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„Vitorlázórepülők,
ne csak az égszínű háttéren szárnyaló három sirályról
lehessen titeket felismerni, hanem derűs, tiszta
tekintetetekről, mindig segítőkész bajtársiasságotokról is, és
arról, hogy teljességgel hiányzik belőletek a hiúság és a
kicsinyesség.
Ha így lesz, a föld minden népe között felismeritek és
kézen fogjátok egymást, veletek kezdődik majd az új
nemesség, ti lesztek békében össszefort világunk első újfajta
polgárai.”
Luigi Colani
olasz formatervező
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Tisztelt Olvasó!
Nyugdíjasként gyakran felkeresem szülőfalumat Bánrévét, melyet 47 évvel ezelőtt
hagytunk el, de itt maradtak az emlékek, a temetőben az elhunyt családtagok, rokonok, ismerősök. Igaz ilyenkor már sajnos csak a temetőig kell mennem, nincs már élő rokon, de innen is
jól látom korábbi házunkat és a repülőteret is, amely felszántva áll.
Aki látott már füves repülőteret tavasszal, az tanúja lesz egy csodának, ahogy ezt a
smaragdzöld tágas térséget, a milliónyi pongyola-pitypang egy villanásra sárga tengerré varázsolja, Ebből majd néhány nap múlva „fehér” tenger lesz, melybe belegázolva, felhőkben
száll a pitypang virága és a futás nyoma élesen kirajzolódik a réten…
Télen a hóborította síkság, melyen a napsütésben ragyognak az apró jégkristályok. A
térdig érő hóban való gázolás, le egészen a Sajóig, sosem untuk meg, bár otthon az elázott
nadrágok, bakancsok miatt sokat kaptunk.
Aki járt hangárban a faépítésű repülőgépek korában az egész életében érzi a fa és a
festékekkel átitatott vásznazások, a nitrolakkok jellegzetes illatát, melyet a gépek a sok szárnyalásuk közben sem vesztettek el…
A csörlőberendezés, és a motoros vontatógép, a Po-2-es kelepelése, jellegzetes zúgása.
Az An-2-es oktávval mélyebb, erőtől duzzadó bömbölése. A Tréner soros motorjának semmivel nem téveszthető hangja. A kötélvisszahúzó traktor monoton dohogása…
A hangárajtó jellegzetes csikorgása, a bent lévő gépek „tudományos” elrendezése,
hogy mind-mind beférjenek és egymást se érintsék…
A szellőztetésre kiakasztott ejtőernyők a hangár tetőszerkezetének tartóin, a por ellen a
ponyvával védett repülőgép kabinok…
A hangár előtti utak, felfestett szegélyek, a fák, a virágoskert, az ejtőernyősök „bitó”ja, alatta a homokkal teli gödörrel…
A repülőtér szélét jelző, lemezből készített és piros-fehérre festett szerkezetek, a hangár tetején lebegő szélzsák, a nádas, a Sajó, a Sajóhoz vezető út, a csordakút, a Borsos, a vasút…
A felszálló gépek látványa, a leszálló gépek jellegzetes suhogása…
A kezdők látható szorongása, a gyakorlottak magabiztossága, a legjobbak könnyed repülései…
A látható, érezhető fegyelem, a tisztelet, amely az oktatókat körülveszi…
A sok-sok munka, amely egy jelentős része nem a repülésről szól, hanem annak feltételeinek megteremtéséről…
A vidám fiatalok serege, akik egy repülésért egész nap hajlandóak lótni-futni…
A jól szervezett repülőüzem, amelyben sok fontos feladatnak megvan a gazdája, fiúk
és lányok, akik a csörlést, a zászlójelzéseket, az időmérést, és az egyéb feladatokat intézik
látható szorgalommal és felelősséggel…
A starthely felszerelései, az iratok vezetésére készített acélasztalka, rajta a szélmérő, a
rakétapisztoly, a napló, óra. A kéznél levő jelzőzászlók, a leszállójel, a vizeskanna, a hordágy,
az ejtőernyők…
A „vörös négyszög”, a vízhordás – ketten cipeljük a nehéz zománcozott kannát a friss,
hideg vízzel, mert nem gyerekkézre méretezték – a rekkenő hőségben, a gépek visszatolása,

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

5

vagy az ejtőernyők hajtogatása. Az örömmel teljesített oktatói utasítások, amelyek azt jelentették, hogy gyerek létére az emberben bíznak, hiszen feladatot kapott, mind olyan élmények,
melyeket nem érdemes elfelejteni.
A gyereksereg elmaradhatatlan része az üzemnapnak, főleg, ha a településhez közeli a
starthely. A fegyelem ránk hatványozottan vonatkozik! Nincs rendetlenkedés, ordibálás, csak
csendes bámészkodás és az esetlegesen kapott feladatok teljesítése. Emlékeim szerint mindig
megtűrtek bennünket, ha az előzőket betartottuk. Az idősebb repülők igen jól tudták, valahogy
mindenki így kezdte. A most bámész gyerek, később esetleg bátran nekivág a repülésnek, de
ha nem, akkor is egy életre a repülés szerelmese lesz.
Fekszünk a repülőtér szélén a fűben, s bámuljuk az éppen ugró ejtőernyősöket. A szél
szeszélyes, a nem irányítható ernyőkkel ugrókat ide-oda viszi. A srácot a közelünkbe hozza,
látjuk, amint a lábait igazítva felkészül a földet érésre. A szél meglebben, hatalmas esés, az
ernyőt berántja, nehogy a szél belekapjon, feláll, ránk néz, mosolyog, de amikor segítünk, az
ernyőjét a zsákkal cipelni látjuk, erősen sántít, de „keményen” tartja magát. Legszívesebben
leülne, de nem mutatja fájdalmát… A nagymenők már réselt ernyőkkel ugranak „zuhanót”,
mi így hívjuk. Hüse Károly mindig a hangár előtti térségben ér földet, talpra érkezik, elesni
soha sem látom, gyalogolnia is csak métereket kell. Az ernyőjét villámgyorsan csomagolja,
saját dolgait is percek alatt rendezi, mindenre, mindenkire figyel, utasít, megmutat, szervez,
irányít… bámulom.
A gyermekévek élményei így rajzolódtak a fejünkbe, olyan mélyen vésődnek az ember
emlékezetébe, hogy azokat onnan kitörölni nem lehet, de nem is érdemes, bár egyre halványodnak, és mind távolabbra kerülnek.
Mindezeknek azonban komoly előzményei voltak 1932 és 1945 között, amikor Ózdon
ezt még cserkészrepülésnek hívták. Koromnál fogva, én még gyerekkén, találkozhattam a volt
ózdi cserkészrepülőkkel, akik ekkora már igaz 30-40 évesek voltak, de elszántságuk, kitartásuk, repülőszeretetük mit sem változott. A bánrévei repülőtér bezárásáig ők maradtak, akik
vitték és vezették ezt a csodálatos dolgot. Édesapámtól is sokat hallottam a cserkészetről, a
cserkészrepülésről, a vízicserkészekről, de az 1950-es 60-as években ezt csak családi körben
volt szabad felemlegetni. Úgy gondolom, hogy a volt cserkészrepülők is csak egymás között
oszthatták meg a korábbi időkre vonatkozó gondolataikat. A szocialista társadalom vezetői
nem igazán vették jó néven az előző rendszer dolgait, még akkor sem, ha azok legalább olyan
jók voltak, mint az akkoriak. Pedig én úgy gondolom, hogy „múlt nélkül nincs jövő”, aki ezt
megtagadja, az súlyos hibát vét. Ezért aztán sok éven át nem igazán lehetett hozzáférni azokhoz a könyvekhez, repülős és cserkész folyóiratokhoz, visszaemlékezésekhez, amely alapján
hitelt érdemlően be lehetett volna mutatni a történéseket. Most, amikor egyre nyitottabb a
világ és az előbb említett forrásokhoz hozzá lehet jutni. Már kicsit könnyebb a helyzet, viszont évtizedek repültek el és az emlékek is egyre töredékesebbek.
A könyvet, ha olyan is olvassa, akinek ebben része volt, remélem, örömét leli benne.
Igazából azonban ez a ma emberének szól, hogy fogalma legyen, milyen nagyszerű dolgok
történtek Ózdon 70-80 évvel ezelőtt a sport- és a cserkészrepülés terén. Úgy gondolom, hogy
mindig és mindent a saját korának megfelelő társadalmi és technikai fejletteségi szinten sza-
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bad értékelni. Ha nem így tesszük, akkor nagyon igazságtalanok leszünk az elődeinkkal
szemben. Ma embere! Gondolj arra, hogy 50-100 év múlva a mostani csodálatos technikai
dolgok már megmosolyogtatóak lesznek az akkoriaknak, ma viszont ez a csúcs és a valóság!
A korabeli idézeteket, eredetiben, az akkor érvényes helyesírásnak megfelelően adjuk
meg. A visszaemlékezők nyilvánvaló és bizonyítható tévedéseit a szövegben, vagy a lábjegyzetekben korrigáljuk.
Köszönet mindazoknak, akik emlékeikkel, fényképeikkel, írásaikkal, könyveikkel segítették munkámat! A zárszóban erről majd egy kicsit részletesebben is megemlékezünk.
Az első könyvben az ózdi cserkészrepülés történetét foglaltam össze az 1932-es
indulástól, gyakorlatilag a háború végéig. Lépjünk most tovább, a háborús évek befejeződtek,
az ország romokban, a személyi, anyagi, erkölcsi veszteség felmérhetetlen. Innen kell indulni
gyakorlatilag mindennek. 1945 tavaszán a belügyminisztérium a vasgyári cserkészrepülő
egyesületet feloszlatta! Más keretek között kell tehát majd folytatni, ha lesz erre lehetőség.
Lett! Bár egyszer, jóval később, kurtán – furcsán ér majd véget.
Erről szól ez a könyv.

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

Emlékek
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1962-ben a MÁV megszűntette a bánréve fűtőház önálló működését és összevonta a
kazincbarcikai – később a berentei – főnökséggel, édesapámat bízták meg ezeknek a
vezetésével. Egyelőre semi gond nem volt, mert Bánrévén laktunk és én tavasztól őszig,
szabadidőmben és persze, ha a repülőtéren „üzem” volt, akkor ott voltam. Nem is látszott itt
tehát semmi hiba, amíg valaki ki nem találta, hogy a szolgálati főnök a munkahelyén köteles
lakni és élni. Nos, ekkor, 1964 nyarán ütött be a krach a család életébe! A bánrévei vasúti
szolgálati lakást – amely korát messze megelőző nagyságban és színvonalon volt megépítve –
fel kellett cserélnünk egy kazincbarcikai másfél szobás, emeleti lakásra. Ez mondjuk az
előzőbe olyan kétszer simán belefért volna! Nem volt sok választási lehetőség, mennünk
kellett. 1964 nyarán a repülőtéren a szabályos, addig megszokott élet folyt. Ekkor már a Góbé
volt a kétkormányos iskolagép, ebből három is. A Koma és a későbbi B-Ifjúság már eltűnt,
akárcsak a Szellők. Repült viszont még a Lepke, a Vöcsök, a D-Pilis és a Június 18. A
repülőélet a nyári szezonban már kora reggel elindult, zúgott a csörlő, vagy a motoros
vonattógép, esetleg az ejtőernyősöket ugrató An-2-es és ez a késő délutánig folyt.
A költözésünk napján is repültek és én elszorult szívvel vettem tudomásul, hogy ez, az
előző formában számomra véget ért. Maradt lehetőségnek az, hogy apai nagymamámékhoz
jöhetek egy-egy napra, nyáron majd hosszabb időre, de a mindennapok „varázsa” véget ért.
1965 nyarán az általános iskola befejezése után középiskolás lettem. Jöttem tehát „nyaralni”,
de ennek jelentős részét ismét a repülőtéren töltöttem. Ment minden, mint addig, a barátaim is
itt voltak, gondtalannak tűnt az élet…
A kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskolában, amelynek diákja
voltam, 1965 őszén a felsőbb évesek elkezdték a toborzást a miskolci repülőtérre és az ottani
egyesületbe. Amikor azzal álltam elő, hogy én Bánrévére megyek repülni, kinevettek és, mint
nem „beszámíthatót” otthagytak. Ők akkor tudták, hogy ilyen már nem lesz?
Aztán a szakközépiskola első osztályának befejezése után következett a kötelező nyári
üzemi gyakorlat, ami egy kerek hónap volt. Jöttem tehát ez után is nagymamámhoz néhány
hétre és az első út természetesen a repülőtérre vitt. Középiskolás vagyok már, tizenöt éves,
addig is „emberszámba” vettek, amíg kisebbek voltunk, no, most ez aztán várhatóan még jobb
lesz.
A csend ami fogadott természetellenes volt. A hangár bezárva, körülötte semmi élet,
semmi mozgás, a repülőtér üres, az idő ragyogó, a szélzsák bágyadtan leng… Nem értettem,
délután visszamentem. Akkor kezdtek el szállingózni az ismerős fiúk és a barátaim, igaz csak
focizni gyűltek össze a repülőtér szélén. Legnagyobb megdöbbenésemre sorolták, hogy a
repülőteret szire-szóra bezárták, a gépeket elvitték, repülés, ejtőernyőzés itt már nincs. A
jólértesültek szerint ez csak egy átmeneti állapot, amin majd rövid úton változtatnak…
A nyaralás ilyenformán itt számomra értelmét vesztette. Nem volt már Sajópart, ami
egykor felkapott nyári pihenő és strandolási lehetőséget adott, mert a folyót e térségben
szabályozták, gátak közé szorították, a víz felgyorsult. Egyébként is a csehszlovák oldalon, az
özörényi papírgyár már évekkel ezelőtt elkezdett valami kátrányos szutykot a Sajóba engedni,
amitől a halak kipusztultak és az addigi közel ivóvíz minőség olyanra változott, hogy Európa
egyik leszennyezettebb folyója lett, semmire sem alkalmasan, minden élet eltűnt belőle! Nem
volt már repülőtér és repülés, néhány nap után hazautaztam… Akkori diákfejemmel nem
igazán értettem a dolgokat, számomra hihetetlennek tűnt, hogy több évtizedes működés után,
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komoly eredményeket produkáló, jól működő egyesületet, amelyet számos nagyvállalat is
támogatott ilyen egyszerűen el lehet tiporni. Ezután is még sokáig reméltem és vártam a
változást, ami természetesen nem jött, nem jöhetett, mert itt sokkal erősebb érdekek diktáltak.
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Bánréve

„Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek,
de a föld örökké megmarad.”
Prédikátor könyve 1.4.
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A község az ózdi sportrepüléshez igazán 1947. után kapcsolódik, amikor elhatározásra
került, hogy a sportrepülőtér itt épül fel. Előtte csak alkalomszerűen jártak az ózdi cserkészek
Pogonyi-puszta, Sajópüspöki térségébe repülni.
A település régebbi és az újkori történetével részletesen itt nem foglalkozunk, azt megismerheti az olvasó két másik munkából is.12

Bánréve új állomásépülete valamikor 1914 után.3
A képen valószínűleg egy ózdi vasgyári mozdony látható, amely típus később
MÁVXII. osztályú, mellékvonali, szertartályos mozdony,
utóbb 377. sorozat4

Világháborús emlékmű, országzászló avatás,
cserkészek állnak díszőrséget.
19415
1

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek…Bánréve. Fejezetek a település és környezetének történetéből
Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek…Bánréve és a vasút
3
A pályát az eredetileg 1000 mm keskeny nyomtávról már az 1883-84-ben normálra változtatják, az I. világháború elején építették át elsőrangúra Bánréve és Ózd között.
4
Rónaföldi Zoltán: Bánréve és a vasút…
A Bánréve-Ózd vonal HÉV kategória 1872-1926 között. A nem szabványos nyomvonalat később átépítették. A
vontatási feladatokat a vasgyári mozdonyállománnyal a kohászati üzem végezte a HÉV időszakban. Az államosítás után a vontatási feladatok a MÁV-hoz kerültek. A kép valószínűleg 1926 előtt készült.
5
id. Rónaföldi Zoltán gyűjteménye
2
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Serényi gróf kastélya6

A település évszázados, de igazi fejlődését a vasútépítés
hozta meg 1972-ben,
amikor fontos vasúti
csomópont lett, négy
irányban futottak a
natok, Bánréve – Ózd –
Borsodnádasd, Bánréve – Miskolc, Bánréve – Fülek, Bánréve – Dobsina.7
Lakosai részben a MÁV alkalmazottai voltak, de sokan dolgoztak Ózdon a
vasgyárban, a környező
bányákban,
illetve gazdálkodtak
a település melletti
földeken.
A vasútállomás
utcája
19418

A református templom
19419

Katolikus templom10

6

id .Rónaföldi Zoltán gyűjteménye
Rónaföldi Zoltán: Bánréve és a vasút
8
id. Rónaföldi Zoltán gyűjteménye
9
id .Rónaföldi Zoltán gyűjteménye
10
id .Rónaföldi Zoltán gyűjteménye
7
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A településről általában megállapíthatjuk, hogy mindig nyitott volt az új dolgok iránt.
Ezt a fejlett közlekedés, az idetelepült, iskolázott emberek sokasága biztosította. Iskolája, főleg a felső tagozat, a háború után, több község gyerekeit tanította, messze előzve a ma divatos
kistérségi körzet fogalmát. Élénk sport és társadalmi élet jellemzi, a körülmények és lehetőségek szerint. A vasutasokon kívül nagylétszámú határőr őrs biztosítja a fiatalokat, a repülőtér
fiataljai színesítik a község életét. Két könyvtár, az iskola, óvoda, vasutas klub,
let, lövészklub működik. A település ifjai jellemzően az ózdi
gimnázium
és
szakiskolák
jai. Nem szabad elfeledkezni a
nagylétszámú határőr őrsről sem,
ahol a katonák az ország sok
részéről, huzamos ideig itt szolgálnak, itt élik kevéske szabadidejüket.
324. sorozatú mozdony
a bánrévei fűtőház előtt11

A fűtőházi mozdonyfordító12

A fűtőházban korszerű szakműhelyek és szakemberek végezték a gőzmozdonyok javítását, karbantartását.
A település fiataljai
közül is sokan csatlakoztak a
repülő, majd ejtőernyős
klubhoz. A gyerekek pedig
mindennapos látogatói voltak
az üzemnapoknak.
A repülőtér üzemeltetése, az ott folyó munka, maga a repülős élet ezekben az időkben
a község életéhez meghatározóként kapcsolódtak.

11
12

id .Rónaföldi Zoltán gyűjteménye
id .Rónaföldi Zoltán gyűjteménye
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Repülés a háború után

„Nem emlékszünk az elmúltakra, de ami ezután következik,
arra sem fognak emlékezni, akik majd azután lesznek.”
Prédikátor könyve 1.11.
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Amint arról már a cserkészrepülésről szóló első kötetben megemlékeztünk, a
szentsimoni repülőtérről való elköltözés és az ottani hangár lebontása után, a fából készült
hangárt beszállították a fiúk a Cserkészotthon – a volt vasgyári garázs – udvarára és ott felépítették, de – mint kitűnt – ez nem jelentett megoldást, mert távol estek tőle a repülésre alkalmas területek. A gépek állaga a gyakori szét- és összeszerelés által katasztrofálisan romlott.
1943-tól nem volt megint stabil repülőtér, ezért „hányattatott” évek következetek. Ezekről a
repülésekről bővebben beszámoltunk és lassan elérkeztünk Sajópüspökihez, ahol, mind a
dombokról, mind az oszágút menti sík területről repültek az ózdi cserkészrepülők, csörlésből,
autóvontatásból, de a dombokról gumiköteles indítással is.
1945-ben a front elhaladtával a beavatottak előszedték az elrejtett gépeket és a repülési
tilalom ellenére a Járdánháza körüli szűk völgyekben - mindenkitől távol – jó pár felszállást
végezetek. Sajnálatos módon itt is történt egy baleset, szerencsére nem súlyos, személyi sérülés nélkül. Borsodi Géza kezdőként repült a Tücsökkel és 5-6 m magasból „beleállt” a földbe.
A gép javítható maradt, ő viszont befejezte repülős pályafutását és röbbé nem jött a társaival
repülni.
Básti József – akiről az első kötetben már írtunk – a HMNRA növendékeként Algyőről, már, mint kiképzett motorosrepülő növendék, sodródott mind nyugatabbra, vadászrepülőnek akarták kiképezni, de erre már csak részben került sor, amíg orosz fogságba nem esett.
Innen 1945. szeptember 6-án ért haza.13
1945-ben bekövetkezett a Vasgyári Cserkészrepülő Egyesület feloszlása, amelyről írásos dokumentum is található. Később, 1946-ban a cserkészetet újraszervezték, de ez nem lett
hosszú életű. Az ózdi repülők sem a cserkészet keretében folytatták már.
A háború után 1946 év teljesen, 1947. első fele országos repülési tilalommal telt! Ez
nem azt jelentette, hogy a repülők, a fiatalok nem dolgoztak, hiszen a gépeket sok esetben
javítani kellet, vagy újjáépíteni. A háború senkit és semmit nem kímélt. Aztán meg, titokban
repülgettek is, szinte mindenhol az országban.
A cserkészet felszámolása is hozzájárult ahhoz, hogy sokan elbizonytalanodjanak. Ehhez majd a politika eltorzulása még egy csomó, ronda, egyéb dolgot is hozzátesz…
1947. november 1-én jelenik meg a „Magyar Repülés” című folyóirat első száma,
amely az elkövetkező évtizedekben igen népszerű repülős berkekben.14 A politikai halandzsázást és a propagandisztikus dolgokat leszámítva a sport és a polgári repülés nívós lapja lett.
Az ózdi repülők egy ideig még, mint SZIT15, majd MADISZ16 sportrepülők szerepeltek az OMRE megalakulásáig. Akik higgadtan gondolkoztak, azok belátták, tovább így nem
13

Básti József
A „Magyar Repülés” az OMRE folyóirata. Később a „Repülés” az MHS és az MHSZ lapjai.
15
Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom. (Az SZT ifjúsági titkársága 1945. februárban hozta létre a
fiatalokkal foglalkozó érdekvédelmi szervezetet, amelyben a kommunista és a szociáldemokrata párt arányosan
képviseltették magukat. 1946 márciusában a SZIT országos mozgalommá vált. Két évvel később, 1948 márciusában a MINSZ kommunista irányítású ifjúmunkás szervezete lett. 1950 júniusában, a DISZ megalakulása után
elvesztette önállóságát, és beolvadt az MDP ifjúsági szervezetébe.)
16
Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (Madisz), A Madisz, a párton kívüli 15-24 éves ifjúságot tömörítő
tömegszervezet az MKP kezdeményezésére és javaslatára Szegeden 1944. december 31-én alakult meg. Az
MKP célja az volt, hogy egységes (kommunista befolyás alatt álló) szervezetbe tömörítse a politizáló ifjúságot, a
belpolitikai feszültségek növekedésével azonban a többi párt a Madiszhoz csatlakozás helyett saját önálló ifjúsági szervezet felállításáról döntött, ezért a Madisz létszáma az 1945-ös 240 ezer főről az év végére a felére esett
14
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lehet folytatni, stabil repülőtér, hangár, felszerelés, nyugalom kell. Itt azonban álljunk meg
néhány gondolat erejéig és nézzük, hogy mik is történnek!
1947-ben a sajópüspöki dombon baleset történt. Az indításra kész C-Pilisben Juhász
János ült. A gumikötél beakasztása előtt egy hiretelen és erős szélroham a gépet a hátára fordította! A gép nagyon kis sérülésekkel, Juhász János nem kis ijedtséggel, de megúszta, sérülés
nélkül.
A viszonyokra mi sem jellemzőbb, hogy a sajókápolnai visszaemlékezések között néhány ózdi név is szerepel, megpróbálnak ott repülni. 1948-at írunk, nyár van, lehet már repülni, ám az ózdiaknak még mindig csak a sajópüspöki domb van, egy bérelt pajtában tárolják
a gépeiket.
A géppark, mint arról már írtunk – hála Huszthy Mihály bányamérnök, repülőoktató
gondoskodásának – a háborús eseményeket épségben átvészeli Vajácsbányán, elrejtve. Ez
nagy szó, mert voltak olyan klubok ahol részben, vagy teljes egészében odaveszett minden!
A sajópüspöki próbálkozások viszont eredményesek, az itteni dombok felett sokkal
jobb teljesítményeket lehet repülni, mint közvetlenül Ózd környékén. Ha kedvező volt a szélirány – észak és éstaknyugat -, akkor kiváló emeléseket generált a hegy. Nincs azonban hangár, csak egy pajta bérlésére telik, ahol a gépeket mostoha körülmények között lehet csak tárolni. A lejtőre való gépvisszahordás fáradtságos és időtrabló. Egyébként is a vitorlázórepülés
erőteljesen kezd elszakadni a lejtővitorlázástól és a síkvidéki repülés felé fordul. Az autóvontatásból való repülés a csekély kezdő magasság miatt nem eredményes. A síkvidéki repülésnek a csörlő és a vontatásos üzemmód az alapja. Ehhez pedig térség kell, hogy a kilométer
hosszúságú csörlőkötelet ki lehessen húzni és a változó szélirányokat kihasználva, több irányból is biztonságosan lehessen csörölni, repülni.
„…Kezdetben a síkvidéki vitorlázórepülő kiképzés egykormányos repülőgéppel úgy
történt, hogy a repülőgépet széllel szembe állították és a növendéknek az volt a feladata, hogy
a botkormány jobbra-balra mozgatásával tartsa vízszintesen a gép szárnyát. Ez volt a
csűrőgyakorlat.
Amikor ez a gyakorlat már jól ment, akkor gépkocsival, majd később
csörlőaggregáttal való meghúzással csúszás következett a földön, elemelkedés nélkül. Ezt követően néhány méteres elemelkedés volt a feladat. Az "A" vizsga egyszeri kb. 30 méter magasságra történő felhúzás volt. Géptípusok: Zögling, Tücsök, Vöcsök.
A kétkormányos csörlő rendszerű kiképzésnél a csűrőgyakorlat jelentősége lecsökkent,
de azért volt részünk benne. Legsikeresebb kétkormányos iskolarepülőgépünk az egymás mögötti üléses nyitott kabinú Cimbora volt 1950 végéig. Eddig nem volt szigorú kiképzési szabályzat. Az oktató határozta meg, hogy a növendék hány kétkormányos iskolakör után mehet
el egyedül "A" vizsgázni. Emlékezetem szerint átlagosan 30-40 iskolakört repültek a növendékek oktatóval. Volt olyan eset, hogy 16 (tizenhat) Cimbora iskolakör után a növendék Vöcsökkel "A" vizsgát repült 15 és fél évesen. (Bcsaba 1950. dec. 03…
…A Cimborát követte az egymás melletti kétüléses zárt kabinos Koma. Ekkor vezették
be a "Szovjet módszeres kiképzést." Szigorúan meghatározott feladatokat kellett végrehajtani
vissza. Tagjai zömmel parasztfiatalok voltak. 1948 márciusában a különböző ifjúsági rétegszervezetek felszámolásakor egyesült a SZIT tagságával, majd 1950-ben beolvadt a DISZ-be. Hetilapja a Magyar Ifjúság és az Ifjúság
volt.
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meghatározott felszállási számban. A szovjet módszeres kiképzésen az oktatóknak is végig
kellett menni, az előírt felszállási számok minimumát kellett nekik megrepülni. A feladatokat
tört számokkal nevezték meg, amiket ma is használunk. Pl: 1/1 szoktató repülés 5 felsz. 1/2
hosszúfalon egyenesben való vezetés stb-stb. Az egyedül repülésig kb. 70 felszállást kellett
végrehajtani.
A kétüléses gépekkel való kiképzés végén a növendék a Vöcsök típusú együléses repülőgéppel hajtotta végre a 30 méter magasságú "A" vizsgát.
A kiképzési rendszerben nagy fordulatot hozott az 1960-as évek első felében a Góbé
típusú egymás mögötti üléses kiképző repülőgép, mert a növendék oktatóval történt 7080 felszállás után ugyanazzal a repülőgéppel ment el egyedül, de nem 30 méter magasságú
csörlést és siklást hajtott végre, hanem magascsörlésből iskolakört. Így az "A" vizsga kimaradt a kiképzési rendszerből és az első sikeres öt egyedüli iskolakör a "B" vizsga teljesítését
jelentette a növendék számára….‖17
A repülés Ózdon a stabil hely hiányában még csak esetenkénti. Az ózdiak – kapcsolataik révén (Huszthy Mihály) – időnként Sajókápolnán, Diósgyőrben is repülgetnek, de egyelőre ott is nagyon szűkösek a lehetőségek. De itt, Sajókápolnán, repül ismét Huszthy Mihály
is, aki pedig ekkor már a vasgyár ózdi bányáinak igazgatója
„Az 1948-as évet márciusban kezdtük. A júliusban tartott sajókápolnai táborban 5 fő
társklubból érkezett vendég volt. Néhány, akikre még emlékszem: Káli Gyula, Batári László,
Borsodi János. Részben a MÁVAG-tól, másrészben Ózdról érkeztek….‖18
Időközben az ózdi „nagyok” közül Óvári Antal, Marosújvári Gyula, Mohos Ferenc, és
Mórász Béla befejezték a repülést. Az oktatók közül tehát ekkor már csak Huszthy Mihály és
Miklós László, Kun Kálmán az, aki repül. Az ózdi sportrepülés lassan kezdi összeszedni magát, ehhez azonban az is kell, hogy a település fő munkaadója, a kohászati üzem, is újra teljes
kapacitással dolgozzon. Ebben nincs is hiány, mert a „vas és acél országa leszünk‖ című politikai fejezet ezt el is várja. A lerombolt ország természetesen ilyen szlogenek nélkül is igényli
az acéltermékeket, hogy az újjáépítés rendben mehessen. A gyár tehát talpra áll, és mint korábban most sem tagadja meg a támogatást a településtől, a sportolóktól, a most már nem
cserkész, hanem sportrepülőktől és sok minden mástól. Az ország akkor csak két acélkohászati gyárral rendelkezik, az egyik az ózdi, a másik a diósgyőri. Dunaújváros (Sztálinváros) még
csak terv, de építése hamarosan beindul, és majd mindent előz.
Ózdon, a munkásság egyik országos fellegvárában, sem lehetett „széllel szemben
…menni.‖ a politika itt is lesöpört minden egyéb alternatív lehetőséget, a cserkészrepülésnek
vége, igazodni kell az új elvekhez!
Nézzük ezek után át az országos történéseket, ami bennünk megerősíti azt az érzést,
hogy itt bizony komoly változások vannak, nemegyszer kaotikus körülmények között.
1945 után a háborús repülőgép roncsokat sok repüléssel foglalkozó fiatal gyűjtötte, országszerte. Ez nem egészen veszélytelen vállalkozás volt, mert a rettenetesen gyanakvó oroszok itt voltak, és mindenben, mindenkiben az ellenséget látták. Pláne, ha ez még a repülésről
17

HÁRMASHATÁRHEGYI SPORTREPÜLÉSÉRT ALAPÍTVÁNY
http://harmashatarhegy.hupont.hu/24/vitorlazorepules-sik-terepen
18
A miskolci sportrepülés története. Studzeni Lajos visszaemlékezése. Borsodi János(?) szerintem nyilvánvalóan
Borsodi István Ózdról. (RZ)
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is szólt. A rocsok felkutatásában és biztonságos helyre való szállításában sok, szinte hihetetlennek tűnő kalandról számoltak be, bátor sportrepülők. A jövés-menéssel gyakran azt is kockáztatták, hogy egyszer csak egy „malenkij robotra” összeszedett csapatban találják magukat
és már robog is a vonat velük a Szovjetunióba. Onnan aztán vagy sikerült hazajutni évekkel
később, vagy soha…
„… 1945 nyarán sokkal eredményesebben lehetett találni — főleg a Dunántúl nyugati
részén — katonai roncsrepülőgépeket és felszerelési tárgyakat. Nagyon kevesen gondoltak
akkor arra, hogy ezekből később fel lehet támasztani sírjából a magyar motoros sportrepülést.
Nagy adag optimizmus kellett ahhoz, hogy abban a nehéz időszakban egyáltalán repülésre
gondolni lehessen. Voltak azonban az országban olyan csoportok, amelyek nem adták fel a
reményt, tagjai b\ytak abban, hogy egyszer mégis repülni fognak.
A HM csak 1948-ban adott ki egy rendelkezést, hogy az esetleg még fellelhető maradványokat össze kell gyűjteni, és ez lehet az alapja az akkor alakuló Légierőnek. Alig volt már
mit összegyűjteni, ami még használható volt. Ebben az időben még megmaradt a MÁVAG-ban
néhány félig kész Arado 96-os gyakorlógép. Repülőgépgyáraink, a Dunai és a Rába, romokban hevertek, ami használható anyag volt még, széthordták, vagy az újjáépítéshez más területeken felhasználták.
Egyedül a sportrepülők berkeiben volt olyan hangulat, hogy fogunk mi még repülni,
akármilyen nehéz helyzetben van az ország. Főleg a vitorlázórepülők voltak optimisták, határozott véleményük volt, hogy menteni kell mindent és abból sarjadnak új hajtások, lesz újjászületés...
…Tudomásunkra jutott — vasúti telefonon kaptuk a hírt —, hogy a még 1944 őszén
Celldömölkre átrepült motoros gépeink megtépázva, de megmaradtak. Hogyan lehetne ezen
gépeket a teljes pusztulástól megmenteni és visszaszállítani? Eleinte teljesen reménytelennek
tűnt a feladat. A teljes vasúti gördülőanyag, ami megmaradt, sérült volt, a pálya rongált. A
forgalom azért lassan feléledt, megindult a batyus forgalom. A menekültek hazaigyekeztek, a
budapestiek közül sokan különféle értékeiket élelmiszerért csereberélni indultak. A megmaradt néhány vasúti személy- és teherkocsi tetejét is ellepték a batyuzók.
Hamarosan azért megszületett a terv és összeállt egy csapat, hogy a motoros gépeinket
meg kell menteni, valamilyen módon haza kell szállítani. A tagságot Gazdag Gyula oktató
szervezte. Az utazásra vállalkozókat Szabó Antal oktató irányította. Tagjai lettek HarmathIzabella "D", Dési Imre "D", Márkus János "C", Pénzes Ferenc "C", Szekszárdi I
mre "C", Mitter Imre "D" vizsgás vitorlázórepülők és Bődi Imre gépkocsivezető, szerelő, a
MÁV Sportrepülő Egyesület tagjai. Hiányoztak a névsorból Dohnál Vilmos "D"
és FalusiIstván "C" vizsgás hangármester asztalosok, mert őket még február végén a Rákospalotai Elöljáróságról igazolványadás ürügyén hadifogságba hurcolták. Csak két és fél év
múlva jöttek haza. A MÁV Főműhely ekkor már teljesen a szovjeteknek dolgozott. Az utazó
csapathoz csatlakoztak még a Magyar AERO Szövetségtől Csizmadia Gyula III. fokú katonai
Stuka-pilóta, egyben "C" vizsgás vitorlázó rep. oktató, Demeter József II. fokú ésVenesz Olivér I. fokú motoros repülőgép-vezetők…
...Kaptunk a MÁV vezetőségétől olyan igazolványt, amelyben felhatalmaztak a vasút
területén levő repülőanyagok összegyűjtésére. Nem szabad
megfeledkeznem
még LampichÁrpádról sem, aki Esztergomban szintén sarkallta a tagságot a rep. anyag men-
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tésére. Az AERO Szövetségtől Makai Béla működött közre, hogy a gép- és anyagmentő munka
beinduljon…
…A késő esti órákban megérkeztünk Celldömölkre, úti célunk első állomására. Közel
az állomáshoz lakott Pém László, aki korábban az egyesület kihelyezett vitorlázósegédoktatója volt, nála szálltunk meg. Szerencsénk volt, mert mint elmondta, éjjel nem volt
tanácsos közlekedni és járőrökkel találkozni, mert megszabadították értékesebb ingóságaiktól
az utasokat és az ott lakókat.
Másnap meggyőződtünk róla, hogy a motoros gépeink szétszedve, sérülten megmaradtak a kicsi hangárban. Gépeink: — 2 db Aradó 79-es a HA-MAV, HA-MAU; — 1 db Klemm
35/b, a HA-NAI; — 1 db Klemm 25, a HA-NAD; — 1 db Pinty, a HA-MAL; és végül 1 db
Zlin, a HA-NAO, 50—70%-ban sérülve, elszállítható állapotban voltak, de valamely oknál
fogva, ekkor erre mégsem került sor. Csak 1946. december 3-án kelt fuvarlevéllel szállították
azokat vasúton az Istvántelki Főműhelybe és raktárba kerültek. Helyreállításukra is csak
1948 után került sor az OMRE időszakában. Az Aradók a HA-ARC és HA-ARD, a Klemm 35
a HA-KLE lajstromjelet kapták. A Klemm 25-öst és a Zlin 212-est a nagymértékű sérülések
miatt nem tartottuk érdemesnek kijavítani. A Pinty sárkány javítható lett volna, de a mindöszsze 45 LE-s Continental motor mágneseit már korábban lelopták, pótlására nem volt remény,
így sor került kiselejtezésére. A motort később a Közlekedési Múzeumnak adták át, a repülő-.
Motor-gyűjteményben ma is látható.
Celldömölkről hamarosan Szombathelyre utaztunk, ahol Fendler Oszkár volt a segítségünkre. Ott műszerek és különböző alkatrészek voltak összegyűjthetők. A két katonai repülőtérre ki sem mentünk, mert ott minden romokban hevert.
Szombathelyről Bükkön keresztül Tormás-pusztára vonultunk (ma Tormásliget). Itt ligetes fák között megtaláltuk a BSZKRT, a BSE és a Repülő Alap gépeinek egy részét. Elszállásoltuk magunkat egy üres istállóban, megágyaztunk friss szalmán és a magunkkal hozott
pokrócokkal takaróztunk.
Hamarosan hozzáláttunk szétszedni a szanaszét álldogáló gépeket, motort ki, szárnyakat le. A szétszerelés megfelelő szerszámok hiányában nem volt problémamentes. Emlékszem,
hogy az Aradók szárnyainak főtartó-csatlakozásai menetes anyákkal csatlakoztak a törzshöz.
Ilyen méretű kulcsaink nem voltak, ezért csak egy kalapács fokának illesztésével és annak egy
másik kalapáccsal való püfölésével lehetett megmozdítani, majd lecsavarni. A vasalások sérültek is az ilyen durva beavatkozás miatt. Ha viszont nem tudtuk volna szétszedni, akkor ezek
az értékes gépek ott pusztultak volna. Végül az itt talált összes gépet szétszedtük és biztonságba helyeztük.
Naponta gyalogosan visszamentünk Bükkre, ahol egész eldorádója volt a roncsgépeknek. Ekkor még nem tudtam, hogyan kerülhetett ide ennyi repülőgép. Később megtudtam,
hogy a Légierő Javítórészlege Szombathelyről ide települt az 1944. évi nagy bombatámadások
miatt. Itt egymás hegyén-hátán összedobálva sok Bücker géproncs mellett a cukorgyári betonsilókban 9-10 db olasz Nardi gyakorlógép-törzs is volt, aránylag ép állapotban. A szárnyakat azonban sehol sem találtuk. Belevettük magunkat a roncskupacba, még használható
alkatrészeket gyűjteni. Reméltük, hogy ép műszerfalra bukkanunk, de csak összetörteket találtunk. A sérült műszerfalakat azért kiszedtük, a rögzítő csavarokat ki tudtuk oldani. A fordulatszámlálók vezetékeit csak hosszadalmas elcsípéssel tudtuk szabaddá tenni. Az általunk vitt
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szerszámok is fogyatkoztak, egy részük szerelés közben elveszett. Nem ment azonban simán
minden. A Szapári-kastély kerítéssel elzárt részén egy komplett ép Bücker Jungmann is lapult,
amelyet az itt állomásozó szovjet részleg őrzött. Ott is maradt örökre, bár biztosak voltunk,
hogy egy demizson pálinkáért visszavásárolhattuk volna. Nagyon sajnáltuk, hogy a benzineskannák mellett, erre a lehetőségre nem gondoltunk. A puskás őr felfigyelt felderítőútjainkra és
néhányszor riasztólövésekkel jelezte, hogy takarodjunk a gépek közül. Elbújtunk a roncshalmazban és szereltünk tovább. Ezért sikerült innen is — jónak ítélt — alkatrészeket kimentenünk.
Az általunk hazaszállított 11 db és a 3 db pécsi Bücker Jungmannon felüli 21 db nem
tudom, honnan került újjáépítésre, kik mentették meg? Jó lenne, ha megtudhatnánk. Egy, a
80-as években-Németországban kiadott, Ervin König által szerkesztett könyv, a Die Bücker
Flugzeuge szerint 344 db Jungmannt szállítottak Magyarországra (foto). 194 db-ot a
HMNRA, 150 db-ot a Légierő használt. Egy darab Bücker Jungmeistert a BSZKRT Sportrepülő Egyesület vásárolt meg, még 1939-ben, egy darab pedig magánkézben volt…
…A Magyar Aero Szövetség elismerte a MÁV Sportrepülő Egyesület tagjainak kiemelkedő gépmentési tevékenységét és oklevéllel jutalmazta. Az oklevél ma is megvan és a MÁV
Klubhelyiség falán látható (lásd az oklevelet). Ahányszor ma az oklevélre rátekintek, mindig
visszaidézem az 1945-ös év felejthetetlen kalandjait. Áldozatos munkánkat hamarosan elfelejtették, nem méltányolták..‖.19
Nézzük, hogy eközben országos szinten milyen szervezeti változások voltak!
1946 májusában a korábbi Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap (HMNRA) megszűnik.
Maradék javait államosították. Az új szervezeti egység a Nemzeti Repülőalap (1946. július) a
Közlekedési Minisztérium fennhatósága alá került. Itt rendelkeztek a különféle klubok, egyesületek repoülőtereinek a minisztérium hatáskörébe való vonásáról is. Az már csak egy érdekesség, hogy ebben Ózd is szerepel. Az előzőekben már azonban bemutattuk, hogy az ózdiaknak 1943 óta nincs stabil repülőterük! A bánrévei meg csak majd 1947-48-ban készül el.
Milyen repülőtérre gondoltak itt az illetékesek?
1946 augusztus 8-án alakult meg a Magyar Repülőszövetség. Felváltva az addigi Magyar Aero Szövetséget MAeSZ). A Magyar Repülő Szövetség (MRSZ) sajnos nem tudott úrrá lenni a repülőegyesületeken belüli és
azon kívüli, egymás közötti rivalizálásokon, amelyek
politikai alapon történtek. Ez mindinkább veszélyeztette a
repülési biztonságot.
OMRE jelvény20

1947-ben aztán számos repülőegyesület át- vagy
újjáalakult. A hozzávetőleges számok szerint mintegy 40

19

Mitter Imre A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK SPORTREPÜLŐ EGYESÜLET TAGJAINAK MOTOROS
SPORTREPÜLŐGÉP-MENTÉSI TEVÉKENYSÉGE 1945 NYARÁN. http://magyarszarnyak.uw.hu/
20
http://medals.extra.hu
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egyesület, 4000 taggal. A munka is folyik az egyesületekben, mert ez időben a sérült vagy
roncs gépekből 240 vitorlázó és 7 motoros gépet állítanak helyre.
1947 szeptemberben az MRSZ ismét a FAI tagszervezete lett. Még egy jelentős esemény erre az évre. Novemberben jelent meg a „Magyar Repülés” első száma, amely aztán
majd – névváltozásokkal ugyan – de a sportrepülés, ejtőernyőzés színvonalas szaklapja lesz,
évtizedeken át.
1948. február 14-én alakult meg az OMRE – az Országos Magyar Repülő Egyesület,
amely az MRSZ helyébe lépett.
1948. február 29-én alakult meg az MSZHSZ, a Magyar Szabadságharcos Szövetség,
melynek üzemi, városi és községi szervezetei a Magyar Kommunista Párt irányításával
„…eredményes politikai felvilágosító munkát végeztek, mozgalmi életet éltek…‖. Így rövid
idő alatt jelentős tömegszervezetté vált. Az újjáépítés után céllövő, motoros, kerékpáros, sí,
lovas és ejtőernyős szakosztályokat, kultúrcsoportokat működtetett, egyelőre a repülésre még
nem vetette ki a hálót! 1949 januárjától kezdte meg működését a szövetségen belül az első
rádió adó-vevő.
Megalakult tehát az OMRE (főtitkára Rédei György), és ide mindenkinek kérni kellett
a felvételét. A körlevél aláírói dr. Udvarhelyi Ödön elnök és Rédei György főtitkár, voltak. A
tagfelvételben kizáró ok volt, szó szerint idézve:
„1. Politikai magatartás a múltban és a jelenben. Az, aki szélső jobboldali pártnak aktív tagja volt,...stb. 2. A magyar repülésnek nincs szüksége azokra a sportrepülőkre, akik bár
tehették volna, mégsem kapcsolódtak bele a repülősport újjáépítésébe. Megvárták, míg mások óriási fáradsággal repülőparkot hoztak össze, és most megjelentek élvezni mások fáradságos munkájának gyümölcsét. 3. Nemkívánatosak a glaszékesztyűs kiöltözött fiatalurak sem,
csak rontják a repülőtársadalom szellemét. 4. Legyünk figyelemmel arra, hogy az orvosi
vizsgán átcsúszott(?), de szellemi fogyatékossággal rendelkezők a mostani felvételnél elmaradjanak. Akik ilyen tagok felvételét az OMRE-ba javasolták, utólag is felelősségre vonhatók‖
stb21.
Az OMRE 1948-as vezetése megalapította a NÉPI REPÜLÉS érdemjelvényt. Abban
az időben ezt megkapni a legnagyobb tisztesség volt. Három fokozatban -- arany, ezüst, és bronz -- adományozták. Arannyal 25 főt, ezüsttel
62 főt, bronzzal 137 főt tüntettek ki.
Huszthy Mihály az ezüst fokozatot kapja, valószínűleg az eddigi munkáért és a sikeres gépmentésért, Vajácsbányán.22
A DISZ23 az alakuló kongresszusán védnökséget vállalt a
lés ügye felett.
OMRE kitűző
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Nos ehhez azért nem kell külön kommentár! Ez egy politikailag teljesen elfogult, mélységesen durva dolog
volt. Hogyan tehettek volna a repülésért azok, akiket a közelébe sem engedtek, vagy látványosan eltávolítottak?
Sajnos lesznek ennél különb dolgok is. OMRE 7.sz. körlevél a tagfelvételi kérelemről, amelyet 1948. március
30-án küldtek ki az önállóságot veszített tagegyesületeknek.
22
A miskolci sportrepülés története. A csillaggal jelöltek a Miskolci sportrepülők.
23
1950. július 16-18. (Dolgozó Ifjúság Szövetsége) „Repülőgépre fiatalok!”
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1948-nak egyik nagyon szégyenteljes eseménye, amikor központi utasításra, az egyesületek által kijavított gépekből, számtalant megsemmisítenek. Erre a sorsra jutott Rotter Nemeréje is! Az év másik ilyen eseménye, hogy beindult a „káderezés”, nagyjából csaknem kizárólag politikai megbízhatósági alapon.
Az esztergomi Aero Ever Kft is államosításra került. Sportárutermelő Nemzeti Vállalat, majd Sportárútermelő Vállalat lett belőle. Szerencsére az eredeti profil és a szakemberek
nagy része is megmaradhatott.
1948-ban alakulnak az OMRE első motoro repülő iskolái, amelyeket felújított, vásárolt és a honvédségtől átadott gépekkel látnak el.
Az OMRE I. kongresszusán (1949) Rédei György az egyéves munkáról így számolt
be: ‖A felszabadulás után repülőjavaink számbavétele elszomorító képet tárt elénk. Az építményeink 70%-a romokban volt, felszerelésünk 90%-a elpusztult. A sportrepülők mintegy 100
motoros gépéből mindössze 25 roncsot tudtunk összeszedni (?) átlagban 65%-os sérüléssel.
Vitorlázógépparkunk a felszabadulás előtt megközelítette a 800 darabot. Ebből átlag 60%-os
sérüléssel 150 db repülőgéproncs maradt ránk".24
Az 1949-es évben sok minden történik. Az OMRE létrehozza a saját Központi
Repülőgépjavító Műhelyét (KRM) és Repülőipari Tanuló Iskoláját (RITI) Budaörsön (a Sirály Kft.-ből). Békéscsabára szervezik a központi repülőiskolát. A haderőn kívüli motoros
pilóta iskolában Algyőn, a káderezés miatt 28 fő eltávolítása történik meg, a jelentkezett 75
főből csak 37 fő végez.
A Budapesti Műegyetemen az új repülőmérnöki karon elkezdődik az oktatás.
A vitorlázórepülés új gépeire pályázat került kiírásra, amelyen Rubik Ernő Koma és
Lepke, Kemény Sándor Szellő gépe is nyertes. Készülnek azonban az új teljesítménygépek is
(Június 18, S Futár).
1950-ben a „nemzetközi helyzet fokozódik” ennek megfelelően teljesen ellenséges az
állapot Jugoszláviával. A déli határ menti légtér tiltott zóna lett.
A korábban említett pályázatokon nyertes géptípusok első példányai megépültek, berepülésük megtörtént, a javítások után a sorozatgyártások is megindultak.
1950-ben aztán az ejtőernyőzésben is jelentős fejlődést lehetett kimutatni. Az egy évvel azelőtti 74 ugrás, ekkorra 2450-re emelkedett éves szinten, mindez a MSZHSZ keretiben.
1951-ben aztán az OMRE megalakulását lelkesen tapsolókat is utolérte hamarosan a
tisztogatás. Az OMRE megszűnt és ismét MRSZ lett. 1951-ben egyetlen távrepülést sem engedélyeztek az országban, a teljesítményrepülést öncélú tevékenységnek minősítették.25
A központot és klubokat is elözönlötték a politikai káderek és a politikai tisztek. A nevelőmunka volt a legfontosabb, a repülés másodrendű feladattá vált. Az év vége felé letartóztatták Rédei György főtitkárt is, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy édesapja az 1919
évi Tanácsköztársaság idején idealista meggyőződésből komoly szerepet játszott és ezért a
Horthy-rendszernek, majd különösen az azt követő nyilas rendszernek veszélyesként nyilvántartott üldözöttje volt. Rédei Györgyöt is az akkori szokásnak megfelelően minden kivizsgálás
24

MAGYAR REPÜLÉS című folyóirat II. évfolyam 4. szám
Mitter Imre A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK SPORTREPÜLŐ EGYESÜLET TAGJAINAK MOTOROS
SPORTREPÜLÉP-MENTÉSI TEVÉKENYSÉGE 1945 NYARÁN. A cikk a Magyar Szárnyak 1996. 24. számában (156–162. o.) jelent meg. http://magyarszarnyak.uw.hu/sportrepules/mitter_mav.html
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és bírói ítélet nélkül Kistarcsára, internáló táborba hurcolták, ahonnan négyévi fogság után
ártatlanságának megállapításával szabadult ugyan, de "elfelejtették" rehabilitálni és többé nem
vehetett részt a repülősportban. A főtitkár letartóztatása után az MRSZ vezetését Rágyánszki
András és Rónai Rudolf, pártközpontból delegált "káderek" vették át, akik a volt főtitkár
munkatársait rövid néhány hónap leforgása alatt a legkülönfélébb politikai ürügyekkel távolították el. Az MRSZ akkori, újdonsült
politikai tisztjei, Túrós József és Vágó
Pál több hónapos vizsgálatot folytattak,
többek között a modellezési osztály
helységeiben több alkalommal éjszakai
házkutatásokat is tartottak.
Az MRSZ újbóli létrejöttével
ugyan megszűnt az addigi rivalizálás,
széthúzás, de jött helyette más. Az
uralkodó politika látszat dicsőségére,
mondvacsinált „munkaverseny” kezdődött a sportrepülésben is. A „Gyorsabban, magasabban, erősebben‖ az
olimpiai eszme valamilyen átültetése
lett volna, de ez egy sztálini szlogennek
az adaptációja volt. („Repüljetek magasabbra, s messzebbre, mint mások!‖)
Ez a gondolat jó gépeket, kiváló karbantartást, és jól szervezett, irányított
repülőszervezeteket tételez fel. Így jött
létre a „Nazarova mozgalom‖, amelynek lényege volt, hogy a legjobb repülők, növendékek egy-egy gépet saját
gondozásukba vettek 1951 végétől. 26

A Népi Repülésért ezüst fokozata

26

Pusztai János: Szentes és a repülés
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Az 1951. április 2-án kelt, 8. számú parancs szerint Bánréve, Szentes, Győr, Tatabánya
(Kecskéd), Gyöngyös és Sajókápolna II. osztályú repülőterek lettek, azaz csak sport céllal
lehetett őket igénybe venni. Ez az év is tartogatott szégyenteljes eseményeket, köztük a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület megszűntetését és tagjainak végleges kizárását a további repülésekből!
Az MRSZ katonás szervezeti felépítést és megjelenést követelt a repülőktől! Új rendfokozatokat vezettek be az MRSZ egyenruhán. Volt „növendék elvtárs‖ „rajos‖, „brigádos‖,
„főbrigádos‖, Rágyánszki András korábbi főtitkár a „főparancsnok‖ titulust viselte.27
Még ez évebn Mátyásföldön létrehozzák az MRSZ Központi Javító Műhelyét. Itt dolgozik vezetőként Zsebő Ferenc, Jereb Gábor, Sajgó Győző .
Az 1952. januári 1. számú parancs szerint valamennyi gyakorlati repüléshez kötelezővé tette a mentőszolgálat jelenlétét!
A 18. számú parancs rendelkezett a vitorlázó repülőterek üzemanyag tárolóinak, hangárjainak és egyéb létesítményeinek őrzéséről, főleg éjjeli őrzéséről. Az őrség ehhez fegyvert
is kapott!28
1953. április 28-án kelt a 9. számú parancs, amely repülési és ejtőernyőzési napokon
elrendeli a „vörös négyszög” kijelölését és alkalmazását.29
Az 1953 évi Nagy Imre-féle általános politikai enyhülés hulláma szerencsére a repülősportot is elérte és a politikai utasításokat hűségesen végrehajtó Rágyánszki Andrást menesztették, sajnos azonban már későn. Rágyánszki nevéhez fűződik az egykori Magyar Aero Szövetség teljes irat- és könyvtárának megsemmisítése, melynek során pótolhatatlan repülésügyi
és modellezés-történeti dokumentumok pusztultak el, köztük pl. az Endresz - Magyar féle
óceánrepülés eredeti dokumentumai.30
1953-ban Dunakeszi - Alagra költöztetik az MRSZ repülőgépjavító üzemét, Alagi
Központi Kísérleti Üzem (AKKÜ) és ez a könnyűfém repülőgép építési módszerekkel foglalkozik. Ekkor már megvan a terve a Zsebő féle A-Ifjúságnak, amelyet rövidesen prototípus
szinten legyártanak.
Ez év júliusában a Ferihegyi repülőtéren nagyszabású repülőnapaot tartanak, ahol tízezrek csodálhatják meg a sportrepülők, ejtőernyősök, modellezők és a katonai pilóták bemutatóit.
1954 elején, párthatározatra, az MRSZ és a Magyar Szabadságharcos Szövetség öszszevonásából megalakul a Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség (MÖHOSZ. Kutika Károly ÁVH ezredes, elnök, Rágyánszky András főtitkár). A túlméretezett hadsereget és a légierőt lassan elkezdik leépíteni, mert sokszorosan meghaladta az ország teherbíró képességét. A
repülőklubok életében is vannak ekkor változások. Számos egyesületet összevontak.
1955-ben a Vöcsök módosított változatából egy 60 darabos sorozatot gyártanak le az
alagi üzemben.
Egyelőre idáig menjünk, a továbbiakat majd az Ózd – bánrévei történetbe szőjjük bele! Az azért látszik, hogy melyik politikai irányzat az, amely terjeszkedett és szép lassan min27

OMRE 17. számú parancs 1951.8. 16.
Pusztai János: Szentes és a repülés
29
A vörös négyszög a mai napig megmaradt és jól szolgálja a repülőtéri fegyelmet és viselkedési normát.
30
Benedek György sportpályafutása / http://www.cavalloni.hu/2004_3/07_bi_oneletrajz.htm
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denhol mértékadó befolyást szerzett, majd később egyeduralmat is. Azt azért leszögezhetjük,
hogy a 40-es évek végéig nagy-nagy összevisszaság uralkodott a repülésben is, másban is. Ez
aztán némiképp konszolidálódik majd, lehet ismét repülni, de más elvi és politikai megközelítésben. Az országban viszont dúl a politikai terror. Rákosi és klikkje már nemcsak az egyháziakat, a régi rendszer prominenseit üldözi, internálja, börtönzi be, hanem a saját elvbarátait
is. Sőt fel is akasztatja jó néhányukat, a többiek meg börtönben, internáló táborokban!
Nem túl kedélyes korszak…

A „rettegett” 6660/1948. Kormányrendelet (népköztársaság-ellenes magatartás)
szerinti, indoklás nélküli kizárás31

MRSZ plakát

Az ózdi gimnázium ekkor a gyár által a háború előtt közvetlenül épített „laboratőrium” épületében működik. Deák Jenő tornatanár szervezi a
gimnazistákat repülni. Sokan jönnek, de kevesen
maradnak! A repüléshez azért jó, ha műszaki „affinitása” is van a növendékeknek.
Az 1950-es években nagy súlyt fektettek a
repülési propagandára, sok ifjúsági regény, könyv,
szakkönyv jelent meg, amely nekünk gyerekeknek is
kedvenc olvasmányunk volt.
Már a háború előtt is számos sportrepülő és a repüléssel foglalkozók publikáltak szakkönyveket. Ez az
31

Benedek György sportpályafutása / http://www.cavalloni.hu/2004_3/07_bi_oneletrajz.htm
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1950-es években tovább teljesedett. Ekkor jelentek meg többek között a Karsai féle Vitorlázórepülés, Motorosrepülés, Hille Alfréd: Repülési meteorológia, Szűcs József: A repülés ábécéje és számos más könyv is. A repülés műszaki szakirodalma is jelentősen bővül, mert a budapesti Műszaki Egyetemen repülőmérnöki kar működött. Az itt oktatók mind a szerkezetekre,
mind az elméletei problémákra könyveket adtak ki. Sok könyvet fordítottak le oroszból természetesen ezekben az időkben. A repülő modellezés is nagy teret kapott, melyet főleg az
úttörők „űztek”.
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Útkeresés a bánrévei repülőtérig és
otthonra találás

Álmokat ébreszteni, célokat kitűzni csak úgy lehet,
ha azok nem hiú, valóságtól elrugaszkodott ábrándok,
hanem szívós munkával elérhetők.
Kemény Dénes
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1947-ben az ózdi sportrepülők közül néhányan – köztük Básti József is – a Hármashatárhegyi repülőtábor vendége. Itt nem sok repülésre nyílik alkalmuk, de tapasztalatszerzésre jó
lehetett.
A repülések változatlanul a Sajópüspöki dombokról, és csörlésbőll az országútról történtek, de a Buicot32 a háború „elsodorta”. Vajon hol kötött ki? A gépek tárolása a községben
bérelt pajtában volt.
Ugrásszerű változás történt azonban 1948-ban, amikor a gyár élére Valkó Márton került igazgatónak. Az ő személyében igazi sportbarátra leltek az ózdiak, szinte minden sportágban, de különösen a sportrepülők élvezhették bizalmát és az addig még soha nem tapasztalt
anyagi támogatást.
Az ózdi repülők végre magtalálják azt a területet, amely úgy tűnik, hogy számukra és
az eljövendő időszakra megfelelő lesz. Ez pedig a Sajó és Bánréve közötti sík terület, amelyet
keletről a Bánréve –
Ózd vasútvonal, nyugatról pedig a Borsos
patak, részbeni mocsaras része határol le.
Nagyjából 1 x 1 km-es
terület.
A kezdetek 1948…
Az autóban Miklós
László33

Egy későbbi fejezetben majd részletesen bemutatjuk. Korábban ez a grófi birtok
kukoricaföldje, azaz folyamatosan művelés alatt álló terület volt. A repülők megkeresésére
Bánréve község akkori vezetői igent mondanak, a területet kijelölök sportrepülőtér céljára.
Egyelőre a gépek még mindig a sajópüspöki pajtában vannak, mert Bánrévén csak a terület
létezik, rajta még semmi. Kezdetben a közeli útépítés embereivel és úthengereivel próbálkoznak, ez azonban nem hoz átütő sikert, hiszen egy négyzetkilométerről van szó! Itt megint a
kohászati üzem az, amely segít. Két tolólapos földgyalut bérel a gyár és ezzel a tereprendezés
nagy része már megoldható. A földgépeket vasúton hozzák, valahonnan a Dunántúlról, ezek
teljesítménye olyan, hogy néhány nap alatt rendezni képesek a kijelölt repülőteret. A korabeli
visszaemlékezések sajnos itt nem pontosak. A bombatölcsérek nem lettek eltüntetve! A repülőtérnek a község felé eső szélén, az 1944. október 31-én történt légitámadásból eredően, három bombatölcsér volt, amelyek még az 1950-es évek végén is ott voltak, fiatalként nagyon
jól emlékszem rájuk.34
32

A gyár által a cserkészrepülőknek átadott gépkocsi, melyet csörlésre is alkalmassá tettek.
Simon László gyűjteménye
34
RZ
33
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Az elegyengetett repülőtér befüvesítése is megtörtént, ez egy-két év alatt kiválóan
megkötötte a talajt. Innentől kezdeve majd községi legelő is, társbérlet, de minden nagyobb
baj és ellentmondás nélkül. A repülőtér 145 hold volt35 az eredeti állapotában, ez majd az
1960-as évek elején – a Sajó gátjának megépítése miatt – nagyjából 110 holdra csökkent.
Az építkezésről készült kép, melyen a háborús Volkswagen Kübelwagen, egy ajtóitól
„megfosztott”, erősen legyszerűsített változata (és még sok minden hiányzik az autóról) szolgálta a repülés ügyét. Valószínű, hogy ennek a „megszerzése” és felújítása is a sportrepülők
érdeme.
A repülőtérré alakítás során tehát talajmunkák (egyengetések, füvesítés, stb.) történtek.
Nem védte azonban a Sajó felől akkoriban gát, illetve a füves repülőtér csapadékvízelvezetése is csak a természetes szivárgásra hagyatkozott, bár a területet északi és keleti szélen, sekély árok is határolta. A nyugati oldalán a Borsos-patak és mocsaras, nádas sávja vezette el a vizet. A kohászati vállalat segítségével épült tehát a Bánrévei repülőtér. Ez azonban
nem ment egyik napról a másikra. A vállalat igazgatójával való jó kapcsolat tartásában és a
munkák koordinálásában különösen kitűnt Miklós László parancsnok, vezető oktató, majd
később Németh Sándor36 műszaki vezető, hangármester, repülőoktató és az ezermester Farkas
József öreg cserkész.
A zömében volt cserkészek, a szervezeti változások ellenére, lelkükben és viselkedésükben megmaradtak cserkésznek. Idejüket és erejüket nem kímélve munkálkodtak a terület –
hepehupás rét - a repülésre alkalmassá tételében és a téglából, acélból és betonból épülő modern hangár létrehozásában. Az anyagokat, az üzemanyagot a gyár biztosította, de a munkát a
sportrepülők végezték el. A hangár méretéből adódóan, a szilárdsági és stabilitási követelmények miatt, a tetőt tartó, rácsozott acélszerkezetet, nem lehetett csak „társadalmi” munkában
elkészíteni. A hangár mérete 18 x 22 m, azaz 396 m2. Ez komoly statikai ismereteket és szakszerű gyártást követelt meg. Ezt is a gyár biztosította, a tervezést és a gyártást is Ózdon végezték el, kiváló minőségben. Csak szerényen megjegyezzük, hogy a hangár jelenleg is áll, a
tetőszerkezetével együt, 66 év után is!
A legnagyobb gondot az építkezés során a hangár teljes szélességében nyitható ajtó jelentette. Ezt szintén Ózdon gyártották le, két részben, és a Bánrévére való leszállítása okozott
némi gondot. Ezt egy éjszaka megoldották, mert akkoriban a közúti forgalom olyan volt,
mintha nem is lett volna! A hangár mérete lehetővé tette, hogy 8-10 gépet gond nélkül tároljanak benne.
A klub végre „otthonra talált‖ Bánrévén.
A repülőtér építésével együtt a környékbeli fiatalság is megmozdul, hiszen most már
nem kizárólag Ózdot érinti a sportrepülés. Főleg a középiskolákban erős a hatás, de Bánrévén
is sok fiatal van, akik iskolások, illetve már a gyárban, a környező bányákban és nem utolsósorban a vasútnál dolgoznak. A legerősebb bázisok azonban a középiskolák, ezek közül is az
iparitanuló intézetek.
35

145 hold=834500 m2, ez hozzávetőleg, szabályos négyzet esetén 914 x 914 m. 110 hold=633000 m2, amely a
Sajó gátja miatt, az észak-déli irányban csökkentett terület. A kelet-nyugati méret nem változott.
36
Németh Sándor a szombathelyi repülés egyik legnagyobb alakja, aki az ottani sportrepülőtér bezárása után
(1950) került Bánrévére. Fia Sanyi a későbbi jeles, Európa szerte ünnepelt színész, gyerekkora egy részét Bánrévén tölti, itt jár iskolába, majd Ózdon folytatja. A család később Győrbe költözik, amikor Németh Sándort áthelyezik.
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A kutatásaim szerint a Grunau Baby IIa, itt valamikor, 1948-49 körül került selejtezésre.
1949-ben, ezzel párhuzamosan megalakult az Ózdi Repülő Klub. A klubtitkár Csák
István, egy „jó káder”, aki előtte soha sem repült, de ez akkor semmit sem számított, ráadásul
függetlenített, azaz ez lett a munkája! Mellette a politikai „tiszti” feladatokat egy békéscsabai
illetőségű személy, Zahorán Mihály látta el. Ózdon is szükség van egy olyan bázisra, ahol a
sportrepülők összejöhetnek. Valamikor ezt a Cserkészotthon biztosította, no de már ilyen
nincs! A klubházként ekkor – némi lobbizás után - az Olvasó és a gyári irodaház közötti épületet jelölték ki.. Az épületben előadótermet, két irodát, raktárat és a modellezőknek egy kis
műhelyt is biztosítani lehetett. Itt indultak el a repülésre alkalmatlan időszakokban az elméleti oktatások. A klubnak 300 kötetes könyvtára, van, sportfelszerelései, lemezjátszó, és még
sok egyéb is rendelkezésre állt. A klub helyiségei reggeltől estig működtek.
A diósgyőriek elkezdtek építeni egy csörlőt, de lehetővé tették az ózdiaknak is, hogy
leméretezzék és ezt a gyárban megépítsék. Ez egydobos csörlő volt. A csörlő elkészültéig,
amely időt vett igénybe változatlanul a sajópüspöki dombokon folyt a repülés.
1949-ben a klub kapott a Hármashatár-hegyre begyűjtött roncs repülőgépekből egy
Bücker Bü-131 (Jungmann) típusú gépet, melyet teljesen fel kellett újítani.37 Ennek
rocsgyűjtési előzményeiről az korábban már írtunk, sok fiatalember az életét is kockára tette
ezekért a reménybeli gépekért!
A Bücker roncs tehát valamilyen úton-módon Ózdra került, ahol a gyár Sárli telepen
levő műhelynek kinevezett helyiségben hozzáfogtak a teljes felújításhoz. Ebben a munkában
nagy segítség volt, az országos központ által akkor már Ózdra helyezett Németh Sándor műszaki vezető, akit Szombathelyről, az ottani sportrepülőtér bezárása miatt mozgattak át az
ország egyik végéből a másikba. A klub minden esetre nagyon jól járt vele, mert nagy tapasztalatú műszaki vezető, repülőoktató volt és hosszú éveken keresztül végezte ezt a munkát. Az
építésben szintén nagyrészt vállalt Básti József is, aki, mint emlékszünk rá, a HMNRA kiképzését e típuson kapta meg. Később
e géppel még foglalkozunk!
III. Országos Vitorlázórepülő Verseny
gépparkja, Hajdúszoboszló
1950. 05. 28-07. 08.38

A
kezdetek
összevisszaságára mi sem jellemzőbb,
hogy még 1950-ből is van adatunk, hogy Huszthy Mihály a
Miskolc-Sajókápolnai
DVTK
Repülő Szakosztály „színeiben”
versenyez, az 1950. május 28-július 8. között rendezett III. Országos Vitorlázórepülő Verseny
junior kategóriájában, Hajdúszoboszlón, ahol 17. lett, 84 ponttal. Itt egységesen Pilis géppel
37
38

Ezekben az években, hazánkban a Bü 131-es gépek a „Csíz” nevet kapták.
Huszthy Mihály is résztvevő, versenyzőként.
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repültek. A versenyek alatt 28-an repültek „ezüstkoszorút”, először azt gondoltuk, hogy talán
itt repülte Misi bácsi is?39 A későbbi kutatások majd bizonyítják, hogy nem ekkor, de részben
majd Hajdúszoboszlón.
„A feladatok a következők voltak:
 Magassági repülés.
 100 km céltáv, sebességértékeléssel.
 100 km háromszög, sebességértékeléssel.
 Hurokrepülés, magasságértékeléssel.
 Távrepülés a versenyző által jelölt célra.
 Távrepülés, magasságértékeléssel.‖40

39
40

A miskolci sportrepülés története. / Matuz István: Vitorlázórepülő versenyek 1948-2005.
Matuz István: Vitorlázórepülő versenyek 1948-2005.
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A bánrévei repülőtér

Minden nap én magam építem a múltam birtokát,
és úgy élek rajta, amilyenné tettem.
Konrád György
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A bánrévei repülőtér a Sajó völgyében, a településtől nagyjából délre fekszik. Bánréve, a Bánréve- ózdi vasútvonal, a Sajó folyó, és az Ózdra vezető, 25. számú közút között helyezkedett el.

Bánréve község környezete 41

A háború utáni évek össze-visszasága, az emberi, anyagi veszteségek, a politikai harcok, a különféle pártok, szervezetek rivalizálása, mind-mind rányomták a bélyyeget a
pülésre is. Amint arról az előző fejezetben már írtunk Ózd és a kohászata létfontosságú az
ország újjáépítésében, illetve a jóvátételi kötelezettségek teljesítésében. Bánrévén végre alkalmas területet kap a repülőklub 1947-48-ban. Természetesen ekkor már szó nincs cserkészrepülésről!
A Bánréve község környezetét bemutató képen jól látható, hogy itt a Sajó völgye széles, gyakorlatilag Putnokig, illetve a Sajónémetinél kezdődő Hangony patak völgyéig a terep
sík, jelentősebb dombok és hegyek csak ezeken kívül vannak. ÉK felé ~5 km, DK és DNy
felé ~ 3 km távolságban vannak a hegyek. A repülőtér közvetlen környezete is sík terep, aka-

41

Google Earth. A sárga törtvonal az akkori csehszlovák - magyar országhatár.

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

35

dályok nincsenek. Ny-i irányban viszont 1,4 km-re ott volt a Csehszlovák államhatár. 42 A
repülőtér terepe mind É-D, mind K-NY irányban szintesnek volt tekinthető. A község felől,
északi irányból, a terület a repülőtér déli széléig (Sajó folyó) nagyon-nagyon enyhén lejtett.
A repülőtér füves, egyben a község legelőjeként is működött. A maihoz viszonyítva
jelentős, 20…30 darabos szarvasmarha állomány volt a településen. Ugyancsak itt legeltették
a juhokat a pogonyi állami gazdaságból és a szarvas-pusztai juhászatból. Ezek az állatok, az
„ezerlábú” fűnyírócsapat megoldotta a repülőtéri növényzet szintben tartását. Repülési idényben az állatok legeltetése a Sajóhoz közeli részeken történt az itatás miatt, így a repülést nem
zavarták, viszont egyéb időszakokban a teljes területen legeltettek, így gondoskodtak a fű egy
jelentős részének karbantartásáról. Az állatok itatására a repülőtér nyugati peremén, nagyjából
középtájon egy serleges „csordakút” is üzemelt. Ilyen módon ez a társbérlet viszonylag jól
működött, leszámítva, hogy az állatok az illemet nem igazán ismervén – és ez főleg a tehenekre vonatkozott – végtermékeiket a jövésmenés
közepette
szerteszórták. Ha ez
friss volt és a fel- és
a leszállósávba esett,
akkor az üzemnapok
végén elég keserves,
szitkozódások közepette végzett géptisztítást vont maga
után…
A település és a repülőtér környezete43

A következő
Google képen 3000
m magasságból látható Bánréve és környezete. A repülőtér hozzávetőleges középpontjának koordinátái:
É 48o 17’ 36”
K 20o 21’ 21”
A repülőtér körülbelüli körvonalát a következő képen adjuk meg. Ez az idők folyamán
néhányszor megváltozott kisebb mértékben. Ez a kép 1300 m magasból mutatja a repülőteret.
A hangár – jelenleg is megvan, volt mentőállomás, most ipari bútorgyártó vállalkozás
használja – a terület É-Ny-i sarkában látható.
42

Ebből aztán időnként voltak „súrlódások”. Egy határt, ami nincs sehol „felrajzolva „a földre, nagyon könnyű
megsérteni. Csak az a kérdés, hogy épeszű emberek ebből miért kreáltak időnként konfliktust, ha egy-egy vitorlázógép a levegőben átcsúszott, majd visszarepült. Ennek okát általában a csehszlovákok legendás „magyarszeretetében” kell keresnünk!
43
Google Earth. A sárga törtvonal az országhatár.
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Kezdetben a repülőtérhez vezető földút a temetői útkanyar után csatlakozott a közútba.
Ezt valamikor az 50-es évek végén megszüntették és a főútról a TÜZÉP telep magasságában
építettek ki egy rövid bekötőutat, amely a hangárhoz vezetett. A képen megjelöltük.
A repülőtér életének nagy részében a Sajó előtti gát nem volt meg, ezt valamikor az
1960-as évek elején építették. A repülőtér legnagyobb méretei44 nagyjából a következők voltak:
K-Ny irányban (a Borsos pataktól a vasúti pálya széléig) ↔ 0,95 km
É-D irányban (a temető alatti szélétől a Sajó partig) ↕ 0,90 km

A bánrévei repülőtér
részei45

A Sajó völgyében a „völgyirányú” szelek a dominánsabbak. A fellelt
adatokból – hosszú évek átlagát vizsgálva szerkesztettem meg a repülőtérre
jellemző széltérképet és az adatokat.

A repülőtér hozzávetőleges
körvonala és a fő repülési
irányok

44
45

Google Earth térképe alapján mérve
Google Earth térképe alapján szerkesztve
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Szél- és repülésirány
Észak-Dél
Északkelet-Délnyugat
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Megoszlás
(%)
5 és 9
7 és 10

Kelet-Nyugat

22 és 20

Északnyugat-Délkelet

10 és 17

A repülőtér környezetének adottságai olyanok voltak, hogy bármely szélirány esetén
biztonságosan lehetett repülni.
A fel- és leszállásokat természeti, építészeti akadály nem zavarta.
A völgyben uralkodó szél általában 1…4 erősségű. A repülőtér síkvidéki adottságú,
csörlésből és vontatásból lehetett repülni. A hegyek, dombok itt távol vannak, tehát lejtővitorlázásról csak esetleg a sajópüspöki dombok felett, volt lehetőség. A síkvidéki jellemzőkkel
bíró, jó repülőtér ellenére, ha kedvező
irányú északi, észak-keleti, északnyugati szelek fújtak, akkor az 1950-es
évek elején még mindig repültek a
sajópüspöki dombok felett is, lejtőszélben!
Starthelyek, azok megoszlásával

A repülőtéren az iskolakörök
kialakítása olyan volt, hogy azt minden esetben balra repülték. Ennek magyarázata valószínűleg az, hogy a tájékozódást segítő objektumok ezt kívánták meg. Egyértelmű, hogy erre a község hosszú, közel egyenes útjait, az Ózdra vezető egyenes vasúti pályát, a 25. számú műutat, a
Sajó észak-déli, majd lejjebb a völgyirányú folyását vették alapul. Ezekhez valóban könnyű
volt helyezkedni.
A repülőtér adottságai kiválóak voltak, körös-körül Bánréve és Sajópüspöki községek
kivételével nagyobb akadályok nincsenek. A repülőteret is sík, mezőgazdasági területek veszik körül, tehát ez mind alkalmas a biztonságos leszállásra. A helyezkedésekhez kiváló támpontok léteznek a természetben. A széljárás kiegyensúlyozott, nyaranta a mezőgazdasági területek felett kiváló termik lehetőségek. Jó gépekkel nem ritka az 5…7 óra repült idő! Egyedül a
Sajó nagyobb árvizei okoznak gondot, amikor ez késő tavasszal, vagy nyár elején következik
be. Ilyenkor a terület egy része víz alatt és a kiszáradás gyorsaságán múlik, hogy mikor lehet
repülni.
Észak felől a község épületei, kertjei szegélyezték, magas házak nem voltak, egyébként is erről lejtett a falu, egészen a repülőtér széléig. Az akadályok itt a földszintes házak
teteje, a fák, illetve az utcák szélén húzódó háromfázisú, szigeteletlen vezetékű, villamos hálózat volt. A legnagyobb veszélyt azonban a terepszinten elhelyezkedő három bombatölcsér
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jelentette a reptér szélén, amelyek 1944. október 31-i bombázáskor keletkeztek. Átmérőjük
olyan 8…10 m lehetett, mélységük hozzávetőleg 1,5…2 m, szélük meredek. Ezek érthetetlen
módon nem lettek feltöltve. Ezek egészen a repülőtér megszűnéséig ott éktelenkedtek és általában a talajvízszinttől függően legalább félig vízzel teltek voltak. A képen körökkel megjelöltük a hozzávetőleges helyüket. elvileg a kijelölt reptéren kívül voltak, de ténylegesen annak
a szélén. Ezt majd az 50-es évek végén Buris Jenő oktató, Dékány Gyula növendék és a Koma
bánta, egy elhibázott, rövidre sikerült bejövetel alkalmával! Ők nem sérültek, de a Koma igen.
Ezután az ózdi Béke-kert látványossága lett egy ideig. A repülőké meg a letiltás…

Iskolakör Keleti szélben

Iskolakör nyugati szélben
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Iskolakör déli szélben

Iskolakör északi szélben
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A repülőtér keleti széle. A földút, a baloldalt elhelyezkedő,
ózdi vasúti pálya mellett vezet a Sajóig. Az úttól jobbra a repülőtér46

A repülőtér nyugati széle a sajópüspöki útról nézve.
A nádas, mocsaras rész, az út és a repülőtér között, a szárazabb
részeken termőföld47

46

foto: sasi64 http://www.panoramio.com/user/911810?with_photo_id=20066072 A háttérben a Sajó túloldalán
a kohászat valamikori szivattyútelepének épülete. (RZ)
47
foto: B.Geo http://www.panoramio.com/user/911810?with_photo_id=20066072
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A repülőtér déli szélén a Sajó
Árvízkor a gátak ellenére magas a talajvízszint

A repülőtér az északi oldalról fényképezve48

48

Rónaföldi Zoltán 2012. május.
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A repülőtér nyugati oldala, háttérben a sajópüspöki dombok
és a Sajó fái49

A déli oldal a Sajó fáival, a sajónémeti meletti dombokkal és
jobb szélen a sajópüspöki dombvonulat kezdete50

49
50

Rónaföldi Zoltán 2012. május.
Rónaföldi Zoltán 2012. május.
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A repülőtér madártávlatból, a keleti széle felől fényképezve51

A hangár, tetején még ott a szélzsák árbóca, 199752

A község kertjeit, házait, utcáit inkább az ejtőernyősök emlegették meg!

51
52

Jobbra Bánréve község nyugati része, a kép közepén a fák előtt a hangár.
Jobb oldalon a fák előtt a bekötőút látszik.
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A repülőtér nyugati szélén a patak, a nádas mocsaras rész viszonylag keskeny volt,
100…120 m, előtte 300…400 m termőföld és a sajópüspökibe vezető út, amelyet jegenyefák
szegélyeztek. Ezek 15…20 m
magasak lehettek akkoriban,
később kivágták őket. A határ
közelsége miatt a fordulóval
vigyázni kellett!
Amikor a Sajó a hangárig jött53

A déli oldalon a Sajó
volt a határ. Gát csak a 60-as
évek legelején épült, addig a
víznek nem volt akadály. A
Sajó szeszélyesen kanyargó
ezen a részen, az északi, azaz
a bal partja meredek a másik oldala a lankás. Jobb partját bokros, fás, ligetes növényzet határolta, az északi oldal rét, legelő. A fűzfák messze nem olyan magasak, mint az országút melletti fák. A püspöki dombok olyan 2,2 km távolságban vannak.
A keleti oldal a vasúti töltés, amely hozzávetőleg 1,5 m magas lehet, mellette a távíróvezeték, amely 2-3 m magas, tőle keletre egyébként nyitott, mezőgazdasági terület.
Amikor írom mindezeket, a szemeim előtt látom az oktatókat, akik a starthelyről elrohanva, jól látható helyen állva, zászlóval próbálják az egyedül repülő növendéket hosszabb
repülésre ösztökélni a hosszú falon. Ezt főleg a nyugati irányból való leszállások során láttam,
a magas jegenyék és a határ közelsége miatt, illetve az északi irányból való bejövetelkor a
falu házai felett. Sokan hamar fordultak, hosszúra jöttek. Nem egyszer a reptér közepénél is
messzebbről toltuk a Lepkét, vagy húztuk kocsin a Vöcsök gépet vissza. A Vöcsöknek csak
csúszótalpa lévén, kiskocsival kellett a starthelyig húzni. Na, aztán ilyenkor a repülés lejelentése után volt letolás… zengett a repülőtér. Ugyanezt egyszer Szabadkai Éva csinálta meg,
szintén Vöcsökkel, de őt a falu házai zavarták, úgy gondolta, inkább jó magasan felettük, mint
közéjük! A Vöcsök itt is közelebb állt meg a Sajóhoz, mint a kertek alatti leszállójelhez.
A hangár környezete példásan rendben tartott volt. A keleti oldalán az út, melyet meszelt szegélykő határolt. E mellet az épületig virágoskert, gyümölcsfák, mind gondozva voltak. A keleti oldalról volt a parancsnoki iroda bejárata, a műhelyek ajtói és a hangár északi
oldalán nyílt a pilótaotthon néhány szobája. Ennek bejáratától jó néhány méterre, a kertek
aljáig pedig, elkerített területen, használaton kívüli néhány dolog, lim-lom. Érdekességként
említem meg, hogy itt láttam annak idején, mert ide hozták be, azt a „Galamb” típusú gépet54,
amely 1957-ben Hódoscsépány térségében, főtengelytörés miatt kényszerleszállt és részben
53

Básti József: Ózd – Bánréve Az ózdi repülés története 1932-1965 http://www.tar.hu/banreve/
A Galamb a hazai neve, egyébként Jak-UT-2 típus. A miskolciak a HA-GAC,-GAD,-GAJ,-GAL lajstromjelekkel üzemeltették. A lajstromnyilvántartásban a HA-GAC van töröttként kezelve, a másik három „selejtezett”
kategóriájú. A képen látható festés azonban nem egyezik az általam látottal! Az a gép az akkori „hadi” festésű
volt, alul kék, felül zöld és a felségjelzés sem a keskeny volt! A többi gép, azaz a három másik gép festése, inkább lehet az általam leírt, mert ezekről is maradtak fenn képek!
54
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összetört. A gép a miskolciaké volt és Juhász György volt a pilótája, aki szerencsésen túlélte
az esetet.55 Később erről majd kicsit részletesebben.
A hangár épület nyugati oldalán volt a szolgálati lakás. Ettől 20…30 m távolságban,
bekerítve az üzemanyagraktár helyezkedett el. Az épület körül, az akkor szokásos beton és
acél vizeshordók voltak elhelyezve, tűzoltásra. A hangárban természetesen egyéb tűzoltó készülékek is volta. A rácsos szerkezetű acélszerkezetre, amely a tetőt tartotta, volt felhelyezve
a „C” Pilisek leszerelt szárnyai és a törzsei. A hangár, bár tágas volt, azért a hangármester a
mindenkori gépállomány alapján esténként személyen vezényelte a gépek elhelyezését, ami
nem kis munkával járt, hogy szépen minden beférjen és még a Po-2-est is be lehessen tolni!
Később majd, amikor az ejtőernyős szakosztály is erőre kap – Hüse Károly irányításával – a hangár közelében felállításra kerül a „bitó” az acélcsövekből épített, több méter magas
szerkezet. Erre csigákon átvetett köteleken felhúzzák a hevederbe bújt ejtőernyőst, majd elengedik, aki nagy puffanással érkezik le a homokkal teli gödörbe. Gyakorlandó a földet érés,
talajfogás, helyes testhelyzet!
A repülőtér széleinek kijelölésére az idők során többféle megoldás is volt. Egy időben
fémből készített, pirosra festett hasáb alakú jelzőket telepítettek. Ezek tönkremenetele után
egy kísérlet történt másik megoldásra. Hozzávetőleg 3 x 2 m téglalapban felszedték a gyeptéglákat és a helyét fehér murvával töltötték meg. Ez jónak tűnt, de 1-2 év alatt benőtte a fű!
Ekkor visszaálltak a lemezből készült jelzőkre, de ezek már piros- fehér-piros színnel voltak
sávozva.
A repülőtér megközelítése a növendékek részére azokban az időkben szinte kizárólag
vasúton történt. A személyvonatok reggeli, esti gyakorisága – hihetetlen számú munkást szállított a MÁV akkoriban Ózdra, onann vissza, a Miskolc – Bánréve – Ózd vnalon, a műszakváltások előtt és után - az utazásokat egyszerűvé tette. A közelebbi településekről a kerékpár,
a motorkerékpár jöhetett szóba. A közúti közlekedés, autóbusz, személygépkocsi akkor még
nem igazán jellemző. A helyiek természetesen kerékpárral, vagy gyalog.

55

A miskolci sportrepülés története.
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A bánrévei repülőtér az
1950 – 60-as években

„Hamarabb eljön az, amitől félsz, mint az, amit remélsz.”
Publilius Syrus
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A repülőklub Ózdon olyan klubhelyiséggel rendelkezett, ahol a repülésmentes
szakokban a tanfolyamok, elméleti képzések végrehajthatók voltak. Ezek a képzések tehát
nem a repülőtéren történtek meg. Az igazi élet azonban már a repülőtéren folyik. A megépített
hangár, a hozzátartozó létesítmények a szervezett munkát lehetővé teszik. Az akkori vállalatok, gyárak, bányák, a vasút mind támogatók. Anyaggal, munkával, a sportszabadság biztosításával támogatják a repülés ügyét. Az új repülőtéren nemcsak hangárt, gépkocsit varázsolnak
a fiók, és lányok, mert ők is jönnek szép számmal. A repülés ügyét az elhivatottak, köztük
tornatanárok is ismét felkarolják, de az egyre terjeszkedő néphadsereg is
hihetetlen ambicionális terveket kénytelen megvalósítani – szovjet
nyomásra . Erről is írunk majd egy kicsit részletesebben.
Széles Géza
repülőtérparancsnok

Amint arról szóltunk, a háborús roncsból újjáépítenek egy
Bücker Jungmann típusú, kétüléses, kétfedelű gépet is. A gép lajtromjele HA-BKR volt.56 A
gép két évet repült itt, aztán a központ (OMRE?) hatalmi szóval elviszi..A gépért személyesen
Hepper Antal57 jött el és ő repülte el, valahová Budapestre.

Bücker 131 Jungmann, HA-BKR, 58
Az ózdi repülők újították fel 1949-ben

Ez a gép később, 1952. 03. 15-én Galgamácsa mellett lezuhant, s benne életét vesztette
Maczó Albert és Csikós Gábor.
Ezután a Po-2-es, Kánya gépek voltak vezényelve a repülőtérre a vontatásos feladatok
elvégzésére. Állandó motoros gépe azonban a klubnak ekkor nem volt. Később majd lesz róla
szó, hogy két Po-2-es gépet is felújít, újjáépít a klub a honvédségi kiszuperáltakból.

56

Simon László: Sportrepülés a Sajó mentén – az ózdi sportrepülés története. MALÉV RÜK Konferencia.
A 40-es és 50-es évek kiváló vitorlázó- és motorosrepülője, berepülő pilóta, aranykoszorús. 1951.06.14-én,
Esztergomban, a Rubik „Móka” vitorlázó műrepülőgép egyik új változatának berepülésénél – csűrőlengés miatt
a szárny leszakadt - ejtőernyője a rocsokon fennakadt, csak részben nyílt ki, életét vesztette.
58
www.avia-info
57
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Az új repülőtérre 1949-ben Széles Géza59 majd 1950-ben Pogácsás István60 került parancsnoknak. 1950-58-ig Németh Sándor61 oktató és műszaki vezető volt. A két szombathelyi
szakember (Pogácsás és Németh) ráadásul még „kimentett” onnan egy teherautónyi bútort és
egyéb felszerelést is. Ezt hozták magukkal Bánrévére.
Németh Sándor még
Szombathelyen megrepülte az
1351 m-es magasságot 1949
augusztus 3-án.
Bücker Jungmann )Bü-131)62

A repülőklub az ötvenes évek elején – tekintettel a
kohászati háttérre, az ország
akkori politikai célkitűzéseire,
a néphadsereg túlerőltetett pilóta igényére – kiválóan működött.
1949 őszén, Békéscsabán vonták össze az ország összes motoros sportrepülő oktatóját,
az OMRE újonnan felépített,
központi
repülőiskolájában.
Innen 1950 tavasszal az újonnan alakult repülőklubokba
kerültek ki az oktatók, akik a
téli hónapokban az elméleti
képzést vezették, tavasztólőszig pedig a gyakorlatit.

HA - BKR63

59

Kiképzését a HMNRA kereti között kapta. 1943-ban már biztos forrásból származó adat, hogy a kassai
HMNRA repülőtéren motoros oktató. (Perbíró Valér dr: Vitorlázók az égen és az Egri Repülőklub története.) Az
ózdi, sajókápolnai, nyíregyházi és még számos repülőtér színes egyénisége, vitorlázórepülő oktató, motoros
repülő, 1956.05.31. Nyíregyházán lezuhant és életét vesztette, a Jak UT-2, HA-GAU lajstromjelű géppel. Róla
kép az előző kötetben, a HMNRA kiképzéskor és itt is.
60
Ót is, mint Németh Sándort Szombathelyről vezényelték el az ottani repülőtér bezárásakor. Később egy időben
a Farkas-hegyi repülőtér parancsnoka, motoros és vitorlázórepülő. Az 1953-as ferihegyi repülőnapon egy ötös
Lunak műrepülő kötelék tagja.
61
Németh Sándor fia, szintén Sándor, a későbbi népszerű és Európa hírű operett színész, ekkor még diák, majd
az ózdi gimnázium tanulója, egészen édesapja 1958-as Győrbe helyezéséig. A korabeli fiatalok közül sok barátja, ismerőse van Bánrévéről, Ózdról. Sándor először Győrben színész, majd a budapesti Operettszínházban,
később Bécs ünnepelt sztárja.
62
www.avia-info
63
Kunár György gyűjteménye
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Pogácsás István és Sziklai Lajos oktatók
az alagi repülőtéren az
M 30 Fergeteg gépen
repülni indulnak
1952.64

Pogácsás István (jobb szélen) a farkashegyi repülőtéren65

Ezekben az időszakokban Bánrévén már a hangár kibővítésén dolgoznak. Szolgálati
lakások, pilótaotthon, szerelőműhely, aztán majd még sok más. A gondnoki munkákra Angyal
István bánrévei lakos állt alkalmazásban. A repülőtér felszereléséhez tartozott ekkor egy
Wehrmacht kivitelű BMW motorkerékpár is, melynek hajtott volt az oldalkocsi kereke is!
Ezen kívül egy négyszemélyes, amerikai gyártású jeep is idekerült.
A klub életében is jelentős változás, mert Csák István klubtitkár helyére - egy szintén
használhatatlan - új ember került Matula Gyula személyében. Ő Ózdon a gyárban egy kiváló
64
65

Kép Mitter Imre: A magyar vitorlázórepülés képes története.
Ungár László-Ungár Patrik: A MÁV repülőklub képes története 1940-1954
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sztahanovista volt, jutalomból kapta a megbízatást, de nagyjából a repülésben semmihez sem
értett.
A politikai tisztet is elvezényelték és helyére egy királdi vájár, Jakucz János került.
BMW R-75 Wehrmacht66

Összességében a repülés
ügye ilyen módon velük nem
erősödött, sőt a klubtitkári munkát is valakinek „fű alatt” helyette el kellett végezni!67 Akkor
viszont az számított jó embernek,
aki a normát 1100 %-ra (!!!)
ta végrehajtani. Ez ma már mosolyogtató, mert vagy a norma volt
valami irreállisan hitvány, vagy
aki teljesítette az volt valami korabeli „szupermann”. Akkor azonban ez volt az irányelv és nem sokaknak volt kedve ezen
össze-vissza mosolyogni, mert a politikai apparátus szigorún megtorolt minden ilyet.
Amerikai jeep68

Matula titkár elvtárs első ténykedése egy teljesen hasznavehetetlen Essen-Krupp teherautó megmegvásárlása volt, amin aztán a klub amilyen hamar csak tudott, túl is adott.
1949-re tehető az egyik cserkész Tücsök selejtezése, valószínűleg a HA-1072 jelűé.
1950-re a gépállomány azért szaporodott. A már meglévő egy Tücsök, Vöcsök, CPilis mellé egy Cimbora, újabb Vöcsök és
még egy C- Pilis érkezett. Így már hat gépe
volt a klubnak.69
Békéscsaba
repülőoktató iskola70

A klubtól Borsodi István, Básti József
66

http://classic-motorcycles.com (745 cm3 –es motor, 26 LE, 4 fokozatú váltó, a hátsó- és az oldalkocsi kerék is
hajtott lehet egy terepváló kapcsolással. 500 kg terhelhetőség. 1940-45 között minden fronton használták, 16500
épült belőle.
67
Básti József
68
A 2. világháború alatt mintegy 650 000 darabot gyártottak belőle! http://www.masodikvh.hu
69
id. Rónaföldi Zoltán visszaemlékezése
70
Békéscsabai Veterán Pilóták Baráti Köre
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és Juhász János a békéscsabai oktatóiskolán 1950 tavasztól-őszig, öt hónapos képzésen vettek
részt. A képzés repülőoktatói tevékenységre jogosította őket. A benntlakásos tanfolyam miatt
azonban íly módon kimaradtak
az első bánrévei repólőnapból,
amely nagyszabású volt és az
itteni repülésnek újabb nagy
lendületet adott.71
Békéscsaba
repülőoktató iskola72

A repülőnapra 1950. augusztus 7-én került sor és majd a
fényképek alapján láthatjuk,
hogy a klubot és a repülőteret is nagyon komolyan vették! Talán ez volt a legnagyobb repülőnap?

Békéscsaba
repülőoktató iskola73

Békéscsaba
repülőoktató iskola74

71

Az oktatói iskola 1950. április 1-én indult. (RZ)
Békéscsabai Veterán Pilóták Baráti Köre. Azért az egyenruhák már árulkodnak, hogy alapból mi a cél! A
képen egy DFS Kranich (HA-5064)
73
Békéscsabai Veterán Pilóták Baráti Köre.
74
Békéscsabai Veterán Pilóták Baráti Köre. HA-POB.
72
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Az 1950-es békéscsabai oktatóiskola növendékei75

Az oktatói iskolán a legkiválóbb repülőktől tanulhattak, de itt volt időnként Rubik Ernő is, aki előadásokat tartott. Az elméleti és gyakorlati foglalkozások egy részét természetesen katonai alapképzéssel is kiegészítették. Az akkori iskola parancsnoka Karsay Endre76 volt,
oktatók Kalmár I. László77, Kalmár II. László78, Kasza József79. A motoros oktatást Békési
István80 végezte, de itt oktatott akkor a volt „pumás” vadászpilóta, Frankó Endre81 is. Az iskola minden kényelemmel felszerelt volt és alapos képzést biztosított. Az innen kikerült oktatók
megállták a helyüket saját klubjaikban.
Itt repülte ki Borsodi István, 1950 július 4-én az ezüstkoszorú magassági feltételét,
1145 m-t.
75

Békéscsabai Veteránpilóták Köre / www.veteranpilotak.hu
Karsay Endre (1919-1980), vitorlázó- és motorosrepülő, oktató. a 13. számú,’Ezermester’ cserkészcsapatban
kezdett repülni, és 1942-ben már kiváló teljesítményeket tudott felmutatni. Az 1950-es évek egyik legjobb műrepülője. 1953-ban „Vitorlázórepülés” című könyve nagy siker volt, több kiadást ért meg. Az MRSZ repülési
osztályvezetője. Nemzeti rekordot repült 1949-ben 100 km-es távon.1955-ben „Motorosrepülés” című könyve is
megjelent. 1945 után a 4. számú aranykoszorús jelvény az övé! 1961-ben FAI diplomát kapott.
77
Kalmár I. László. Kiváló repülő, számos teljesítményrepülési erdménye volt az 1955-ben 380 km-es távrepülése volt Alagról Dévára. 1956-ban a vitorlázóválogatott tagja. Az 1945 utáni 6. számú aranykoszorús jelvény az
övé. 1956-ban elhagyta az országot.
78
Kalmár II. László, az MNK Központi Repülőklub tagja. Repülőoktató. Az 1956-os felszabadulási
motorosrepülő csillagtúra egyéni győztese, de a háromfős csapatuk is első lett. Az 1960-as évek elején a Dunakeszi repülőtér parancsnoka.
79
Kasza József, A MÁV Repülőklub tagja, repülőoktató. A repülés-meteorológia egyik hazai nagy neve. 1951ben ő is az egyik szervezője a hasznosi hullámrepülő tábornak. Az 1955-ös hullámtáborban 5429 m-es magasságot repült és ezt csak oxigénhiány miatt szakította meg. 1954-ben sebességi rekorder 100 km-es távon. Az 1945
utáni időszak 7. aranykoszorús jelvénye az övé. Repüléstörténeti kutató, kiváló könyvet írt Almásy Lászlórólok
atyja” címmel.
80
Békési István, róla adatokat nem sikerült találni.
81
Eger, 1923. Vitorlázórepülő, majd a Repülő Akadémia hallgatója. Vadászrepülő, a Puma vadászosztály pilótája. 1947-ben újra vitorlázik.1950-ben a békéscsabai oktatóiskola tanára. Ezután a Ganz Repülőklub motoros
oktatója, ahonnan néhány hónap múlva eltávolítjak. http://www.pumaszallas.hu
76
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Amikor a kezembe került az 1950 nyarán, a repülőnap gépparkjáról készült fénykép,
emlékezetemben visszahallottam édesapám hangját „Láttad volna az ötvenes évek elején rendezett repülőnapokat!‖ Akkor én ezt nem értettem, és azt hittem, hogy amit látok az 1950-es
évek második felében, az a csúcs. A képen Rákosi és Sztálin arcképét leszámítva, igen sok
érdekes dolog látszik. A hangár előtt a vitorlázógépek sora. A kinagyított képen a Pilisek és a
két Vöcsök jól felismerhető. Bal szélen egy Cimbora. A kép jobb szélén álló D-Pilis lajstromjele talán HA-3141? Mögötte is egy D-Pilis, hátul C-Pilis

Repülőnap Bánréve 1950. augusztus 7.82

Repülőnap Bánréve 1950. augusztus 7.
A vitorlázó gépek83

82
83

Simon László gyűjteménye.
Simon László gyűjteménye.
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Repülőnap Bánréve 1950. augusztus 7.
A motoros gépek84

A motoros gépek első sorában négy Zlin 381 Fecske. Mögöttük takarva két Jak-UT2
Galamb. Jobbra tőlük három Rubik R-18 Kánya. E gépek még a soros motorral épült változatok. A háttérben jól látszik a 25. számú utat szegélyező nyárfasor. Később ezt nemcsak a község területén, hanem a települések között is kíméletlenül kivágták.

Repülőnap Bánréve 1950. augusztus 7.
Az utasszállítós gépek85

Két Li-2-es, melyekből valószínűleg az ejtőernyősök ugrottak bemutatót. A függőleges vezérsík felségjele és a gép világos festése MASZOVLET gépekre utalnak.
84

Simon László gyűjteménye.
Simon László gyűjteménye.. A két gép között, a háttérben, a frissen épült vasúti ikerház, ahol gyerekkoromat
töltöttem, egészen 1964 késő nyaráig. A gépek festése alapján a HA-LIA … HA-LIL között számozott - 10 gép
- közül lehetnek.
85
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Még 1950-ben új parancsnoka lett a bánrévei repülőtérnek. Az
évben – a bánréveiekkel együtt végzett – Kenderesi Antalt nevezték
ki parancsnoknak. Nem váltotta be a hozzá fűzütt reményeket,
ezért nagyjából egy év múlva távozott. Itt van egy ideig állományban Reich Ferenc motoros oktató is, de mivel a klubnak
nincs motoros gépe, ezért őt hamarosan elhelyezik másfelé.
Repülőnap Bánréve 1950. augusztus 7.
Ő ki lehet?86

1951-től, miután Borsodi Istvánt a békéscsabai oktatói
iskolára küldték és azt eredményesen elvégezte, ő lett a repülőtér
parancsnoka, egészen a repülőtér megszüntetéséig.87 1958-59-ben
időlegesen majd Haas György lesz a parancsnok, utána újra Borsodi
István.88
Próbáltam többet megtudni a békéscsabai veterán pilótáktól, akiknek impozáns fénykép és
iratgyűjteményük van, hogy a korabeli névsorokkal kapcsolatosan tudnak-e segíteni?

Az 1951-es békéscsabai oktatóiskola növendékei89

„Öröm számomra, hogy a fotóalbumunkon keresztül keresett meg. Kérdésére sajnos
csak nemleges választ tudok adni. Tudtommal nem rendelkezünk névsorokkal, ugyanis volt
egy olyan központi intézkedés, melynek eredményeképp elvesztek a személyes adatok (rosz86

Simon László gyűjteménye.
Az 1951-es dátumot Básti József megerősítette. Egyelőre Békéscsabán nem akadtunk rá az évenként végzettek névsorára.
88
Simon László: Sportrepülés a Sajó mentén – az ózdi sportrepülés története.
89
Békéscsabai Veterán Pilóták Baráti Köre
87
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szul értelmezett adatvédelmi törvény, vagy valami ilyesmi). További sikeres kutatást kívánok.‖90
Az, hogy sok, vagy kevés fénykép készült abban az időszakban, ezen lehet vitatkozni,
de ha a következő táblára tekintünk, akkor ez bizony minden sportrepülőtér körzetében is ki
volt helyezve. Fényképezni ezért – főleg az 50-es években – kockázatos dolog volt.
Az 1950-es, 60-as években tömegével voltak kihelyezve a „Fényképezni tilos!‖ táblák
az utak mentén. Nem volt ez másként a bánrévei repülőtéren sem. Nagyon jól emlékszem az
elrozsdállt, alig olvasható feliratokra. Az 50-es években azért ezt
ajánlatos volt figyelembe venni, még ha sportrepülésről is volt szó,
mert egy-kettőre elvihették a gyanúsítottat. Ezek után nem véletlen, hogy az ilyetén nagyságú „éberség” miatt a legtöbb fényképen
– már ha készült is - a sportgépek lajstromszáma nincs a képen.
Ez már a modernebb változatú tábla. A laktanyák, vasút,
gyárak, stb. mind-mind el voltak látva ilyen és hasonló táblákkal.
Nem kellett sok ész ahhoz, hogy még a leggyanútlanabb ember is
felfigyeljen, itt valami érdekes lehet! Most már csak az a kérdés, normális volt, aki ezt kitalálta, bevezette és még hitt is benne? Amikor 1969-70-ben katona voltam Szegeden, a laktanya
környékén még bőven kinn voltak ezek a táblák.
Az 50-es évek legelején a magyar légierő erőltetett fejlesztése igen sok pilótát és
egyéb repülő személyzetet igényelt. Ekkor a néphadsereg a legnagyobb létszámmal működött! Csakhogy érzékeltessük ezt néhány adattal, leírjuk a következőket.
„..1952 őszére érte el a Magyar Néphadsereg legnagyobb szervezetét, mind struktúráját, mind létszámát és fegyverzetét tekintve. A lövészcsapatok állományában volt a teljesen
feltöltött 3. hadtest (12., 27. és 5. lövészhadosztályok), a részben feltöltött 6. hadtest (17., 9. és
35. lövészhadosztályok, az első „A‖, az utóbbiak „B‖ típusúak), a keret jellegű 9. hadtest (4.
és 8. lövészhadosztályok, továbbá az újonnan felállított „B‖ 1. lovashadosztály), a 32. önálló
lövészhadosztály, és az egy éve kiképzést folytató „A‖ 62. ejtőernyős-zászlóalj.
A páncéloscsapatok szervezetéhez tartozott a teljesen feltöltött 1. gépesített hadtest (7.
gépesített és 18. páncéloshadosztályok), a 17. és 24. önálló nehézharckocsi-rohamlöveg ezredek.
A repülőcsapatok szintén „A‖ típusúak voltak: 25. és 66. vadászrepülő-, 28. csatarepülő-, 82. bombázó-repülő-hadosztályok, 37. önálló felderítő-, 49. önálló szállítórepülőezredek, két repülőhíradó-, 14 repülőműszaki-zászlóalj.
A feltöltött tüzéralakulatok a 30. áttörő tüzérhadosztályból, a 34. ágyús-, a 28. aknavető-, 36. és 87. páncéltörő-, a 66. sorozatvető tüzérdandárokból álltak. Ide sorolhatjuk a 38.
kivonuló légvédelmi tüzérhadosztályt is.
A honi légvédelem szervezetét a 46., az 58., a 15. és az 55. légvédelmi tüzérhadosztályok, két önálló légvédelmi tüzér vegyesosztály, honi légifigyelő és jelzőezred, fényszórós
zászlóalj és egyéb közvetlen alakulatok képezték.

90

Párzsa László, Békéscsabai Veteránpilóták Egyesülete.
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A műszaki csapatok a 12. és 42. műszaki, a 37. pontonos hidász-, a 64.
hadihajósdandárokból; a híradók két önálló híradóezredből és két vonalépítő zászlóaljból; a
vegyvédelmiek a 9. vegyivédelmi-zászlóaljból álltak…‖91
Az ország – természetesen szovjet nyomásra – ekkor rendkívül sokat áldozott a repülésre, amelyből az iszonyatos pénzeket a hadsereg felfegyverzése, kiképzése és fenntartása
vitte el. Erre akkor a pénzen kívül nem sajnálták a propagandát sem. Az előzőekben leírt hadseregbeli létszámok gigantikusak, ezt valószínűleg egy sokkal nagyobb és erősebb gazdaságú
ország sem bírta volna sokáig fenntartani. A haderő fejlesztése rendkívüli megterhelést igényelt az országtól, 1950-ben például az állami költségvetés 25%-át!!! Ezek az évek azonban
már a paranoiás Sztálinról szólnak – az országban uralkodó „legjobb tanítványaival‖ és kiszolgálóival egyetemben – aki mindent és mindenkit a III. világháborúra készülve mozgósít.
A szovjet politikai vezetés ezt teljesen komolyan gondolta és eszkalálta is a koreai, jugoszláv,
később kubai, majd vietnámi helyzeteket is.
Az MDP92 természetesen a saját népszerűségének növelési lehetőségének tekintette a
sportrepülést és ennek megfelelően ügyködött körülötte.
A bánrévei gépállomány az idők során sokszor és sokféleképpen változott. Az 50-es
évek elején tömeges kiképzés folyt itt is, ekkor volt úgy, hogy egyszerre 4 Koma is üzemelt,
illetve Cimbora géppel is folyt oktatás a kétkormányos módszerrel.
Ekkorra a régi siklógépek és a 30-as, 40-es években készült gépek elkoptak, elfáradtak. Bánrévén egyébként is a síkvidéki, csörlő és vontatásos üzemmód volt repülhető. A lejtővitorlázásról itt már szó sem lehetett, legfeljebb akkor, ha a környező hegyek felett, kedvező
szélben komolyabb emeléseket találtak és találtak is! Később majd erről is lesz egy érdekes
történet, mert a klub első 5 óráját lejtővitorlázással repülték ki, a sajópüspöki dombokon.
A Komák mellett, egy Tücsök, két Vöcsök, két „C” Pilis és egy Cimbora volt akkor a
gépállomány.93 Egyes források 1950-re tesznek egy R-22S, Június 18 típusú gépet is. Ez
azonban nem valószínű, ha a HA-4119-ről van szó, mert ez a sorozatgyártás 70 gépe közül,
hozzávetőleg a gyártás közepéről származhat. Jó esetben inkább az 1952-as év lehet az igaz,
de én későbbi időpontra teszem ennek a gépnek az érkezését.94 A másik Tücsök is ezekben az
időkben fejezte be pályafutását. (HA-1073)
„…A kétkormányos csörlő rendszerű kiképzésnél a csűrőgyakorlat jelentősége lecsökkent, de azért volt részünk benne.
Legsikeresebb kétkormányos iskolarepülőgépünk az egymás mögötti üléses nyitott kabinú Cimbora volt 1950 végéig. Eddig nem volt szigorú kiképzési szabályzat. Az oktató határozta meg, hogy a növendék hány kétkormányos iskolakör után mehet el egyedül "A" vizsgázni. Emlékezetem szerint átlagosan 30-40 iskolakört repültek a növendékek oktatóval. Volt

91

Magyarország a XX. században Babits Kiadó Szekszárd 1996-2000.
A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) sztálinista irányvonalat követő kommunista párt volt Magyarországon 1948 és 1956 között. 1948. június 12-én alakult a Magyar Kommunista Párt és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt egyesülésével. Az egyesülés a kommunisták dominanciájának platformján jött létre és tulajdonképpen megszüntette az MSZDP-t
93
id. Rónaföldi Zoltán visszaemlékezése.
94
Ezt erősíti Jereb Gábor: Magyar vitorlázó repülőgépek című könyve is, ahol a számozás és a sorozatgyártás
kibocsási üteme alapján legjobb esetben is 1951 jöhet szóba.( RZ.)
92
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olyan eset, hogy 16 (tizenhat) Cimbora iskolakör után a növendék Vöcsökkel "A" vizsgát repült 15 és fél évesen.‖
A Bückerről már megemlékeztünk, ennek elvétele után a klubnak motoros gépe 1952től nem volt. Ezt a problémát a központilag kezelték és időről időre vezényelt gépekkel oldották meg a gondokat. Ilyen módon, a repülőtéren sokszor fordultak meg a Kánya vontatógépek.
Kánya HA-RUE95

Megváltoznak
ekkor a vizsgakövetelmények is, részben
azért, hogy a jobban
elterjedő kétkormányos
képzéshez igazodjanak,
illetve egyre elterjedtebb lett a síkvidéki repülőtér, ahol csörlő
üzemmódban repültek
az iskolázásnál.

Kánya vontatásra készül96

Megváltoznak ekkor a
vizsgakövetelmények is, részben
azért, hogy a jobban elterjedő
kétkormányos képzéshez igazodjanak, illetve egyre elterjedtebb
lett a síkvidéki repülőtér, ahol csörlő üzemmódban repültek az iskolázásnál.
A klubnak ekkor sok szakképzett oktatója van, Borsodi István, Básti József, Juhász
János, Németh Sándor, Huszthy Mihály, Miklós László.
Az 1950-es évek eleje a klub fénykora, van olyan üzemnap, hogy 120 fő, oktató, növendék, műszaki személyzet sürög-forog a repülőtéren!97 1955-ig rendszeres nyári táborok
szerveződnek, melyen 50…60 növendék oktatása folyik egyszerre. Az évi vizsgák száma
35…40, vegyesen „A”, „B” és „C” vizsga. A repülésre vágyó fiatalok nagy számát szinte
minden akkori fényképen láthatjuk. Itt már akkor is kétkormányos kiképzés folyik a Cimborával, majd Komával, amelyet a Vöcsök követ a vizsgasorban. Később majd a Lepke is.
Számos helyen találtam adatot arra nézve, hogy az 1950-es években a bánrévei repülőtéren nagy létszámú repülőtáborokat szerveztek. Ezekbek az érdekessége, hogy nemcsak a
95

Winkler archív /www.avia-info.hu
www.avia-info.hu
97
id. Rónaföldi Zoltán visszaemlékezése
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helyiek, hanem az ország számos pontjáról, repülőklubjából érkezetek növendékek. Ezeket
központi repülőtáboroknak tekinthetjük. Ilyenek voltak Bánrévén kívül Szentesen, Győrben,
Sajókápolnán, Gyöngyösön, Békéscsabán, Algyőn és Dunakeszin.
„…Hangárépítés közben 1948-ban Sajókápolnán, 1949-ben Algyőn táborokban vettek
részt Kondor Imre, Balogh László, Takács László, Csizmadia László. Az utolsó repülés egy
bánrévei táborozása volt az egrieknek, amikor Császár Ernő, Horváth Sándor és Balogh
László megrepülték a „C‖ vizsgafokozatot. Táboroztak továbbá 1950-ben Farkashegyen Pintér Attila, Takács László és Kocsis „Cirkusz‖, majd 1951-52-53-54-55-ben Győrben, Sajókápolnán, Bánrévén, Gyöngyösön, Békéscsabán, és Dunakeszin. Ezekben a táborokban kb. 2030 egri srác vett részt…‖98
Bizonyíték erre M. Szemesi György néhány írása is, aki pécsi diákként kezdte a repülést, majd budapesti műegyetemi hallgatóként folytatta. 1950 nyarán, a bánrévei repülőtáborban próbálja a „C” vizsga követelményeit kirepülni Vöcsök géppel. Igen szemléletesen írja le
élményeit.
„Egy ilyen gyakorló repülés alkalmával minden az előírásoknak megfelelően történt.
Beültem a repülőgép ülésébe, leellenőriztem a kormányokat. A repülésvezető intett, a zászlójelző jelzett, a csörlő indított, elemelkedtem. A meghúzás után azonban egy nagy csattanás
hangját hallottam és repülőgép nagyon az ég felé vette az orrát éreztem, cselekednem kell,
hogy valami nincs rendjén. Gyorsan átnyomtam a gépet a föld felé sebességet kellett gyűjtenem, hogy a kormányok hatásosan működjenek. Aztán amikor már kellő sebességet értem el a
kormányok hatásosan működtek vízszintes siklásba vittem a gépet és a nagy sebesség miatt
végig száguldottam a talaj felett fél méteres magasságban reptéren átlósan és mivel már nagyon közel került a repülőtér széle és még mindig nagy maradt a sebességem a sarkon lévő
szalmakazalt vettem irányba és sikerült vele épségben megmenteni a gépet és magamat.
Amikor a repülőgépből épségben kiszálltam és odaérkeztek társaim, derült ki, hogy mi
történt, sajnos a vontató kötél éppen a legveszélyesebb helyzetbe szakadt el. Ez adta azt a rettentő nagy robbanásszerű hangot. Amikor a repülőgép orra az ég felé vette az irány a repülésvezető oktató már nagyon veszélyesnek ítélte a helyzetet, amikor pedig az átnyomás után a
sebesség gyűjtéshez a föld felé vettem az irányt:
- Ásót hozzatok! - kiáltotta.
Amikor a szalmakazalba sikeresen épségben megúsztam a géppel együtt ezt a balesetet
nagy kő esett le a válláról.
A repülési nap végén az oktató rendszerint kiértékelte a végrehajtott feladatokat és ennek során példaként említette az én helyzetfelismerésemet, valamint a jó döntésemet, hogy
minden helyzetben a helyes mérlegelés nagyon fontos és a gyorsaság bizony sokszor életet is
menthet.‖99
„Az egyetemi vizsgák elvégzése után nyáron ha, lehetőség kínálkozott repülő táborokban töltöttük el legszívesebben szabadidőnket. Ezen alkalmak során lehetőség volt előre lépni
a vizsga fokozatokban. Így repültem Bánrévén is…‖100
98

Perbíró Valér dr: Vitorlázók az égen és az Egri Repülőklub története.
M. Szemesi György: Bánréve
100
M. Szemesi György: Bánréve (1950-ben műegyetemi hallgató és a Hármashatárhegyen repül. Részt vesz az
1950 nyári táborban Bánrévén)
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„…A repülőtábor nyári szünetben került megrendezésre. A repülőtéren katonai sátortáborban vaságyakon elszállásolva. A konyhai felszerelést is katonai gulyáságyúval oldották
meg, az étkezés is csajkában történt. Az ellátás az viszont olyan magas színvonalon került
megszervezésre, hogy egy kissé elfeledkeztünk a háborús éhezésekről…‖101
„…A Sajó folyó akkor éppen egy keskeny kis patakocska volt. Felülről a repülőgép
üléséből úgy nézett ki, mint ékkövekkel kirakott derékszíj, a víz tükre csillogott a napsütésben.
A háromhetes sportrepülő táborban a repüléssel elkötelezett ifjak fiúk, lányok, tele fiatalos
energiával a vitorlázó repülés fortélyainak elsajátítását gyakoroltuk…
…Amikor egyszer letekintettem, nem tudtam miért jeleznek a zászlóval azonnali leszállást, mert olyan jól éreztem magam és szerintem a feladatnak megfelelően hajtottam végre
a repülést. A parancs az parancs, a leszállás ilyenkor kötelező, elvégeztem a reptérre való
besorolást és a leszálló jel mellé szépen leszálltam. Akkor derült ki, hogy átléptem a képzeletbeli országhatárt fenn a levegőben és ezt telefonon a határőrizeti szervek észrevételezték a
parancsnokságuk felé. Abban az időben igen komolyan vették a
határnak bármilyen való átlépését. Ezért részemre különösebb baj nem származott belőle, de a kellemes repülési feladatomat kettészakította.‖102
Novák Jenő, PanAm repülőkapitány

Ugyanitt, Bánrévén, 1950 nyarán – szintén vendégként
– repüli Novák Jenő, a PanAm későbbi kapitánya, a „B” vizsgáját.103
Amint említettük a hétvégi és ünnepnapi üzemnapokon
túl rendre vannak nyári táborok, ahol nemcsak a klub tagjai repülnek, hanem központi szervezésben sok helyről ide irányítanak növendékeket is. Természetesen az itteniek is mennek más
helyre táborokba is. Erről még majd kicsit részletesebben is írunk, a visszaemlékezők segítségével.
101

M. Szemesi György: Repülőtábor
M. Szemesi György: Termik (Kristály, Alkotó Képzőművészek és Írók Országos Szövetsége központi lapja)
103
Novák Jenő (1935 – 2007) Farkashegyen kezdett repülni 1949-ben. Ezután Hármashatár-hegyen „A” vizsga,
Bánrévén 1950-ben „B” vizsga, HHH-n „C” vizsga következett. 1951-ben 5 órás feladatot repült, de Vass Gerzsont és társait – közöttük őt is – kizárták májusban a repülésből. 1954-ben újrakezdés Gödöllőn, majd
Farkashegyen. 1955-ben Farkashegyen „D1” vizsga Június 18-cal. 1956 júniusában 7 óra 20 percet repült Cinkével. 1956. november 23-án nyugatra távozott. Angliában, Oxfordban gépészmérnöki oklevelet szerzett. 1961ben Jamaicában „PPL”, majd New York-ban „CPL” vizsgát tett. Repült, ahol lehetett, és amivel lehetett: repült
filmekben, légi taxizott, a Közel-Keleten fuvarozott, és forgalmi pilóta is volt. Az Antarktisz kivételével szinte
mindenhol megfordult. Amikor nem kapott a repülésben állást, épületgépészként működött. Az USA-ban angol
állampolgársága ellenére beküzdötte magát a Pan American Airways-hez, ahol 1966. január 3-án 2657 rangidősségi számmal pilóta lett. Eleinte navigátorként repült. 1967 őszén első tisztté lépett elő. 1968. januárban „ATPL”
vizsgát tett. 1972-ben lett az USA állampolgára. Sikerült európai utakra kerülnie, és ekkor Liszabonban telepedett le. A PanAm első budapesti útján a B–707-es első tisztje volt. 1980-ban Boeing 727-es kapitányi vizsgát,
később Airbus A310 kapitányi vizsgát tett. Közben vitorlázott. Gyémántkoszorút szerzett, és támogatta a magyar
válogatottat nemzetközi versenyeken, és csapatvezetőjük is volt.A berlini fal leomlása után a Delta Airlines
átvette az Airbus A310-es gépek európai útvonalait a Pan Americantól a személyzettel együtt. 1995 márciusában
fejezte be a forgalmi repülést, az utolsó útja Moszkvába vezetett. Nyugdíjasként hazatért Budapestre. Saját,
Nimbus 3D típusú gépén, sokszor Gönczi Péterrel, sokat vitorlázott. (Fekecs Gábor, Magyar Repüléstörténeti
Társaság.)
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Nagyüzem, eligazítás a bánrévei repülőtér Ny-i széle. A jobboldali háttérben a
Borsos-patak nádasa, mögötte a Sajópüspöki út jegenyefái.
Baloldali háttérben a Sajópüspöki és Velkenye mellett kezdődő hegyek sora.
A kép 1952-ben készült104

A Magyar Néphadsereg fejlesztése a jól és gyorsan képzett növendékeket igényli mindenfelől. Őket majd a katonai előképzés előtt újra leválogatják, egészségügyi, politikai elvek
alapján, ezért itt is sokan kénytelenek repülős pályájukat befejezni. A nagy létszámú táborokhoz vendégoktatók is jönnek, Csinos József, Takács István, Juhász Sándor, Jesze László – ő
például három éven át itt oktatott -, akik sokszor és hosszú időn keresztül itt is maradtak. A
táborok idejére a „politikai munka‖ is élénkítésre szorult, ezért ezt a vonalat is megerősítették, Makai Ferenc és Krenács Rezső foglalkoztak ezzel, jó sok értékes időt elpazarolva a repülésre szántból! Ellene tenni nem lehetett, de nem is volt tanácsos.
1951-től négy Koma üzemel a repülőtéren, az előző képen ebből látunk is hármat. A
HA - 5075, a HA-5077, a HA- 5093, és a HA- 5097 jelűek voltak itt.105
Indul az üzemnap. Beérkeztek a korareggeli vonattal jövők, a motorosok, a kerékpárosok, a helyiek. A pihenőben éjszakázók is felserkennek.
„Sorakozó!
Hűvös a nyári kora reggel. Az égbolt – déltájban remélhetőleg habos gomolyfelhők
pettyezik majd – most szürkéskék buraként feszül a repülőtér fölé.
104

Básti József: Ózd – Bánréve Az ózdi repülés története 1932-1965 http://www.tar.hu/banreve/ Ezekről a
nagylétszámú, sokgépes kiképzőtáborokról a későbbiekben részletesen szólunk, majd. A gépek lajstromszámai
nem ismerhetők fel. (RZ)
105
Básti József. HA-5075 (1), 1951-es üzembe állítás/ E-750 gyártási szám. HA-5093, 1950/E-242. HA-5097,
1951/E-904. A HA-5077(1)-ről kép van, az adatok majd ott. (RZ)
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Koma, HA-5077106

Szellő se rebben – a
hangár tetején piros-fehér
csíkos kígyó: a szélzsák
csavarodik a rúdja köré. A
hangárnak a repülőtér felé
néző fala szinte egyetlen
ajtó. Súlyos, szürke vaslemezek, nehezen gördülnek
egymás mögé, négyen-öten
veselkednek majd nekik,
hogy kitáruljon a hangár mélye. Most még rejtik titkukat. Álmosan pillogó, vagy az eget-az
időjárást – kíváncsian vizslató alakok ácsorognak előttük, támaszkodnak nekik, látszólag céltalanul. De csak látszólag. A vitorlázórepülő üzemnapot kezdő eligazításra várnak.
7 óra. Nyílik a hangármesteri ajtaja, kilép rajta a repülésvezető. „Sorakozó!‖ – hangzik a vezényszó, a lézengők egy csapásra két sorba rendeződnek. A hangárközéppel szemben
álló repülésvezetőtől balra állnak fel az oktatók, a hangárajtónak háttal, hosszú egyenes sorban a növendékek. Idősebbek, fiatalok, lányok, fiúk vegyesen – a kornak, nemnek nincs jelentősége, hogy kinek hol a helye a sorban, azt repülési tapasztalatai, vizsgafokozatai határozzák
meg. Bal szélen állnak a „nagyok‖, tőlük jobbra a C, majd a B vizsgások – és a sor jobb szélén a kezdők. Ők még nem emelkedtek egyedül a levegőbe…‖
…Mindez nem kevés munka, segít is mindenki a gépügyeleteseknek. Egy másik, kis
csoportot kivéve. Néhányan ugyanis – mindjárt az eligazítás után, élükön az aznapi csörlőkezelővel – a garázsba sietnek, a csörlőaggregátorhoz. Ez a szerkezet húzza majd fel a vitorlázógépeket a levegőbe, két, 800-1000 méteres acélsodronykötél segítségével. Ott pihennek a
kötelek két dobra csévélve az aggregátor oldalán, köztük a 100-160 lóerős motor. A szerkezet
kerekeken gördül. Ki kell húzni a szabadba, felakasztani a gépkocsi mögé. Ha a csörlőkezelő
gondoskodott üzemanyagról, hűtővízről, az aznapi sofőr máris vontathatja ki az aggregátort a
repülőtér szélére. Arra, ahonnan a szél fúj – vagy várhatóan fújni fog –, hogy onnan húzhassa
fel a légbe a vitorlázógépeket a már Leonardo da Vinci által is felismert törvény szerint: széllel szemben…‖107

106

Avia-info. HA-5077(1), 1950-es üzembe helyezés, gyári szám: E-752. A gép az 50-es évek elején Bánrévén
üzemelt.
107
http://www.solidcad.hu/geptip_astir.htm) KEZDŐNÖVENDÉK A REPÜLŐTÉREN
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R-15b Koma előkészítése, Bánréve108

A saját építésű csörlő. Egydobos, kereszt elrendezésű109

Csörlés a reptér nyugati széléről
A csörlőben Stribán Jenő110

108

www.avia-info.hu
Básti József. A kép hátterében az üzemnapokra kirendelt mentőautó látható.
110
Básti József: Ózd – Bánréve Az ózdi repülés története 1932-1965 http://www.tar.hu/banreve/
109
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A csörlést Jesze László végzi

Repülés déli szélben, a vasúti telep házai elől111

A képen Zsarnai Dezső fotós indul a Komával légi fotózásra, a pilóta Jesze László oktató. A gép mellett Papp Tibor és Szántó Erzsébet. Szántó Erzsébeten kívül a lányok közül
még Érsek Ibolya, Kiss Vera, Szabadkai Éva, Balázs Klára tartott ki sokáig a bánrévei repülés
mellett.

111

Básti József: Ózd – Bánréve Az ózdi repülés története 1932-1965 http://www.tar.hu/banreve/ A háttérben
látható vasúti lakásban éltem gyermek és teenager éveimet, 1954-től 1964 nyarának közepéig. Képjavító eljárásokkal a gép lajstromjeléből a HA-..36 számot lehetett felismerni. Az avia-info alapján ez a HA-5136 lajstromú
gép lehet, E-872 gyártási szám, 1951-1961 közötti üzemelés.
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Koma leszállása a repülőtér keleti oldalán levő starthelyen112

A bánrévei kertek alatt, a Koma előtt a sok növendék
(Jobb oldalon és a szárny alatt egy-egy szokásos, leskelődő kisgyerek!)113
112

Simon László gyűjteménye. Nagyon valószínű, hogy a HA-5133.
Básti József: Ózd – Bánréve Az ózdi repülés története 1932-1965 http://www.tar.hu/banreve/ A függőleges
vezérsíkon a felségjelzés 1956 előtti.
113
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Ez volt az egyik saját gyártású csörlő?
Jobbról a második Miklós László114

A képen látható szerkezetre eddig nem találtunk egyértelmű utalást. Egészen bizonyos,
hogy motoros csörlő, de milyen jellemzőkkel? Jobbról a második Miklós László, aki „mindenes”, de leginkább „rejtett” klubtitkár, a hivatalos, ámde használhatatlan mellett.
Mandl Ernő115 akkor Sajókápolnán oktatott és így emlékezett
vissza, a részben bánrévei kiképzésre, illetve az ötvenes évek
tereinek hangulatára.
Mandl Ernő

…Ebben az időben indult meg Gyöngyösön és Farkas hegyen
az oktatói és segédoktatói kiképzés. Miskolcról Rétfalvi Árpád116 és
Búcska Tivadar oktatói, Vajna Sándor, Szklenár Tibor, Jesze László,
Kispataki Ernő, Timár László és Vámosi János segédokttatói tanfolyamon vettek részt.
Ezekre a táborokra különösen az első hetekben rányomta bélyegét a háború okozta
kényszerpihenő, és az anyagtárolásból adódó géphibák. Itt kerültem kapcsolatba ismét a mis114

Básti József: Ózd – Bánréve Az ózdi repülés története 1932-1965 http://www.tar.hu/banreve/ A háttérben
egy Koma. A lajstromjelből két nullát tudtunk elkülöníteni. Ebből következtetve, vagy a HA-5080, vagy a HA5090(1). A HA-5070 a törzs és függőleges vezérsík kialakítása miatt kizárható. Mind a két említett gép 1950-ben
lett üzembe állítva. A sorozat többi gépének számozásában nincs két nulla.(RZ) www.avia-info. Egy Vöcsök
függőleges vezérsíkja is látszik.
115
Mandl Ernő (1924-) repülőoktató, berepülő pilóta, repülőtér parancsnok. Több hazai vitorlázórepülő verseny
győztese, helyezettje. Az 1950-es évek repülésének egyik emblematikus személyisége. Az ózdi cserkészrepülőkkel való találkozásáról a szentsimoni fejezetben már írtunk.
116
Rétfalví Árpád, aki Sajókápolnán és Miskolcon repült, majd oktatott, édesapám osztálytársa a miskolci Magyar Királyi Állami Gépipari Középiskolában, 1942-47 között.
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kolci repülőkkel. Budaörsön kellett volna a vontatásos kiképzést megoldani mind a két csoport
számára, de ez zsúfoltságot eredményezett, ekkor javasolták a diósgyőri fiúk, hogy települjünk
át Miskolcra, ahol minden feltétel adva van a zavartalan kiképzés folytatásához
A miskolci HA-5026 Cimbora117

… Engem 1949. június 1-én
az OMRE kinevezett klubtitkárnak,
mellettem a motoros kiképzésvezetői
beosztást Pálóczi Ferenc látta el.
Szívesen jöttem Miskolcra, mert a
régi baráti körbe kerültem vissza…
…Na, persze nem mentek
ezek a dolgok olyan simán, sok nehézséggel kellett megküzdeni, de az öreg gárda lelkesedése mindig megtalálta a megoldást.
Beindult az élet Sajókápolnán, csörlőüzemi kiképzés folyt, de ha befújt az északnyugati szél, már pedig ez volt az uralkodó szélirány, akkor a lejtőkön egymás után születtek a
teljesítmények. Amikor ugyanis átköltöztünk, olyan feladatot kaptunk, hogy Cimborával csináljunk kétkormányos kiképzést. Valaki emlékezett arra, hogy a háborús évek alatt is próbálkoztak ezzel a módszerrel. Kezdő kiképzés folyt, szorgalmasan doplizgattuk a növendékeket, és
már rövidesen szépen végig is repülték az iskolakört.
A miskolci HA-5032
Cimbora a sajókápolnai repülőtéren 118

Elérkezett az idő, amikor
már el kellett engedni őket egyedül.
Vakaróztunk, hogyan fognak boldogulni teljesen más típusú géppel.
Kiválasztottuk a legtehetségesebb
növendéket és beültettük a Vöcsökbe, elmagyaráztuk, hogy - „most
csinálni fogsz egy automatikus ugrást." A srác elstartolt, átnyomott és belenyomta a gépet a
földbe. Szerencsére sérülés nem történt, de ezzel be is fejeztük aznapra a további kísérletezést,
és elkezdtünk gondolkodni, mi okozta a kudarcot. Álmatlanul forgolódtam az ágyon, akkor
jutott eszembe, álljon meg a menet, hiszen ezeket a srácokat mi állandóan magas starton oktattuk, és mindig azt sulykoltuk:, átnyomni, leoldani, sebességet rendezni!" Így természetesen
ebből a kis magasságból is ezt akarta csinálni, aminek a következménye az lett, hogy bele is
nyomta a földbe a gépet. Másnap kora reggel ébresztő, szélcsendes időben kiálltunk a startra,
117

www.avia-info / A miskolci sportrepülés története
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mondtam neki: „beülsz, és most magas startot csinálunk"- elmagyaráztam a feladatot. Nem
kis szorongással engedtem el a gépet, és a növendék végrehajtotta az első, önálló iskolakört.
Ez a nap is emlékezetes maradt számomra. Ebben az időben voltak ellenzői is a kétkormányos
módszernek. Az „A' vizsgát úgy csinálták, hogy a növendék súlyának megfelelő magassági
kormány beállítással kis magasságra felcsőrözték, az aggregátor kezelője fokozatosan viszszavette a gázt, áthúzta a gépet siklásba, így a csörlőkötél meglazult, és magától kiesett, kioldani sem kellett. Természetesen ezzel a módszerrel látványosan nagyszámú növendéket
tudtak levizsgáztatni, de e mögött nem állt komoly gépvezetési gyakorlat. A központból leküldött ellenőrök jelezték ezt a hiányosságot. Lejött a nagyfőnök, Rónai Rudolf is, és utasítást adott nekem, hogy települjek át a Cimborával Bánrévére, és fejezzük be a tábort. Jesze
Lacival és Sír Lacival már másnap két aggregátorral kezdtük meg az üzemet. Keményen
megdolgoztunk, de a tábor végére mindenki önállóan repülte az iskolakört. Itt is bebizonyosodott a kétkormányos kiképzés előnye. Bár nem fogadta ezt mindenki akkor még egyetértéssel. Összepakoltunk, és visszatértünk Sajókápolnára. Az OMRE tavasztól-őszig vándortáborokat szervezett, az ország minden részéből jöttek a fiatalok. Ekkor volt egy olyan tábor,
hogy „B" vizsgásokat kellett felkészíteni „C" vizsgára.
Lényeg az, hogy kifogtunk egy olyan észak-nyugati szelet, ami három napig tartott.
Ennek a felkészült társaságnak csak egy ilyen idő kellett. Vöcsökkel engedtük el őket. Emlékezetem szerint ilyet még nem láttam, hogy akit felcsöröltünk, mindenki fenn is maradt. Ötvenkét
„C" vizsga született ebben a táborban. Nekem az volt az alapelvem, hogy repülni csak úgy
lehet meg tanulni, ha csinálja az ember. A növendékek iskolaköröztek, spiráloztak, célleszállást csináltak. Megszerettem azokat a gyerekeket, akik Sajókápolnán ismerkedtek meg a vitorlázórepüléssel. Amikor találkoztam velük, még húsz év múltán is emlegették a szép repülős
élményeiket. Nem tudom, hogy jött össze ennyi lelkes ember, de ezek a srácok imádták a repülést…
HA-1147, a
sajókápolnai
(Rubik R-07)
Tücsök119

… Oktatói pályám sok szép emléke
fűződik Sajókápolnához, nagy kár, hogy ez
a kiváló adottságú
repülőtér ma már nem
működik. Ott áll árván a hangár és a lakóépület. Az észak-nyugati szelek már nem találnak a lejtőkön vitorlázó gépeket. Az elért sikerek is a sajókápolnai terep kiválóságát bizonyították, ahol a lejtővitorlázást a csörléssel öszszekapcsolva átlagon felüli eredményeket lehetett elérni. A hegy előtt elterülő sík terep ideális
119
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leszállóhely volt, csörlésre és vontatásra egyaránt alkalmas. Az egészséges környezet, a tiszta
levegő a jó ivóvíz alkalmassá tették a nyári kiképző táborok megrendezésére. A környező hegyek, a Bükk 800 méter feletti hegyvonulatai, gyakori hullámképződmények kikísérletezése,
megfelelő felszereléssel még sok lehetőséget tartogatnak a miskolci sportrepülés számára…120
A kép eredeti címe: politikai
tájékoztató.
A háttérben a bánrévei hangár és egy Koma121

Rubik Ernő zseniális tervező és meg is tudja
valósítani terveit. Ezt már
évekkel ezelőtt bizonyította. A gépei rendkívül sikeresek, hiszen olyan tulajdonságok
ötvöződnek
bennük, amelyek különkülön is nagyon értékesek.
Általában pilótabarát gépek, könnyen vezethetők, jóindulatúak, jó néhányuk „moduláris” elvek alapján épül. Gyártásuk és áruk optimális, mindegyik továbbfejleszthető. Hazai ész, anyag és munkaerő termékei,
még akkor is, ha ennek csak 1945 előtt volt hazánkban becsülete.
Az R-07 változatoknál (Tücsök és a Vöcsök) a tervező az iskolarepülések közben gyakori sérülések miatt szükségessé váló javítások egyszerűbbé tételére, az üzemben tartó számára igen előnyös megoldást alkalmazott. A szerkezetet egymással csapszegek segítségével,
oldhatóan összeszerelt fődarabokból („csónak", főkeret, törzsív, farokrács stb.) alakította ki.
Ezek a Tücsök és a Vöcsök példányai között cserélhetők voltak. Egy fődarab sérülése esetén
nem kellett tehát az egész törzset javításba vinni, hanem - az Aero Evernél távirati vagy telefon megrendelésre - azonnal kapható pótdarabok álltak rendelkezésre.
„Tehát ha gépe törik,
ne legyen levert,
hívja fel gyorsan
az Aero Evert.
S ha közölte, melyik a sérült rész,
biztos, hogy gépe másnapra kész,
mert nincsen anyaggal, sablonnal dolga,
gyárunk kész darabját egyszerűen betoldja‖
a törött helyébe, s nem izgul-hevül,
ehelyett harmadnap nyugodtan repül."

120

A miskolci sportrepülés története
Básti József: Ózd – Bánréve Az ózdi repülés története 1932-1965 http://www.tar.hu/banreve/. Akkoriban a
politikai kiképző Zahorán Mihály, majd Makai Ferenc, Krenács Rezső, Jakucz János. Itt melyikük lehet?
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- írta egy szellemes versben a gyári
prospektus.
Megbeszélés122
Koma és Vöcsök a bánrévei
repülőtéren, meg a népes
repülők csoportja
Bánréve, 1954.

A Koma egy géptervezési pályázat győztese - a Lepkével együtt a kor egy „briliáns” kiképzőgépe, amely Rubik
Ernő
zsenialitásának
eredménye, aki igencsak
tudta és érezte a problémákat, de meg is birkózott velük!

Iskolakörön a Koma, a
bánrévei repülőtér felett 123

A kétkormányos géppel szemben támasztandó követelmények egyszerűnek tűntek.124

Csörlésben emelkedjen jól,
hogy a lekapcsolás után lehetőleg nagy kiinlási magasságból, minél hosszabb idő álljon
rendelkezésre a gép vezetési fogásainak betatására, gyakorlására.

Repülési tulajdonságai legyenek
kedvezőek és hasonlóak a kétkormányos gép
utáni, egyedül repülésre alkalmazottéhoz.

122

Básti József: Ózd – Bánréve Az ózdi repülés története 1932-1965 http://www.tar.hu/banreve/ A képen jól
látható a sportrepülők gyakorló formaruhája. (RZ)
123
id. Rónaföldi Zoltán gyűjteménye ( A kép 1954-ben, vagy utána készült, mert akkor költöztünk a vasúti ikerházba.) A kép alapján a csörlő a vasúti telep előtti kertek alatt, ez északi szelet jelentett. A gép csörlés és leoldás
után a Sajóparti starthely felé repül. A függőleges vezérsík festése alapján 1956 előtti a kép. Ezek a fényképek
egy Altissa Box (6x6) fényképezőgéppel készültek, amelyen a kétféle záridőn kívül semmi mást nem lehetett
állítani. A képen a lajstromjelből két egyest vélünk felismerni. Ez pedig a HA-5113 jelű gépre utal.
124
Jereb G Magyar vitorlázó repülőgépek
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Repülés közben az oktató és növendéke között közvetlen kapcsolat legyen fenntartható.
Ha egy vitorlázógép-típus sikere fokmérőjének a vele végzett felszállások és a kiképzett
lőgép vezetők számát tekintjük, akkor kétségtelenül a Komát kell az egyik legsikeresebb
magyar vitorlázógépnek tekintenünk.
A következő évtizedben vitorlázórepülő- kiképzésünk egységes
alapgépeként alkalmazták, és a
kétkormányos kiképzési rendrendszert első formájában a
Komára alapozva hozták
létre (1951). Sok ezer magyar vitorlázórepülő sajátította el vele a repülőgépvezetést. Bár a Koma alapfokú kiképzőgépnek készült,
az ívelőlapként kitérített leszállólap használatával fordulósugara kisebb dőlésszögekkel is
kicsi volt, s ez kiváló termikrepülési
tulajdonságokat biztosított számára.

Koma leszállóirányon a
vasúti telepi házunk felett125

125

id. Rónaföldi Zoltán gyűjteménye. A kép alapján ez déli irányú szélben történt, csörlő a Sajó parton, starthely
a kertek alatt.
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A nagyításon látszik az ívelőlap leszállásra
kiengedett helyzete

„A Cimborát követte az egymás
melletti kétüléses zárt kabinos Koma. Ekkor
vezették be a "Szovjet módszeres kiképzést." Szigorúan meghatározott feladatokat kellett végrehajtani meghatározott felszállási számban. A szovjet módszeres kiképzésen az oktatóknak is
végig kellett menni, az előírt felszállási számok minimumát kellett nekik megrepülni. A feladatokat tört számokkal nevezték meg, amiket ma is használunk. Pl: 1/1 szoktató repülés 5 felsz.
1/2 hosszúfalon egyenesben való vezetés stb-stb. Az egyedül repülésig kb. 70 felszállást kellett
végrehajtani.
A kétüléses gépekkel való kiképzés végén a növendék a Vöcsök típusú együléses repülőgéppel hajtotta végre a 30 méter magasságú "A" vizsgát.
A kiképzési rendszerben nagy fordulatot hozott az 1960-as évek első felében a Góbé
típusú egymás mögötti üléses kiképző repülőgép, mert a növendék oktatóval történt 7080 felszállás után ugyanazzal a repülőgéppel ment el egyedül, de nem 30 méter magasságú
csörlést és siklást hajtott végre, hanem magascsörlésből iskolakört. Így az "A" vizsga kimaradt a kiképzési rendszerből és az első sikeres öt egyedüli iskolakör a "B" vizsga teljesítését
jelentette a növendék számára.‖126.
Ahogy azt látjuk a kiképzés a kétkormányosra alapozott elvek szerint történik már, de
a Cimbora helyett a Komával. Ezért 1951 januárjában a hajdúszoboszlói repülőtérre összevonták az ország számos klubjának oktatóit, hogy a Komával való repülésre, oktatásra kiképezzék őket. Az első öt gép le is került a szoboszlói repülőtérre. Bánrévéről Borsodi István,
Básti József vettek részt a tanfolyamon. A korábbi bánrévei Juhász János már a miskolci
klubnál van ekkor, ő már innen érkezik a képzésre. Az enyhe tél lehetővé tette, hogy a januárfebruárra tervezett kiképzés alatt minden nap tudtak repülni! A gépen csúszótalp és kerék is,
ívelőlap, amely kétfokozatú, 5o a csörléshez, 60o a leszálláshoz. A csörlési adottságai igen jók,
126
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mert a kioldó közel a súlyponthoz került, ezért a gép az orr- és a súlypontcsörlés közötti, az
utóbbihoz közelebbi tulajdonságokkal bírt. Az egymás mellezi ülés az oktatást nagymértékben könnyítette, a növendéknek nagy nagy biztonságot adott! A vezetési hibákat azonnal meg
lehetett beszélni.
„…1951 január-februárjában az ország összes függetlenített vitorlázó oktatója részére, két turnusban, Koma típusú géppel oktatták a kétkormányos kiképzési utasítást, s én ennek
a gyakorlati végrehajtásában vettem részt, mint vontató pilóta. A tanfolyam parancsnoka
Kalmár László volt…‖127

Koma a bánrévei hangár előtt. A lajstromjel
nem látható. Talán a HA-5113?128

A képen látható Koma függőleges vezérsík felségjelzése 1956 előtti.
A Koma idején még célszerűnek tartották az alapfokú kiképzőgépek „bolondbiztos",
vagyis olyan kialakítását, hogy szándékosan se lehessen dugóhúzóba vinni. A Koma tervezője
ennek érdekében a csűrők előtti rést a szárnyvégek felé folyamatosan növelte, s az így kialakított „réselt szárnyvég" körül az áramlás leválása csak rendkívül szélsőséges viszonyok között
következhetett be. A szárny középrésze mindig hamarabb esett át, s így az oldalra való lebomlás lehetősége kizárt volt. A Koma legkisebb sebessége alaphelyzetben tartott ívelőlappal 53
km/h volt. Ha ekkor az ívelőlapot leszállóhelyzetig térítették ki, a gép a hirtelen átesés helyett
sokáig megtartotta húzott helyzetét, s csak lassan, csekély magasságvesztéssel billent orra. A
leszállólap ívelőlapként való alkalmazása csörlésben igen megnövelte az emelkedési sebességet. 1000 m kötélhosszal szélcsendben a 350 m magasság rendszeresen elérhető volt, 8.. .10
m/s sebességű szélben pedig 500 m magasságot is elértek Komával.
127

Kotrás Gábor (A tanfolyam 1951. január 11-én indult, Hajdúszoboszlón. Kotrás Gábor természetesen azon
kívül, hogy vontatott, megkapta a Komára való oktatói kiképzést is.) Ebben az oktatói turnusban a Komát vontatásból repülték!
128
Simon László gyűjteménye
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Mint említettük, Magyarországon a Koma bevezetésével vált egységessé a kétkormányos kiképzés, ezért pl. 1952-ben az összes felszállások 45%-át Komával végezték, és a Komák az üzembe állításukat követő első három évben egyenként 4000-5000 felszállást hajtottak
végre!
A Komára való oktatói képzés után 1951 márciusában már a klubban folyt a felkészítő
munka az újszerű kiképzésre. Ekkor érkezett ide az első Koma, amely egyelőre az elméleti
oktatásnak a gyakorlati részét egészítette ki, azaz ívelőlap kezelés, ki- és beszállás, a gép
szerkezetének megismerése…
A fényképek szerint Bánrévén sok Koma repült, volt úgy, hogy egyszerre négy is az
1950-es évek elején. Ezekről már a korábbiakban ejtettünk szót. Később azonban a gépszám
csökkentése, illetve az elhasználódások miatt más lajstromjelű gépek is megjelentek itt. Azonosításukat képjavító eljárásokkal próbáltuk meg elvégezni. Ez néha sikeres volt, de legtöbbször úgy fényképeztek, hogy vagy nem látszik, vagy takarják a számokat. Ja kérem, fő a titkosság, ezt akkoriban nagyon komolyan vették!
A visszaemlékezések alapján, Bánrévén repült a Komák közül a HA-5133 is.129

Koma HA-5133 adatlap130

Egy másik, időközben előkerült fényképen pedig – bár félig takarásban van – a HA5123 is!
Koma HA-5133, Bánréve131

129

www.avia-info
www.avia-info
131
Simon László gyűjteménye.
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HA-5133 Koma, Bánréve.
Huszthy Mihály oktató hosszú kabátban132

Koma HA-5133 a bánrévei repülőtéren133

132
133

Simon László gyűjteménye.
Simon László gyűjteménye
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HA-5133, Koma134

Vöcsök start, Bánréve repülőtér135

134
135

www.avia-info.hu Ungár lászló gyűjteménye.
Simon László gyűjteménye
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A képen látható Vöcsök a kabinfelépítés és a törzsorr kiképzés miatt egy 50-es évek előtt épített gép lehet. Az orr lemezborítása más, mint a későbbi gépeken és a csúszótalp első bekötése
is a korai gépekre jellemző. A háttérben a HA – 5123 Koma látszik. Ez a gép pedig az adatok
szerint1951-től 1962-ig volt üzemben.

Koma HA-5123 adatlap136

A kétkormányos iskolagépekkel való kiképzés során nagyon hamar rájöttek az oktatók
egy dologra. A kiképzés első foka jelentősen biztonságosabbá vált, kevés géptörés, gyors és
hatékony oktatás folyt. Egyértelmű lett azonban, hogy a növendéknek az első egyedül repülések alkalmával úrrá kellett lenni azon a félelmen, hogy nincs mellette, aki segítsen, magára
van utalva. Ezt még megtetézte az is, hogy egy más jellegű, tulajdonságú, általa még nem
ismert géppel kellett ezeket végrehajtania. Básti József oktatónak137 egy korabeli felismerése,
melyről így írt, szintén ezt bizonyítja:
„A probléma akkor adódott, amikor egyedül kellett elengedni a növendéket, aki a Koma után a teljesen nyitott Vöcsökkel ment. Amivel tanult abban a gépben sebesség, magasság,
és variométer – emelkedés, süllyedés mérő is volt – így mindig tudta a növendék, hogy milyen
repülési helyzetben van. A Vöcsöknél teljesen másként látta a horizontot, a kormányerők is
mások voltak és a helyes sebességet is csak meg tudta saccolni. Különösen a leszállásnál voltak problémák – sok géptörés adódott ebből. Sajnos akkor az volt a kiképzési tematika.
Megbeszéltem a parancsnokkal, hogy az első egyedüli repülésre a Komával engedem
el növendéket. „Jó, de a saját felelősségedre!‖ Én voltam a kiképzésvezető és igen sokat repültem és ellenőriztem a növendékeket, így teljesen tisztában voltam a képességeikkel, repülőtudásukkal. A három legjobb növendéket el is engedtem, csak megfelelő súlyt raktunk a gép
másik ülésére, hogy a súlypont megfelelő legyen. Mindhárman kiválóan repülték végig a feladatot, utána másodszor is teljesítették az iskolakört, hiba nélkül.
Jelentettük ezt a Szövetség Vitorlázó Osztályának és másnap lerepültek, de nem jó
szándékkal. Hogyan is lehet az ő elképzelésüket megváltoztatni, beavatkozni a kiképzési tervbe! De amikor előttük is bizonyították a növendékek, el kellett fogadniuk a mi elképzelésünket.
Rövid időn belül körlevélben értesítettek minden repülőteret, hogy az első egyedül repülést a
136
137

www.avia-info
Ezzel valószínűleg mindenütt szembesültek. (RZ)
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Komával kell végrehajtani. A későbbiekben a tematikát átdolgozták erre a módszerre és a mai
napig is azzal a géppel megy el a növendék az első egyedüli repülésre.‖
Ekkor, 1951-ben történt, hogy megjelent a klubban Lócsy Károly tanár az ózdi gimnáziumból és bekapcsolódott a repülésbe. Nem igazán tanult meg repülni, de Ózdon a klubban
sokszínű előadásokat tartott. A gimnáziumban szervezte lelkesen a fiatalokat a repülésre.
Az előző fejezetekben – az 1951-es ügyeknél
– már írtunk bizonyos
szovjet módszerekről. Ennek szellemében Lócsy
„főbrigádos‖ címet nyert
a klubban, és ehhez egyenruhát is hordott! Egyik
alkalommal megjelent a
repülőtéren – teljes díszben
– csillogott-villogott rajta a sok jelzés, jelvény, el sem tudták képzelni, hogy honnan szerezte
ezeket! A repülős „körök” jót derültek ezen, de ő halálosan komolyan vette!138
Egy nyári tábor emlékét idézi a következő emlékezés:
„A Bánrévei sportrepülőtér észak magyarországi területen helyezkedik el, közel az akkori Csehszlovák, ma Szlovákia határánál. A határ éppen a Sajó folyó, mely mellett volt a
reptér. Nagyon szép környezetben, repülős szempontból nézve, ha felülről szemléltük a tájat,
láthattuk a Bükk hegységet és a Mátra vonulatait. A Sajó éppen akkor egy keskeny kis patakocska volt. Felülről a repülőgép üléséből, úgy nézett ki, mint ékkövekkel kirakott derékszíj, a
víztükre csillogott a napsütésben.
Háromhetes sportrepülő táborban vettünk részt. A társaság
mind a repüléssel elkötelezett ifjak,
fiúk, lányok, tele fiatalos energiával. Esténként a tábortűz mellett
vidám nótázás, és repülős élmények
elbeszélése folyt. Felkészültek a
vitorlázó repülés fortélyainak elsajátítására. Én már túl voltam a „B‖
vizsga fokozaton és készültem a
„C‖- vizsgára.
Leszáll a Vöcsök északi irányból.
Bánrévei repülőtér. Valószínű, hogy a
HA-2365 jelű gép.139

138

Básti József
id. Rónaföldi Zoltán gyűjteménye ( A kép 1954-ben, vagy utána készült, mert akkor költöztünk a vasúti ikerházba. A villamos hálózati vezeték még a régi, ezt valamikor az 1960-as évek legelején építették át.)
139
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Az elméleti foglalkozásokon meg kellett határozni a repülési feladatok vonalas rajzát
térképen, a vontató kötél leoldásától az iskola négyszög végrehajtását, a lehetséges fordulók
helyeinek bejelölésével, majd a leszállás helyének és irányának meghatározását. Természetesen a széliránynak és erősségének figyelembe vételével a várható helyzetet. Az elméleti felkészülés azért fontos, hogy a repülés során minden lehetséges helyzetre felkészültek legyünk.
Minden nap újabb és újabb repülési feladat, megmérettetés várt ránk.
Egy nagyon kellemes termik (felfelé mozgó meleg levegő) képződésre alkalmas napon
kerültem sorra, a repülési feladatom végrehajtására. Beültem a Vöcsök típusú gép vezető ülésébe és vártam az indító parancsot. Ezt a csörlőnél lévő repülésvezető adta ki, melyet zászlójelzéssel adtak tudtunkra. A szárnyvéget egy segítő tartotta addig, amíg a vontatócsörlővel
meghúzatott gép sebességet kap, melynek segítségével a csűrő és lábkormányok irányító hatása érvényesülhet.
Minden a legnagyobb rendben történt és kedvezően alakult.
A csörlő mellől leadott zászlójelzéssel egy időben, a vontató kötél megfeszült és a
csúszótalpon a gép elindult. Amikor már kellő sebességet nyertem, a magassági kormánnyal
megemeltem a gépet és mindaddig emelkedtem, amíg a csörlő melletti zászlójelző, a vontató
kötél hosszának megfelelő legmagasabb pontjánál jelzett. Intésére leoldottam, a vontató kötelet és elkezdtem a repülési feladatom végrehajtását.
Letekintettem a földre és követtem a vontatókötél esését, minden rendben volt.
Először egy balfordulóba kezdtem az előre meghatározott feladatnak megfelelően.
Előttem lévő légtérre néztem és meglepődve vettem észre, hogy egy gólya kiterjesztett
szárnyakkal éppen termikelt, mutatván, hogyan is kell ezt gólyákénál csinálni. Egy szárnycsapás nélkül, tollazatának kis elmozdításával, gyönyörűen mutatta, hogyan kell ezt a műveletet
jól végezni.
Minden repülős tudja, hogy a gólyák ennek nagy mesterei. Mondtam is neki:
- No, pajtás, most ellesem a tudományodat. Megpróbáltam alá húzódni és valóban
engem is emelni kezdett a felfelé mozgó levegő (a termik). Sikerült is szépen emelkednem.
Igen, csakhogy a felfelé mozgó levegő és a gólya nem vette észre, velük együtt én sem figyeltem fel arra, hogy az országhatár másik oldalára kerültünk. Miután én csak a gólyát és a termiket figyeltem, így a gépemmel átkerültem a határ másik oldalára.
Időnként azonban az alsó régiókra is figyelni kellett. Amint lenézek a repülőtérre, látom, hogy erőteljesen jeleznek a zászlóval azonnali leszállást. Nem tudtam elképzelni, hogy
mit vétettem, hiszen a repülési feladatom még nem teljesítettem úgy gondoltam, hogy még van
időm, és jól éreztem magam.
A parancs, az parancs a leszállás ilyenkor kötelező, elvégeztem a reptérre való besorolást és a leszálló jel mellé szépen leszálltam.
Akkor derült ki, hogy átléptem a képzeletbeli országhatárt fenn a levegőben és ezt már
telefonon a határőrizeti szervek, észrevételezték a parancsnokságunk felé. Abban az időben
igen komolyan vették a határnak bármilyen módon való átlépését.
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Azért részemre különösebb baj
nem származott belőle, de a kellemes
repülési feladatomat kettészakította.
A gólya mit sem törődött a határral ő végezte tovább a kellemes repülését. Én, pedig bántam a jó termik elvonulását a határon túlra.
A táborozás ideje alatt aztán nem
jött el a gólya megmutatni a termikelés
technikáját, és ezért a „C‖- vizsgámra
csak később kerülhetett sor.‖140
A klub együléses iskolagépe a
Vöcsök. Az R-07b Vöcsök gépek a kétkormányos kiképzésben az első, és azt
követő egyedül repülések kedvelt gépei
voltak. A Vöcsökhöz mintegy két évtizeden át nemcsak a C vizsgák, de az ötórás teljesítményrepüléseken kívül számos 1000 m-en
felüli magassági, sőt néhány kisebb távrepülés is fűződik. Az Aero Ever még 1945 után is
gyártotta, majd a Sportárutermelő Vállalat készített az OMRE megrendelésére egy sorozatot,
végül az Alagi Központi Kísérleti Üzem gyártott 1955-1956-ban 60 db-os sorozatot módosított csűrőkkel. Az üzemeken kívül számos egyesület is épített saját műhelyében Vöcsköt. Öszszesen mintegy 300 db készült el. A használatból az 1960-as évek elején vonták ki végleg
őket.141
A Bánrévén az 50-es évek végén is repült Vöcsök. Okker-világossárga festésű gép
volt, hasonló az előzőekben bemutatott képen láthatóhoz, bizonyosan az új változat volt, mert
a törzsorr rész tetején a „dudor”-ban volt elhelyezve a sebességmérő. Ez pedig az 1950 utáni
módosítást jellemezte. 142
A nagy létszámú, nyári repülőtáborok élelmezéséhez a Magyar Néphadsereg ellátó bázisai biztosították az alapanyagokat. Így volt ez Bánrévén is, ahová a miskolci ellátó raktárból
szállította ki a klub az élelmiszereket. A főzést azonban már helyben oldották meg, a községből felfogadott, hozzáértő asszonyok segítségével. Később – valószínűleg 1956 után – az
élelmezést már nem ebben a formában végezték. Ekkor Bánrévén az étkezéseket a MÁV
üzemi konyhájáról, majd az Ózdvidéki Szénbányák putnoki konyhájáról szervezték meg. Emlékeim szerint azonban később ismét visszaálltak a „helyben főzés” módszerére, valószínűleg
így volt olcsóbb, bár ekkor már messze nem azokkal a létszámokkal dolgoztak, mint az 1950es évek elejei táborokban.

140

M. Szemesi György: A termik. (2004). Az életrajza alapján sikerült kiderítenem, hogy Pécsen kezdte a repülést, majd egyetemistaként a Hármashatárhegyen folytatta. 1950 nyarán került repülőtáborba Bánrévére, amelyről az írás szól. Vendégként repült, nem volt az ózdi repülőklub tagja. A későbbi fejezetben életéről még lesz
szó.
141
Jereb Gábor: Magyar vitorlázó repülőgépek
142
RZ emlékei
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Aztán jöttek a Lepkék is. A kétkormányos kiképzés kezdetén az oktatóval végzett
meghatározott számú felszállás után a növendék első, majd azt követő egyedül repüléseit
együléses gépen hajtotta végre. Az első egyedüli felszállás a legeredményesebb oktatási
szerek mellett is nagy pszichikai megterhelést jelent a növendék számára, s ezt a megszokottól
eltérő tulajdonságú együléses géptípussal való első találkozás tovább fokozza. A biztonság
érdekében tehát az erre a célra
alkalmazott gép, repülési tulajdonságainak mindenben hasonlóknak kellett lenniük a már meg
szokott kétkormányoséhoz.
A Lepke felszállása előtt az
oktató utasításokat ad.
A kép a repülőtér K-i szélén készült,a háttérben a Bánréve-Ózd
vasúti pálya és a távíróvezeték oszlopok143

Az Országos Magyar Repülő Egyesület1948. évi repülőgép-tervezési pályázatán első díjat nyert Lepke a feltételeknek teljes mértékben eleget tett.
Tervei az első vázlatoktól kezdve párhuzamosan készültek az R-15 Koma terveivel, és ahhoz
nemcsak aerodinamikai kialakításában és általános koncepciójában volt hasonló, hanem számos alkatrészük is egyforma volt, így a kiképzési előny a gyártásival is párosult. Az OMRE
repülőklubjai a Komával folytatott kétkormányos kiképzés utáni egyedül repülésekre alkalmazták. Különösen kis sebességekkel mutatott jó repülőtulajdonságaival, dugóhúzó biztosságával tűnt ki, teljesítményei azonban a Vöcsökénél valamivel gyengébbek voltak.

143

Básti József: Ózd-Bánréve. Az ózdi sportrepülés története 1932-1965 . http://www.tar.hu/banreve/ A kép
alapján a repülés nyugati szélben tröténik. Starthely a Bánréve-Ózd vasút mellett.

82

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

HA – 1008 (2) Lepke, Bánréve repülőtér144

A termikus emelőáramlatban végrehajtott C vizsgához ezért a Vöcsök jobban megfelelt a Lepkénél.

HA – 1023 Lepke,
Bánréve repülőtér keleti széle.
Háttérben a Bánréve-Ózd vasúti pálya és a „vágóhíd” épülete.145
144
145

Simon László gyűjteménye. A HA-1008 (1) gép eredetileg egy Tücsök volt.
Simon archív / www.avia-info / Gyártási szám: E-984, üzembe helyezés 1952.
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Egy kis repülőtéri hangulat:
„…A starthelyen
A kiállást már ismét a repülésvezető irányítja. Ő jelöli ki – a szélirányt, a repülőtér talajának és növényzetének állapotát, a környező terepakadályokat (hegyek, dombok, épületek,
magas fák, oszlopok) figyelembe véve –, honnan indulhatnak a vitorlázógépek. Itt lesz a starthely. Az autóról lekerül a repülésvezetői asztal. Ketten osztoznak rajta az időmérővel – ők
végzik az adminisztrációt, nekik kell írogatniuk. Az időmérőnek a repült időket, a repülésvezetőnek a repülési naplóba óránként az időjárási helyzetet, de minden egyéb rendkívüli eseményt: távrepülő vitorlázógépek, vontató-vagy „vendég‖ motorosgépek indulását, érkezését,
az ezzel kapcsolatos bejelentések, engedélyek időpontját, tudomásulvételüket, a repült vizsgákat, nagyobb teljesítményeket, rekordokat – és persze időnként a fegyelmezetlenségeket. Az
üzemnap életének eseményeit.
A repülésvezetői asztal „tabu‖. Mögötte néhány méterrel letűzött négy kis piros zászló
jelzi a többiek helyét, az ún. „vörös négyszöget‖. Végében lehet lerakni a személyes holmit, a
még használatba nem vett ejtőernyőket és – jobb félni mint megijedni – a mentőládát…
…A starthely berendezésének fontos kelléke a leszállójel. Helyét a repülésvezető jelöli
ki vagy változtatja meg (pl. szélirányfordulás miatt). A leszállójel feladata több síkú. A két,
illetve három 1 méter széles, 6 m hosszú fehér vászoncsík (nem magyarosan, de általánosan:
plahé) T-betű formában kifektetve azt jelenti a levegőben levő gép pilótájának: ide veszély
nélkül leszállhatsz, jó a terep, nincs akadály. Kirakhatók belőle más betűk, római számok is,
az egyes gépek – más-más – leszállójelei. Ilyenkor a „plahé‖ paranccsá válik: haladéktalanul
szállj le! Ha a T betű felső szárát megduplázzuk, általános leszállási parancsot raktunk ki,
amely minden gépnek szól. Vitorlázóüzemben ritkán használt, de ismerni kell a + alakú jelet
is, amely tilalmat mutat: leszállni tilos! Noha egy vitorlázógépnek, ha elfogyott az emelése,
ugyan meg nem lehet tiltani, hogy leszálljon, előfordulhat olyan helyzet, hogy ha – pl. aggregátorhiba miatt – nincs mód több startra, az éppen levegőben tartózkodó gépek a megbeszéltnél tovább fönn maradhatnak… ‖146
A sorozatban ide helyezett klubtitkárok helyett nagyrészt Miklós László dolgozott.
Úgyhogy neki már ezek után oktatni nem igazán maradt ideje. Energiáját a klub ügyeinek
intézése, az adminisztráció és a gazdasági ügyek kötötték le. Néha azért repült is. Ezekben az
időkben egy Száraz Lajos nevű politikai instruktor is sorozatosan megjelent a repülőtéren – őt
egyébként a központ politikai osztálya foglalkoztatta – és kifejtette „áldásos‖ tevékenységét.
Nagy valószínűséggel ezek az emberek rendre jelentettek is a Bánrévén tapasztaltakról,
ugyanezt tették a klubhoz beosztott politikaiak is!
A repülőtéri élethez szorosan hozzátartozott a növendékek ellátása is. Főleg a nyári,
nagy létszámú táborok idején volt ez izgalmas feladat, mert ezt csak megbízható, lelkiismeretes személy végezhette. Ebből következett, hogy ez mondjuk egy oktatónak a napja nagy részét el is vitte! Az ellátmányt a honvédségi ellátó raktárakból kellett-lehetett vételezni. Az
ételek elkészítésére a klub szakácsnőket alkalmazhatott. Miskolcra menni, vételezni, fuvarozni ez bizony tetemes idő volt, hiszen Bánrévétől és vissza ez közel 100 km autózást jelentett.
146

http://www.solidcad.hu/geptip_astir.htm) KEZDŐNÖVENDÉK A REPÜLŐTÉREN
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1952. május 4-én147 egy sajnálatos esemény történt a repülőtér közvetlen környezetében. A korábban ózdi cserkészrepülő, majd Bánrévén is repült, később Miskolcra, utána a
Postás Repülőklubhoz vezényelt oktató, Juhász János, a repülőtértől nem messze, a csehszlovák határon túl lezuhant.
Juhász János

„…Őt először Sajókápolnára, majd a budapesti
Postás Repülőklubhoz helyezték oktatónak. 1952-ben az
ezüstkoszorú-táv – 50 km – lerepülésére indult az alagi
reptérről Hasznosra. Aznap mi is repültünk Bánrévén,
mindenfelé jó repülőidő volt. Valószínű ezt akarta ő is
kihasználni. Így nem szállt le Hasznoson, tovább repült
Bánréve irányába, ami ugyanazon az irányszögön van.
(Talán látogatóba jött volna?) Éppen a hangárban voltam, amikor telefonáltak a Határőrségtől, hogy egy gépünk a határ túloldalán lezuhant, Abafalva mellett.
A következő starttal én szálltam fel, közel menve
a határhoz, láttam a gépet összetörve. Leszálltam, és számba vettük a gépeinket, mind megvolt.
Közben a mentőautó – ami egy éve már rendszeresítve volt az üzemnapokon – elindult
a szerencsétlenség színhelyére. Ott már a szlovák mentősök tették át a mienkbe, mert az igazolványban látták, hogy ózdi volt. Így az ózdi kórházba került nyakcsigolyatöréssel. Nekem
jutott az a nehéz feladat, hogy értesítsem a feleségét Sajókápolnán az esetről, de mire a kórházba ért, már késő volt…‖148
A balesettel kapcsolatosan a hivatalos kimutatásban a „földig dugóhúzó‖ szerepel. A
később megtalált szemtanúk szerint, alacsonyan – hozzávetőleg 100 m-en - körözött és sebességet vesztve, lecsúszva, a szárnyvég és a gép orra a földnek ütközött. Klubtársai, akik a temetésén részt vettek elmondták, hogy ezzel a típusú géppel ez volt az első repülése! 149 Az
ózdi temetőben nyugszik. (A gép a Június-18, HA-4104 volt.) Úgy gondolom, hogy mivel a
repülőteret már látta, ezért megpróbált annyi magasságot gyűjteni még, amivel beérhet. Tévedett…
Egy visszaemlékező szerint 1952-ben a klub kapott egy kétüléses A- Ifjúságot. Itt
azért van egy kis gond! A gép első repülései is csak 1953-ban kezdődtek és ez még csak a
kísérleti példány volt. A sorozat első példánya 1955 elején repült először. Volt ilyen gépe a
klubnak, de én ezt csak 1955-re teszem. Erről majd később lesz egy érdekes történet is.150
Kaptak ekkor egy Szellőt is, valószínűleg a HA-3250 jelzésűt.
1952-ben a repülőtéren és annak közvetlen környezetében sikerült hosszú időket repülni. Az élet gyakran nem igazságos. Amikor az ózdiak még a lejtőket, dombokat repülték és
147

Vasárnapi nap volt. Az esemény a bánrévei repülőtértől nagyjából 2 km-re történt. Itt a Rima és a Sajó völgye
is sík, széles terület. Innen a repülőteret jól lehet látni és leszállásra alkalmas hely is bőven van. (RZ)
148
Básti József.
149
Első repülés, vagy első távrepülés? Sem elvileg, sem gyakorlatilag nem mindegy!!! (RZ)
150
Jereb Gábor: Magyar vitorlázórepülőgépek
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lejtővitorláztak, akkor a legjobb idő e vidéken 26 perc volt mindössze. Nem számítjuk Miklós
László 415 órás repülését, mert ezt Lengyelországban tette meg! Most amikor síkvidéki a repülőtér Bánrévén, az első nagy időt lejtővitorlázással éri el Básti József a sajópüspöki dombok
felett!
Az ezüstkoszorúhoz az 1000 m emelkedés, 50 km távrepülés és az öt óra időtartam repülés kellett. A klubnak ekkor már számos „C” vizsgása van, akik tovább szeretnének lépni.
„1952. május 17…
…A bánrévei repülőtérre érve igen erős északi szél kezdett fújni. Ez sem kezdő kiképzésére, sem csörlőzésre nem volt alkalmas. Úgy határoztunk, hogy három géppel átmegyünk a
sajópüspöki hegyre vitorlázni. Ilyen szélben talán több órát is fenn tudunk maradni. A gépeket
felcsörlőztük a repülőtéren és a Sajón átrepültünk, de a lejtőig nem értünk el. Így az aggregátort átvittük a sajópüspöki útra és ott helyben felcsörlőztük a gépeket. Akkor még az út szélén
semmi akadály sem volt…
Én a Szellővel, Huszthy Mihály a Vöcsökkel, Németh Sándor a Pilissel repült. Ráfordulva a lejtőre, máris a hegy nívója fölé kerültünk 30-40 méterre. Ez egy alacsony hegyvonulat, örültünk, hogy fennmaradhattunk.
A szél egyre erősödött, valamivel magasabbra tudtunk menni, a dombvonulat alig 700800 m hosszú, amin három gép még jól elfér. Betartva a lejtőszabályokat, a hegyről csak kifelé fordulhattunk, mert ha a lejtő felé fordulunk, a gép túlmegy az emelőáramlaton és leáramlásba kerül, ami a domb mögötti leszálláshoz vezet. Esetleg géptörés is lehet belőle.
Már kb. fél órát repültünk, amikor Németh Sándor a hegy felé fordult és szerencsésen,
de le kellett szállnia a lejtő hátsó oldalán. Később bevallotta, hogy fázott. Most már kényelmesebben repültünk, jártuk a hegyvonulatot, egyik végétől a másikig.
Egyik alkalommal – amikor a szél alábbhagyott – mind a ketten lemerültünk a nívó
alá. Huszthy Mihály a sajópüspöki végén a hegyvonulatnál le is szállt. Én még elértem a
domb Sajónémeti felé levő részéhez és kb. a nívóban tudtam maradni. Ugyanakkor a szél újra
felerősödött és folytattam a piskótázást, most már egyedül. A szél igen hideg volt, állandóan
könnyeztem és már én is le akartam szállni.
A többiek a hegy tetején álltak és tudtam velük beszélni. Órám nem volt, így nem tudtam, mennyi időt repültem már. Kezdtem nagyon fázni, pedig jól fel voltam öltözve, hosszú
bőrkabát is volt rajtam. Mikor a tetőn állók felett repültem vagy 8-10 méteren, kérdeztem,
hogy mennyit repültem már? Visszafelé kiabálták, hogy 4 órát, még egy óra kellene és meglenne az öt órám. Csakhogy már fázott kezem-lábam ebben a félig nyitott gépben és egyéb ok
miatt is le kellett volna szállnom.
Ekkor láttam, hogy a vonat megy Ózd felé. Hiszen ez a vonat 5-kor szokott Ózdra érni
és én dél körül szálltam fel. A szél is kezdett gyengülni, így én is alacsonyabban repültem,
szinte a dombtetővel egy magasságban. Így csak pár méterre repültem el a többiek előtt, mikor egyszerre kiabálták, hogy „Megvan az öt órád!‖ Kétszeres öröm érzése volt rajtam, hogy
kirepültem az öt órát és végre leszállhatok. Kifordulva a lejtőtől, Sajópüspöki előtt leszálltam.
A többi gépet már előbb, az enyémet ez után vittük vissza a repülőtérre.
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Ez volt az ózdi repülésben az első 5 óra. Ez termikrepülésben sokkal jobb. Azóta már
jó párszor túl is repültem az 5 órát. Ezzel teljesítettem Ózdon elsőnek az ezüstkoszorú feltételét…‖151
Ez után két hónappal Németh Sándor oktató is öt óra feletti időt repült Bánrévén.
A legnagyobb országos repülőnap 1953. július 28-án volt Ferihegyen, ahol a polgári és
katonai repülők, ejtőernyősök és a modellezők is nagy sikerrel szerepeltek. Postai bélyegeken
is megörökítették a repülést, amely jő néhány gyűjtőnek megdobogtatja a szívét az óta is.

Repülőnap152

151

Básti József
1954. júniusban megjelent bélyegsorozat, tervező Gál Ferenc. Magyar Posta - és illetékbélyeg katalógus.
Valószínűleg az 1953-as nagy repülőnap ihlette! A 60 filléres bélyeg az év legszebb európai bélyege díjat is
elvitte!
152
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1953. júniusban viszont jött még két Szellő, ez volt a HA-3256 és a HA-3260-as. Kemény Sándor Sellő jeligével benyújtott K-01 típusjelű pályamunkája 2. díjat nyert. 1949-ben –
az Esztergomban épülő, elsődíjas R-16 Lepke mellett - lehetőség nyílott a 2. díjas gép megépítésére is -, de miután a
Lepke
sorozatgyártását
már elhatározták, Kemény
a terveket az eredeti, alapfokú kiképzőgép koncepciójának némi módosításával készítette el.
Szellő
HA - 3256153

A lejtő menti repülés korszakában ugyanis a vitorlázórepülők vágya olyan vitorlázógép volt, amely a 8. ..10 m/snél kisebb sebességű szél kihasználására is alkalmas. A
korábbi német iskolagépek erre
alkalmatlanok voltak, de a lengyel cserkészrepülőktől 1938
áprilisában ajándékba kapott
WWS-1 Salamandra típusú
gép, amelyet az orrára festett
lengyel cserkészköszöntésről
nálunk sokáig Czuwajnak neveztek, példát mutatott ennek
az útnak a járhatóságára. (Tervező: W. Czerwinski)
Bánréve, a Szellő leszállása, északi
irányból, a vasúti
telep felől. 1957-58.154

A Szellő tervezésére az
Országos Magyar Repülő
Egyesület 1948. évi repülőgéptervezési pályázata adta az indítékot. A pályázati kiírás szerint az együléses alapfokú kiképzőgép-kategóriában olyan, hazai
anyagból készíthető gépre volt szükség, amely szerkezeti megoldásainál fogva a tömeggyártásra alkalmas, és legkisebb merülő sebessége 45 km/h siklósebességgel 0,95 m/s. Emellett
153
154

Simon archiv / www.avia-info.hu
Rónaföldi Zoltán gyűjteménye. Valószínűleg a HA-3260, mert ez repült itt a legtovább.
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„... a repülőgép fékezőlemezzel legyen felszerelhető, amellyel elsőfokú oktatásra használva, a
gép merülési sebessége 1,5 m/s legyen."155
A K-02 Szellő rendkívül kellemes repülési tulajdonságú gépnek bizonyult. A legkisebb
sebességű szél kihasználására is alkalmas volt. Az újjáépülő vitorlázórepülésben, ebben az
időben még általában géphiány volt, és a Magyar Repülő Szövetség az R-08 Pilisek mellett a
Szellő - most már kifejezetten gyakorlógép-kategóriában való – továbbfejlesztését is tervbe
vette. A két első változat rendkívül kellemes repülési tulajdonságait a sorozatban gyártott
Szellőké nem érte el. Tömegük nagyobb lett és feltehetően a változott tömegeloszlás miatt az
átesési tulajdonságok romlottak. A típust a klubok és a repülőiskolák az 1960-as évek közepéig az ezüstkoszorús teljesítményjelvény feltételeinek megszerzésére használták. A Bánrévén
repült gép – 1950-es évek vége - féklapos (Rubik – féklap?) volt. Különös tulajdonsága, hogy
féklapjai „orgona” szerűen búgtak leszállás közben. A féklapból következik, hogy ez a gép az
esztergomi, módosított sorozatgyártású gépek egyike volt.156
1953-ban Matula Gyula klubtitkár „megtört” a számára megoldhatatlan feladatok miatt, máshová helyezték. Miklós László lett időlegesen a titkár. Őt Márkus Gyula repülőmérnök követte, aki az ózdi gyár hengerművében dolgozott. Természetesen ő már csak munkaidőn túl végezhette ezt a feladatot – szemben elődjeivel! A klub minden vonatkozásban egyenesbe került, sajnos munkája miatt a titkári teendőkről majd lemond és akkor Balikó Mihály
mérnök lett a titkár. Ő azonban hamar más beosztást kapott és elhelyezték Borsodnádasdra,
így már a titkárságot tovább nem vállalta. Ezek után majd Bujpál Gyula lesz az utóda. A légierőnél is szolgált, érdekelte is, szerette is a repülést, ezért ő hosszabb ideig megmaradt.
Erre az évre tesszük a repülőtér legnagyobb gépállományát is. Ekkor négy Koma, két
Vöcsök, egy Lepke, három Szellő, három Pilis (2 db C és 1 db D) a gépek száma.
„1953. július 7…
…Nemrég kaptuk meg a HA-3250 számú – Kemény Sándor által tervezett Szellő (K-O157
2-B) Borsodival voltunk lenn a repülőtéren, kellemes, jó idő volt. Németh Sanyi bácsi segítségével kihoztuk a hangárból a gépet, hogy megismerkedjünk vele. Igen jónak minősítettük,
kinézésre nagyon jó, masszív gépnek látszott. Te – mondja Borsodi – ezzel a géppel bukfencet
is lehet csinálni‖ Igen, mondom. Húzzál föl, csinálok egy bukfencet – mondja Pista, szinte
parancsolóan. Jó! Máris mentem le a vasút felé ahol az aggregátor állt és vártam, hogy a
szárnyak vízszintesek legyenek. Ekkor már készen volt az indulásra. Kezdtem húzni, úgy 300
méter fölé emelkedett a gép. Leoldás után meredek siklással, sebességet gyűjtve csinálta meg
a bukfencet. Nagyon jól csinálta! Én már 1944-ben motoros géppel minden műrepülő figurát
végig gyakoroltam, de vitorlázó géppel még nem csinálta, főleg ilyen alacsonyan.
Leszállás után én is felmentem és könnyedén 150 kilométeres sebességből csináltam
bukfencet. Leszállás után mondja: húzzál fel még egyszer, hiszen abból a magasságból két
bukfenc is kijön. Jó – és máris mentem a kötélvisszahúzó kocsival. Újra felhúztam és – egy-

155

A leírás Jereb G Magyar vitorlázó repülőgépek című könyve alapján készült. A vele elért legnagyobb teljesítmények közé 200 km-nél nagyobb távrepülés és Ring Anna 10 óra 40 perces női nemzeti időtartamrekordja
(1954) tartozik.
156
RZ emlékei.
157
Helyesen K-02b. (RZ)
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kettő – máris megvolt a két bukfenc. Igaz a másodiknál már igen alacsonyra került, de még
nem volt veszélyes. Majd újra én következtem. Sanyi bácsi nem vállalta ezt a hülyeséget.
Úgy ítéltem meg leoldás után, hogy ebből a magasságból tényleg bőven meg lehet csinálni a két bukfencet. Valóban a másodiknál is még a kör alsó része 100 méter fölött volt.
Igaz, én elég szűken csináltam.
Leszálltam és akkor jött a felelőtlenség teteje! Húzzál föl, csinálok három bukfencet!
Így hát újra felhúztam, mondva, hogy most jobban emelkedjél fel, mert közel lesz a föld! Megfordult a gép háromszor, de az utolsó kivételnél már csak annyi volt, hogy a kör alsó részénél
már nyitotta is a féklapot és földet is ért. Próbált engem is rábeszélni, de én már láttam sok
lezuhanást és balesetet. A starthely a hangár előtt volt, oda szállt le a Szellő és én is visszamentem.
Közben a központból Papp Béla – aki műszaki ellenőr volt – megérkezett Miskolc felől
és Bánréve előtt az országútról még látta, hogy egy Szellő bukfencet csinál. Ki csinálta? – Ez
volt az első kérdése. Pista magára vállalta, de az volt a szerencsénk, hogy csak egy bukfencet
láttak. Biztos, hogy mind a kettőnket eltiltottak volna egy jó időre a repüléstől. De ezzel mi
bizonyítottuk, hogy a Szellő egy jó repülőgép.‖158
A repülőtér egy amerikai viponnal gazdagodik, de ezt nem lehetett jól kihasználni, mivel 8-10 fős volt a befogadó képessége, tehát itt ez nagy. Került viszont egy hasznos jószág is
a repülőtérre, egy Hoffer traktor, amely aztán reggeltől estig húzta a csörlőkötelet. Még a nagyobb tinikre is rábízták, olyan egyszerű volt a kezelése, végtelenül igénytelen gép volt. Egy
baja viszont az, hogy sebességét a szántáshoz alakították, nem volt egy gyors jármű, nagyjából olyan 10 km/h jött ki belőle, a legmagasabb fokozatban!
Hoffer traktor

Az 1954. évi Junior Vitorlázórepülő
Versenyen, melyet Dunakeszin rendeztek
meg, Borsodi István a 18. helyet szerezte
meg, 81 ponttal.
A
versenyen
egységesen Pilis
géppel repültek a versenyzők.
MÖHOSZ159 kitüntetés

1954. január 24-én a Magyar Dolgozók Pártja létrehozta
a MÖHOSZ-t, a Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetséget. El-

158

Básti József. (Jereb Gábor: Magyar vitorlázó repülőgépek könyvének adatai alapján a Szellővel műrepülés
nem volt engedélyezve! Felhőrepülés igen és dugóhúzó gyakorlat is, de műrepülés az nem! (RZ))
159
Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség. Amikor a kor néhány jellemző kitüntetését a későbbiekben bemutatjuk, senki se gondolja, hogy azokért nem kellett nagyon keményen megdolgozni! Ilyet csak a mai szemellenzős demagógoktól lehet hallani.
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nökének Kutika Károly160 ÁVH ezredest választották meg! Sportdiplomáciai érdekből, mivel
a FAI161 –nak csak civil szervezet lehet a tagja, megtartották az MRSZ-t, de nem voltak klubjai és nem volt beleszólása a repülésbe!
Itt azonban álljunk meg egy szóra! 1954-et írunk és az önkéntes honvédelmi szövetség
élére a „hírhedt” államvédelem egy ezredese kerül. Ez vagy politikai szűklátókörűség, vagy
nagyon is tudatos dolog, esetleg üzenet, fiatalok, sportolók, sportrepülők az „éber hatóság‖
rajtatok tartja a szemét! Úgy dolgozzatok, hogy megtorol minden mulasztást, még azt is, amit
csak annak vélnek! A disszidálást pedig főbenjáró bűnként kezeli, s megtorolja az itthon maradt repülőtér parancsnokon és a klub más vezetőin is. Az időszakban – a szigorú ellenőrzés
és a rendeletek ellenére – nem egy repülőgépes disszidálás volt, amelynek a következményeit
az érintett repülőterek parancsnokai és egyéb személyei szenvedték el.
1955. januárban mutatták be az azóta is igen népszerű, „2x2 néha 5” című filmoperettet, amely a repülés népszerűsítését volt hivatva szolgálni. A nagyszerű képek, a színes
film, a kiváló szereplőgárda, mind-mind maradandó emlék, még ha a filmbe bekerültek kevésbé reális jelenetek is.
Tisztelt Olvasó! Van a kor írásaiból egy igazi „gyöngyszem‖ a függelékben. Ha az akkori szemléletre, és az elvárt viselkedésre kíváncsi valaki, akkor feltétlenül olvassa el!
1954 után elkezdődött a túlméretezett légierő „kifulladása‖, a politikai vezetés is rájön, hogy a hadseregfejlesztés ilyen mérvű fenntartása csődbe viszi az országot, jön tehát a
leszervezés.
A kiképzések, ha nem is a korábbi erőltetett módon és létszámokkal, de továbbra is
igen nagy érdeklődés mellett folynak. Az évente kezdő növendékek létszáma 30…40 fő. Ebből viszont jelentős a lemorzsolódás. A fegyelem a bánrévei repülőtéren példás.
„…Gépbeülés, jelentés
…A reggeli, kora délelőtti órákban és késő délután a levegő még nemigen mozog, még
nem keletkeznek emelő-merülő áramlatok. Az ilyen „vajidő‖ kiváló az oktatáshoz. Ilyenkor
hát a kezdők repülnek.
Starton állnak az iskolagépek, hátsó ülésükben egy-egy oktatóval. Az időmérő két nevet kiált, hozzájuk mond egy-egy lajstromjelet – a gépek szárnyának alsó lapjára és a törzsükre festett „rendszámot‖ –, hogy ki-ki tudja, melyik gép várja. Aki repülni indul, az az időmérőhöz siet, jelentkezik nála: „X. Y. felszállásra következem/jelentkezem!‖ Majd odafutva a
géphez, az oktatónak megismétli: „Oktató bajtárs, felszállásra következem/jelentkezem!‖ Az
oktató „Ülj be!‖ válaszát megfogadva, beköti magát az első ülésbe. A két háthevedert előkotorni, a hashevedert meghúzni az utána következő növendék segít neki. A hevedereket csat
fogja össze. Zárja – vészhelyzetben – egyetlen rántással nyitható, ekkor a hevederek
lehullanak…
..A beülés, bekötés megtörtént. Le lehet zárni a kabintetőt. Kívül a növendéktársak a
gép orrához húzzák a csörlőkötelet, egyikük lehasal a kabin alatti kioldóhoroghoz. „Kioldó!‖
– hallja a kezdő, és bal kézzel meghúzza a műszerfal bal oldalán fityegő piros kis kart vagy
gombot. Húzva tartja. Társa kint beakasztja a kötélvégi szemet a horogba, majd felszól:
160

ÁVH II. Főosztálya (vezetője: Szücs Ernő, eredeti neve: Szüsz Ernő áv. ezredes, majd utóda Kutika Károly
áv. ezredes)
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A Fédération Internationale Aéronautique (FAI), a világ repülő sportszövetsége.
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„Rá!‖ A kezdő elereszti a fogantyút, a rugó visszarántja a műszerfalhoz: a kioldóhorog zárt.
A segítők sietve eltűnnek a gép elől.
Ül a kezdő a repülőgépben, kényelmesen, biztonságosan bekötve. Ő startra kész. De
az-e a repülőgép, a környezet is? Ehhez meg kell vizsgálnia néhány dolgot. Most azért, mert
az oktatónak jelentést kell adnia róla. Később, mikor a jelentési formula már vérévé vált, saját
maga és gépe biztonsága érdekében, szavak nélkül végzi majd ezt az ellenőrzést.
„Oktató bajtárs/úrnak jelentem, a kabintető zárva, a kötél beakasztva‖. Miközben
folytatja: „A féklap zárva, biztosítva‖, -bal keze előrenyúl és még egyszer megbizonyosodik
róla, hogy a kabin bal oldalán előre-hátra mozgatható féklaptolórúd elülső végén a kart
csakugyan „koppanásig‖ előrenyomta, és átugrasztotta a zárást biztosító kis önbiztosító reteszrésen is…
..-.A trimmlap középállásban‖ – folytatódik a jelentés. Szintén a kabin bal oldalán van
az a kis kar vagy gomb, amellyel – vékony tolórúdon vagy huzalon át – a magassági kormánylapon található kis trimmlap állítható. Tulajdonképpen a kényelmes gépvezetést szolgálja…
…Jön a jelentés következő mondata: „A műszerek alapállásban‖…
…A kormányok értelemszerűen, koppanásig kitéríthetők‖. A „koppanásig‖ szó a szabályzatokban persze „ütközésig‖ formában szerepel, de a népszerű hangutánzó „koppanásig‖
változat valóban szemléletesebb. Bent a gépben most már minden rendben, a kezdő mindent
végigvizsgált. Indulhat? Még nem. Előbb meg kell győződnie arról is, hogy környezetében
sincs semmi, ami indulását veszélyeztetné. Ezt nyugtázza a jelentés következő mondata: „Előttem a felszállómező és a légtér tiszta‖. Vagyis: sem a gép előtt, a repülőtér hosszában nem
tartózkodik senki (nem kell váratlanul befutó kerékpárosra, autóra, állatra számítani), sem a
légtérnek abban a részében, amelyben a csörlőkötél végighúzza majd az emelkedő vitorlázógépet, sem a csörlés befejezésének, a lekapcsolásnak – nagyjából előre látható – helyén nem
várható más légijármű megjelenése. Ahhoz, hogy erről meggyőződjön, a pilótának alaposan
meg kell forgatnia a fejét, minden irányban szét kell tekintenie.
Bent a gépben rend, földön-égen semmi akadály. Elhangozhat a jelentés utolsó mondata: „Kérek engedélyt a felszállásra!‖
Az oktató – aki közben természetesen maga is ellenőrizte a kezdő jelentésének helytállóságát, -engedélyezi a felszállást. A kezdő felemeli a bal kezét.
Rádió híján ezzel jelzi: a gép és a benne ülők indulásra készek. A gép szárnyvégét fogó
növendéktárs ezt a jelzést figyeli. Amint meglátja a pilóta felemelt kezét, továbbítja a startkészültség jelentését a „repveznek‖:„Engedélyt kér!‖ – kiáltja…
…Az induló gép külső szárnyvégétől néhány méterre, a csörlőkezelő által jól látható
helyen – dombon, emelvényen – álló zászlójelző két kézzel magasra emeli a zászlót. Azonnal
ugyanezt teszi az aggregátor zászlójelzője – ha ilyen nincs,maga a csörlőkezelő – is. A gép
melletti zászlójelző körözni kezd a zászlóval. Öt kört kell látnia a csörlőkezelőnek ahhoz, hogy
tudja: a szokásos, -a gép súlypontjába beakasztott kötélről – súlypontcsörlésnek nevezett feladatról van szó. Ha csak háromszor forgatja meg a zászlójelző a zászlót, akkor a gép orrában
levő horogba akasztották a kötél végét: orrcsörlés következik…
…Ha a jelzések körül valami nem tiszta, érthetetlen, ismétlendő, vagy ha a csörlésnek
bármely részről akadálya van, akár a gépnél, akár az aggregátor mellett levő zászlójelző
„meszel‖: vállmagasságban vízszintes nyolcasokat leírva lengeti a zászlót. Ebben az esetben
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az egész indítási folyamat leáll – a csörlőkezelő lekapja a gázt, a gépben ülő leoldja a csörlőkötelet – és az akadály megszűnte, vagy a félreértés tisztázása után kezdődik újra a jelzésváltás. A jelzés fogadójának ugyanis a kapott jelzést ugyanúgy meg kell ismételnie, ezzel jelzi
tudomásulvételét…
…Egyelőre azonban – eddigi dolgát jól végezve – itt ül a gépben és kis izgalommal
várja, hogy feszüljön a csörlőkötél, mozduljon a repülőgép. Fél? Nem. Startláza van. Nagy
különbség. A félelem halálos veszély a repülésben. Aki a starton, a gépben fél, -ritkán, de előfordul ilyen ember – az a maga és a társai érdekében jobb, ha sürgősen felhagy a gyakorlati
repüléssel…‖162
1954-ben a bánrévei repülőkhöz csatlakozott a fiatal, sajónémeti katolikus pap is, mert
megtetszett neki a repülés. Csodák-csodájára engedélyezik neki, később aztán lassacskán elmaradt. Vagy a munkája lett több, vagy mégsem nézték jó szemmel a fiatalok közötti ténykedését?
1955-ben Alagon teljesítménytábort tartanak, amelyre a klub Kardos Józsefet, majd
Básti Józsefet és Buris Jenőt küldi el. Az emlékezők szerint az időjárás az egész tábor alatt
gyenge, ezért jószerével csak helyi repülésekről lehetett szó. Ennek ellenére 1955 május 9-én
Kardos József itt repült 1830 m magasságot és egyúttal 65 km távot is.. A másik turnusban
Buris Jenő 1955 július 2-án 1110 m magasságot, július 25-én pedig 65 km távot. Básti József
pedig 1955 augusztus 26-án 1093 m magasságot.
Korábban már volt szó egy A-Ifjúság típusú gép érkezéséről. Én a magam részéről az
1955-ós időpontot tartom reálisnak.163
1955-re már teljesen világosan látszik, hogy hazánk ezt a hadsereg fejlesztési tempó
tartani nem tudja, illetve a már létrehozott alakulatok fenntartására sincs elegendő anyagi eszköz. Ezzel párhuzamosan megy az országban a nehézipar szintén túlfeszített fejlesztése, Lassan itt is számot kell majd vetni a nehézségekkel, illetve a világban végbement eseményekkel.
Időközben a koreai háború egy furcsa patthelyzettel véget ért. A franciák vívják gyarmati harcaikat Indokinában, a britek kezdenek
beletörődni, hogy a II. világháború
lassan az összes gyarmataitól megfosztotta őket, és így tovább. Amerika
viszont virágzik, két világháború gazdasági nyertese!
C-Pilis 164

A keleti blokk azonban hihetetlen életszínvonalbeli különbségeket
kénytelen elszenvedni a háború előttihez képest. Ez alól csak a szovjetek kivételek, mert ők
ezt a nyomorúságos helyzetet már 1917-től elszenvedik. Az előzőekből egyértelműen követ162

http://www.solidcad.hu/geptip_astir.htm) KEZDŐNÖVENDÉK A REPÜLŐTÉREN
A visszaemlékezők között itt már vita volt. HA-5226. Ez viszont egy B-Ifjúság, amiből Bánrévén a HA-5222
volt. Egy másik forrás szerint HA-5176, ez viszont már lehetséges, de egyáltalán nem biztos!
164
GLIDERS IN HUNGARY 1929-1945 - gliders-fega.fw.hu
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Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

93

kezett, hogy a hadsereg pilóta és egyéb repülős igényei a töredékére csökkennek, ez majd a
repülőklubok munkájára is mély behatással lesz.
Egyébként is a katonai repülésben már a sugárhajtású korszak kezdődik, sokkal kevesebb és még alaposabban leválogatott személyzettel.
Néhány év alatt az 1950-es évek közepén a bánrévei géppark jelentősen átrendeződött,
mivel a katonai pilóták előképzése a töredékére esik vissza. A négy Komából csak egy marad,
de változatlanul itt a Vöcsök, a
Lepke, a Pilis „D” változata, a
Szellőből szintén egy marad,
1955-től az A- Ifjúság és teljesítménygépként jön majd a Rubik R-22S, Június 18.
A-Ifjúság, HA-5176165

Eltűnt tehát a két Tücsök
és a Cimbora is. A Korábbi „C”
Pilisek elemeikre bontva a hangárban vannak.
A Pilis az évek folyamán több változatban készült. Már 1939-ben megjelent a tovább
egyszerűsített szerkezetű és egyenes szárnyú R-08c Pilis (HA-3015). A c változatból mintegy
70 db készült.166 1943-ban elkészült a zuhanó-féklapos, R-08d Pilis (HA-3098), amelyet kezdetben R-09 típusjellel ismertek. A D-Pilisek sorozatain újabb és újabb módosítások jelentek
meg, amelyek azonban a gép koncepcióján és kialakításának fő vonásain nem változtattak.
1948-ban a törzsgerinc aljára szereltek Esser-féle vontatókioldó készüléket, amellyel Magyarországon az első „súlypontcsörléseket" végezték (HA-3115). Az 1953-ban gyártott sorozat
(E-914... 1010) gépeit beépített futókerékkel és az ún. Y csörlőkötél számára a törzs két oldalán, a tömegközéppont magasságában szerelték fel vontató-kioldó készülékkel a
„súlypontcsőrlés" számára. (Ezen kívül a repülőgép-vontatás számára a törzsorr alján volt
vontató-kioldó elhelyezve.) E gépek második sorozata zárt kabintetővel készült.
A B-2 jelzéssel is ismert, 1956-ban épült 31 db gép (E-1108...1137,-1139 gyári számok) egyéb kisebb módosítások mellett cserélhető, szélvédős vagy zárt kabintetővel épült. A
Pilisek már a lejtő menti repülések során jó átmenetet képeztek a Vöcsök és az igényesebb,
érzékenyebb kormányú és nagyobb terjedtségű teljesítménygépek között. A csörlőüzemet
folytató síkvidéki repülőtereken - a kétkormányos kiképzés elterjedése előtt - a nagyobb gyakorlatú B-vizsgások is repülhettek vele. A típus megoldotta a repülőgép vontatásra való kiképzés gondjait is. Az új kiképzési rendszerben az ezüstkoszorús teljesítményjelvény feladatainak egységes géptípusa volt, de az 50, 100 és 200 km-es távok mellett az aranykoszorú feladataiban is megállta a helyét.

165

Fekecs Gábor gyűjteménye.
A „C” Pilis törzsét és szárnyait az 1950-es évek végén még láttam a bánrévei hangár tetőzetét tartó rácsos
szerkezeten, darabokban tárolva. (RZ) Később már csak a szárnyakat, mert a törzs középső részét Szabadkai Peti
elkunyerálta a kiváló réteges lemez miatt. Ez aztán az ő padlásukon volt egy darabig.
166
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A HA-3192 lajstromszámú D-Pilis is repült a klub tulajdonában egy ideig, erről sajnos
képpel nem rendelkezünk.
A HA-3180 D-Pilis,
amely bánrévei állományban is volt167

A Pilisek mind a csörlős,
mind a vontatásos repülések
nélkülözhetetlen gépei voltak a
klubnak. Az utolsó Piliseket az
1960-as évek végén vonták ki a
használatból, sajnos a bánrévei
repülés ettől hamarabb bevégeztetett.
A HA-3180 D-Pilis, amely bánrévei
állományban is volt, egy korábbi
festésű állapotában168

1956 május 10-én a Bánréve – Tiszadob, 68 km távrepülésével megszerzi a klub első
ezüstkoszorús jelvényét Németh Sándor!
1956-ban, a szokásos nyári táborban történt a következő eset. Ennek következményeiről korábban már írtam – láttam Bánrévén az UT-2 Galamb roncsait.
„…Miskolcról kölcsön kértünk egy vontatógépet. Nekik akkor az UT-2 Galamb volt a
vontatógépük. Pár napra szívesen átjött vele Juhász György motoros, Tóth Zoltán vitorlázó
oktató. Étkezést, szállást, benzint mi biztosítottunk hozzá. Az egyik nap délfelé kitűnő idő mutatkozott, Az Ifjúsággal a miskolci Tóth és közülünk Czuczor Miklós indult, hogy néhány órát
repüljenek. A Galamb vontatta őket. Előzőleg kérték, hogy a gyár fölé169 húzza a gépet. Felszállás után máris Ózd felé vették az irányt és többet nem foglalkoztunk velük, tovább csörlőztünk, ment a kiképzés.
167

Horváth Balázs gyűjteménye. Miután elegendő példányszámban állott rendelkezésre, 1950-től a juniorversenyek elfogadott géptípusa lett, de egyéb versenyeken is számtalanszor repült. Az első távrepülés: 1940. május
13. (R-08c, 74 km, Hédi S.)- 1942: 3004 m (Csinos J.) és 3333 m (Strucky L). 1943: 294 km (Ozsdolay Gy.).
1947: 3600 m (Hepper A.). 1950: 350 km (Tariska F.).
168
Mező György gyűjteménye
169
Az ÓKÜ kohó és acélműve óriási mennyiségű hőt bocsátott ki. A bánrévei repülők itt minden időszakban
biztos és erős termiket találtak.
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A start nem messze volt a hangártól, így jól halottam, a telefon hangját. Felvettem és
egy rémült hang szólalt meg:‖ Itt a csépányi tanácselnök! Látom az ablakból, hogy egy repülőgép a hátán fekszik és a kerekei az ég felé vannak!‖
Gyorsan megköszöntem az értesítést és mondtam neki, hogy azonnal indulunk. Azonnal leálltunk a repüléssel és indultunk, hogy segítségükre legyünk pilótatársainknak. Már az
útról láttuk, hogy a gép a hátán fekszik, de a pilótája már nem volt ott. Valaki felvilágosított,
hogy a földet érés után pár perc múlva már a mentőautó ott volt és elvitte a vezetőt. Mondták,
hogy semmi baja nem történt, de kivizsgálásra bevitték a kórházba. Értetlenül álltunk az esettel szemben, míg Czuczor a kórházban el nem mondta az esetet:
Már a gyár felett voltak, mikor kb. 900 m magasságban a vontatógép légcsavarja elrepült és igen közel mellettük pörgött el, kis híján leverve az ő gépüket is. Látták, hogy a motoros gép miután földet ért, átvágódott a hátára. Ők azonnal féklapot nyitottak és nagy sebességgel a kórház fölötti részen leszálltak. Akkor ott volt a mentőautó állomás, így rövid idő
alatt tudták értesíteni a mentősöket. A leszakadt légcsavar a Baka-tetőn kis híján egy embert
majdnem agyonvert, alig két méterre esett le mellette. Ez az eset megint nem volt jó reklám
számunkra. Különben a Galamb, így légcsavar nélkül, abból a magasságból Bánrévére el is
ért volna – mondta utólag Juhász György.
Azért vágódott át a gép, mert vagy 60 m után a réten volt egy kb. 30 cm mély árok,
amiben a kerekek megakadtak és lassan átfordult a gép a hátára. Majd szétszereltük és teherautón szállítottuk vissza Miskolcra. Megállapították, hogy főtengely törése – anyagfáradtság
– miatt volt…‖170
Dr. Juhász György erre a
következőképpen emlékezett.
„…Nem kevésbé volt
számomra emlékezetes az a főtengelytörés, ami miatt kényleszállást hajtottam végre Hódoscsépány mellett – Bánréve –
Ózd térségében – egy Galamb
típusú géppel…‖171
Akkor Miskolcon az UT2-esek közül a HA-GAC, - GAD,
- GAJ, - GAL repültek.172 Az
emlékeim egyértelműek! Bár az Avia-info-n a HA-GAC van megjelölve összetörtként, én
határozottan állítom, hogy a gépnek akkor még a hagyományos „hadi” festése volt, a vásznazás alul kék, felül sötétzöld. A négy gép korabeli fényképei alapján pontosan a HA-GAC az
egyetlen, amelyik nem ilyen volt!173

170

Básti József.
Dr. Juhász György
172
A miskolci sportrepülés története.
173
Az Avia-info képei alapján a HA-GAD, - GAJ, - GAL közül lehetett valamelyik.
171
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A vitorlázógép tekintetében egyértelmű a kétüléses
gép. A vontatás is. Ez tehát az
A-Ifjúság típusú gép volt.
A nyári táborban Buris
Jenő 5:40 időt repül, ezzel meglesz a második „D” vizsgása a
klubnak.
1956-ban érkezett a repülőtérre a HA-2365 jelű Vöcsök.
Juhász György

Az 1956 októberi „viharos” ózdi és miskolci eseményei a
repülőteret nem érintik. Az, hogy az október 31-én megalakított –
rövid életű - MNRSZ (Magyar Nemzeti Repülő Szövetség) milyen
mértékben érintette a klubot, nem sikerült adatot találni. Egy azonban bizonyos, 1957 a sportrepülésben ismét egy választó vonal.. A
forradalom leverése és az utána következő számonkérésekbe sok
sportrepülő belekeveredik az országunkban. Súlyos büntetésekről
lehet olvasni és a repülésből való örekre történő kizárásokról is. Neves embereket hurcolnak
meg – többek között az MNRSZ megalapításáért is – akikre rossz esetben börtön, jobb esetben csak a mellőzés vár.
HA-PAC174

1957 egy nevezetes évszám a klub életébe. ekkor
ugyanis a hadseregből kikerült
Po-2-esek közül, egy gépet felajánlanak a bánrévei repülőtérnek. Ez inkább egy lestrapált
roncs, de alkatrészt tudnak hozzá adni bőven, még szárnyakat is tartalékban. E munkák aztán három – megfeszített hónapon
át – tartottak, Németh Sándor és Borsodi István tették a repülőképesség érdekében a legtöbbet, de a gyakorlatuk is megvolt ehhez.. Ez a gép a HA-PAC. Az erőfeszítések jutalma majd
az lesz, hogy a gépet rövid idő múlva elveszik és elviszik a repülőtérről! Ez már tehát a második motoros gép, amelyet helyrehozatal után egyszerűen „einstandolnak” a klubtól. Az
MRSZ, vagy az 1957 augusztusban létrehozott MHS175 tette ezt? Ma már kideríthetetlen.

174
175

Ungár László gyűjteménye
Magyar Honvédelmi Sportszövetség.
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1957-ben
kapta meg az ózdi
klub a fémépítésű,
Ifjúság-B vitorlázógépet.

Ifjúság-B a
bánrévei repülőtéren
HA-5222176

Tegyünk egy
kis kitérőt Zsebő
Ferenc gépei felé! A
motoros repülésre
való előkészítés irányzata 1950-ben egyre nagyobb hangsúlyt kapott a vitorlázórepülésben, s
ehhez a motoros repülőgépekéhez hasonló tulajdonságokkal rendelkező kiképzőgépet igényeltek.177
A pályázat első díját az alapfokú, kétkormányos kiképzőgép-kategóriában Zsebő Ferenc pályaműve nyerte, s ezt a tényt az MRSZ tervezőirodájának 1951 tavaszán végrehajtott
átszervezésekor is figyelembe vették.
Az Ifjúság kabinja és a
műszerfal178

Ez egyben azt is jelentette, hogy az egykori Sirály Kft-ből
létrehozott
Központi
Repülőgépjavító Üzemet is a díjnyertes gép sorozatgyártására
fejlesztették tovább. Zsebő a motoros előképzés irányzatát már a
pályaműben is a kiírás feltételein
túlmenően vette figyelembe, s a
kivitelezett gép szerkezetét a két személlyel való korlátozott műrepülés követelményeinek
megfelelően méretezte. Az A- Ifjúság prototípus gépe 1953-ban repült először, majd csak
1955-ben követte ezt a sorozatgyártás.

176

Jobbról a második Miklós László.
A leírás Jereb G: Magyar vitorlázó repülőgépek című könyve alapján készült. Táv- és magassági eredményt is
repültek a géppel, 1954: 100 km távon 65 km/h (Kasza J.- Avar L). 1955: 225 km (Karsai E.-Vértes I.); 3013 m
(Csanádi N.). 1957: 200 km távon 45,9 km/h (Újvári Gy. - Link V.). 1959: 100 km-es háromszögpálya felett
64,8 km/h (Újvári Gy. - Kristóf J.).
178
Békéscsabai veterán pilóták baráti köre
177
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Az Ifjúság gyakorlati alkalmazásának tapasztalataival továbbfejlesztve 1956. május 3án elkészült a HA-5193 lajstromjelű (gysz.: A-50) Z-03B Ifjúság első példánya.
A Z-03B Ifjúság még elődjénél is inkább a magasabb fokú kiképzés igényeit elégítette
ki, és eredeti feladatára, az alapkiképzésre, 520 kg-os repülőtömege és 28,3 kg/m2 felületi
terhelése miatt nem volt ideálisnak tekinthető. Vezetését az oktatók leszálláskor - amelyet a B
változatról már hiányzó fékszárny sem könnyített meg - csak vonakodva engedték át a növendékeknek, s a futómű sérülése igen gyakori volt.
Már az R-15b Koma üzemeltetése során felismerték, hogy az új, kétkormányos kiképzésben a gépek legfontosabb igénybevétele a levegőben töltött időhöz viszonyítva az igen sok
leszállásból származó kifáradás. Az Ifjúság gépekkel kapcsolatban különösen a nagy leszállótömeg vetette fel ezt a problémát, és a BME Repülőgépek Tanszéke öt db R-15b Koma és egy
db R-22s Június 18 géppel együtt négy db Z-03A Ifjúságon is végzett laboratóriumi fárasztó
vizsgálatot a teljes terhelési spektrumban. A vizsgálat eredményeként az Ifjúság gépeket az
1960-as évek elején kivonták a használatból.179
A Koma selejtezése és a Góbé megérkezése közötti időszakban a kétkormányos alapkiképzést is ezzel a típussal végezték Bánrévén. A motoros vontatási képzés is ezzel a géppel
történt. Sokat műrepültek vele, emlékeim szerint Kardos Jóska volt ebben a „nagymester‖,
aki ekkor már oktatóként repült és dolgozott a klubnál.
A repülő növendékek nagy táborát mindig a diákság adta, itt sem volt ez másként. A
közép- és szakiskolák biztosították az utánpótlást. A gyárak, bányák fiataljai is szép számmal
jelen voltak. A Bánréveiek közül sokan dolgoztak a vasútnál, különféle beosztásokban.
Az 1957-es évben április 8-án Kardos József 5:07 időt repült, ő a harmadik ezüstkoszorús.
1957-ben még egy jelentős esemény a klub életében. Sarkadi József elkezdte megszervezni az ejtőernyős szakosztályt. Erről majd részletesebben az erről szóló fejezetben szólunk.
A bánrévei repülőtérre kerül Sárszegi Mihály, már, mint motoros repülő. Ő az, aki a
cserkészrepülés idejében, Nyíregyházáról Ózdra kerékpáron járt le repülni! Egész éjjel kerekezett, repült, majd este megint haza biciklizett!!! Most évekig itt él a családjával együtt a
bánrévei hangár szolgálati lakásában.
Folyik tehát a munka, már nem olyan ütemben és létszámmal, mint néhány évvel ezelőtt, de az eredmények azért jönnek.
Amikor Németh Sanyi bácsit elhelyezik innen, a hangármesteri és műszaki vezetői helyet Buris Jenő oktató veszi át. Ez évtől ismét Miklós László vállalja el a klubtitkári munkát.
1957. július 1-én megalakult a Légügyi Főigazgatóság, melynek vezetője Rónai Rudolf kormánybiztos és a KPM180 hatáskörében működik. Ugyanezen időpontra esik, hogy az
Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója dr Oravecz Béla szervezésében a korábbi
mentőrepülés ide került. Ezt Wittinger Kálmán kezdeményezésére 1957 februárjában indították el, akkor még Egészségügyi Repülőcsoport néven. A későbbi években gépeik gyakori
vendégek a bánrévei repülőtéren is. Erről egy külön fejezetben részletesebben is írunk majd.
Már az MHS időszak volt, amikor a bánrévei repülőtérre rádiós és lokátoros szakkiképzést szerveztek. A tábor résztvevői katonai sátrakban voltak elhelyezve a hangárhoz veze179
180

Néhány géptörés és levegőben történt szárnyleszakadás is erősítette a kivonás gyorsaságát. (RZ)
Közlekedési és Postaügyi Minisztérium.
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tő bekötőút egyik oldalán, a kertek alatt. A sátrak egyikében volt a lokátor képernyője is, amelyen az Ifjúság keltette a jelet, mivel fémgép volt.181
Gyerekkori barátom, valamikor a szomszédunkban lakó, Látó Jancsi készülő regényéből idézek.
„…A repülőterünkről még éppen csak szót ejtettem korábban, pedig az nemcsak azért
volt ott, hogy körbe kelljen kerülni, ha a Sajóra mennénk, hanem mert nagy is! Talán csak a
miskolci volt nagyobb, de a miénk meg szebb. Már csak a fekvése miatt is. A hatalmas hangárban tíznél is több repülő volt: Vöcsök, Lepke, Koma, Pilis, Cimbora, de még Június 18-a
is! Az nagyon komoly volt, azzal csak a nagyon tudók kerenghettek odafönt. Szóval, akinek
már volt legalább egy „C" vizsgája. Ahhoz meg az kellett, hogy az oktatóval vizsgarepülést
végezzünk, és ennek folyamán a leoldási magasság fölött legalább tíz percig kellett a levegőben tartani a gépet, a termiket, szóval a felszálló meleg levegőt kihasználva. Na, ha ez is sikerült, ki lehetett tűzni a kabát vagy zubbony hajtókájára az ezt igazoló jelvényt: a kék mezőben
három sirályt.
Jaj, majdnem kifelejtettem a felsorolásból a legféltettebb kincset, a kétfedelű, motoros
háborús matuzsálemet, a Po-2-est. Azzal vontatták fel a vitorlázókat, amelyekben már levizsgázott egyedüli repülésre engedett pilcsik ültek. Néha meg ejtőernyősök is ugrottak ki belőle.
Egyszer az egyik nem nagy gyakorlatút úgy elfújta a szél a reptér fölül, hogy a Nagy Pista
bácsiék házának tetejét beszakítva a padláson huppant. Igen nagy szerencséje volt ott mindenkinek. Az ember megúszta egy-két karcolással, Pista bácsiék meg a kártérítésből felújíthatták a tetőt, ami már amúgy is nagyon esedékes volt.
A hangár oldalában volt a reptérparancsnok, Borsodi Pista bácsi irodája. Igen szúrós
szemű ember volt, de tudott mosolyogni is néha. Amikor lementünk vasárnap délelőttönként,
sorba állított bennünket, aztán kiosztotta a tennivalókat: Te leszel a dzsippes, ti segítetek a
gépeket visszatolni a starthelyre, a többi meg majd a váltás.
A dzsippesnek volt a legjobb, mert ő egész nap autókázhatott. Annyi volt a dolga, hogy
a lehulló csörlőkötelet kellett ráakasztani a második világháborús csotrogány hátsó kampójára, aztán visszavontatni a starthelyre. A vörös négyszögben"- ami nem volt más, mint négy
szabályosan a gyepbe szúrt piros zászló - vártak a tanulók a startra. Nagy volt a fegyelem.
Nem lehetett ám csak úgy, összevissza kóricálni a reptéren. Még az hiányzott volna, hogy valaki bebóklásszon a fel-leszálló gépek vonalába!
A déli repülési szünetben a nagy közös asztalhoz azért mi is odaülhettünk. A vasutas
konyháról hordták az ebédet. Nem volt valami, jaj de, mégis jobban esett a pilótákkal együtt
kanalazott, egyébként utálatos sárgaborsó-főzelék, mint az otthoni rántott csirke.
A „nagyoskodás" után aztán vissza a starthelyre. Aki szünetes volt, beleülhetett valamelyik éppen nem használatos gépbe. Jaj, azt nagyon szerettük, mert egyből pilótának éreztük
magunkat! Én egyszer még rendesen bele is kötöztem magam, és valóságosan botkormányoztam is ám!
Nagyon azért nem irigyeltem az igazi növendékeket, mert egy-egy leszállás után, amikor szabály szerint, vigyázzállásban megjelentek az oktató előtt, hogy oktató elvtárs, jelentek
181

RZ visszaemlékezése.
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egy felszállást, jött a hatalom szava: - Növendék, mit rontott el odafent! Halljam! - dugta
zsebre a kezét Kardos Józsi bá'. (Ó született bánrévei volt, és az egyik legjobb pilóta még a
megyében is. Aranykoszorús jelvény volt a zubbonyán182. Az már nagyon nagydolog! Olyan
feltételeknek kellett megfelelni, hogy 300 kilométernyi távolságra repülni vagy 3000 méteres
magasságba emelkedni! Szóval komoly tudást igénylő megfelelések, na. Neki ez már mind sikerült, szóval teljesítette. Ebből is látható, hogy ő nagyon tudott.)
- Jelentem, a bal fordulót a hosszú falon - ezek amolyan repülős kifejezések, csak úgy
mondom - szűkre vettem.
- És még?
- A kilebegtetés
sem volt az igazi.
Június 18183

- Úgy van! Tehát...? - És a növendék
már dől is előre, hogy a
három vagy négy - kire
mit szabtak ki - seggre
verést végrehajtsák rajta. Nem volt kivétel, a
lányoknak is csattant a hátsóján a zászlónyél…‖184
A repülőklub egyetlen teljesítménygépe az R-22S Június 18 volt. Rubik az R—17 Mókával egy időben kezdett az R-22 Futár tervezéséhez. Célja az Olympia-Meisénél és az M 22nél jobb teljesítményű, gyorsabb gép létrehozása volt. 1950 és 1952 között összesen 60 db R22S Június 18 hagyta el az esztergomi gyárat.
Repülési tulajdonságaik nem érték el a Futár igen kellemes kormányozhatóságát, de a
repülőgép vezetők tetszését ennek ellenére csakhamar megnyerték. Ezt az is elősegítette, hogy
a Június 18-cal valósult meg a legszélesebb körök számára a teljesítményrepülés, majd az
1952. évi IV. nemzeti vitorlázórepülő versenytől kezdődően az egységes teljesítménygéptípussal való versenyzés lehetősége is. Ez volt az első magyar teljesítmény-vitorlázógép,
amelynek sebességi görbéjét a BME Repülőgépek Tanszéke (Györgyfalvi D., 1952) repülés
közben végzett mérésekkel meghatározta.
A vezetőfülke csak az átlagosnál nem nagyobb termetűek számára kényelmes. Méreteinek meghatározásakor abból indultak ki ugyanis, hogy a termikus távrepülésekre az évnek
abban a szakaszában kerül sor, amikor télies öltözékre nincsen szükség. Teteje kiemelkedő,
úgynevezett, buborék kialakítású, minden irányban igen jó kilátást tesz lehetővé. A szükség
esetén ledobható kabintető be- és kiszálláshoz teljes egészében leemelhető. Az R-22S Június
18 csörlő- és repülőgép vontatásra, egyszerű műrepülésre és felhőrepülésre volt alkalmas.

182

Ezsütkoszorú ( 278. jelvényszám) RZ
GLIDERS IN HUNGARY 1929-1945 - gliders-fega.fw.hu
184
Látó János: Nyár (Aero Magazin 2010/2.)
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A Bánrévén repült Június 18 világossárga festésű volt, minden díszítés nélkül. Még az
1960-as évek közepén is repült.185 Ekkor még részt vett Debrecenben (Hajdúszoboszló?) egy
junior vitorlázórepülő versenyen, amelyen Szabadkai Peti repülte.

Június 18 (HA-4119) Bánréve. Oldalt a Po-2.186

A Június 18-ra legalább 150 óra repülési idővel lehetett kerülni. Bánrévén e géppel távokat, és sok időtartam repülést eredményesen teljesítettek. (Huszthy Mihály: Bánréve -

185

RZ
Simon archív / www.avia-info. A géppel repült legjobb teljesítmények: 1950: 224 km hurokrepülési nemzeti
rekord (Mező Gy.); 5462 m (6014 m abszolút) magasság (Karsai E.). 1952: 267 km a Kárpátokon át (Mező Gy.);
100 km-es háromszögpályán 47,1 km/h nemzeti rekord (Újvári Gy.). 1955: 370 és 341 km kötelékben (Kalmár
L., Mező Gy., Csanádi N.); 342 km (Domokos J.); 380 km nemzeti rekord (Legenyei L.); 323,5 km hurokrepülés
(Domokos J.); 248,8 km női nemzeti rekord (Bodri M.); 4367 m (Kasza J.); 3669 m (Makai B.). 1956: 431,5 km
nemzeti rekord (Domokos); 200 km háromszögpályán 47,3 km/h (Kalmár). Ezeken kívül az évek folyamán számos 300 km feletti távot és 3000 m feletti magasságot repültek a Június 18-cal.
186
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Szeged, Básti József: Bánréve - Alag, Buris Jenő: Bánréve - Hatvan - Bánréve, Kardos József: 7 óra, stb.)
„1957. július 8…
…Egész nap repültünk, de igazán jó idő a nem alakult ki a távrepüléshez. Ebéd után
valaki leszállt és azt mondta, hogy Miskolc felé sok jó gomolyfelhőt látott, ami a termik kialakulását jelezte. Aznap motoros vontatásokat csináltunk. Rábeszéltek, hogy menjek el Nyíregyházára, 110 km, azt talán még meg lehet repülni. Hajlottam a rábeszélésre és kb. 600 m-en leoldottam a vontatógépről és egy másodpercenkénti 3 méteres emelésből, nyugati szélben Putnok felett már 1800 m-en
voltam a HA-3192 Pilissel és elindultam 120 k/órás sebességgel az
irányszögön. Ebből a magasságból Barcikáig jutottam el és ott egy
újabb termiket kikörözve 2000 m fölé tudtam emelkedni. Az időjárás
erre még jobbnak mutatkozott. Ebből a magasságból megcéloztam a diósgyőri gyárat, mert biztosra vettem, hogy ott jól fel tudok emelkedni. Számításom be is jött.
Rövid idő alatt értem ide és itt is 1800 m-re emelkedtem föl a kialakult kis felhő alá. Ez volt a
környéken az utolsó felhő, amit láttam, így nem sok reményem volt, hogy Nyíregyházát elérjem. Ráálltam az irányra és megkezdtem a siklást, de a levegő erre már teljesen rezzenéstelen
volt – ezt így mondjuk – mivel már láttam, hogy a célba nem érek el, a Szerencsre vezető út
felé tértem le, hogyha jönnek értem szállítókocsival, könnyen megtaláljanak. Számításom helyes volt. Egyetlen siklással értem el az akkor még különálló, később Szerencshez csatolt, 11
km-re levő Bekecs községhez. Ott sikeresen leszálltam, térképen láttam, hogy 62 km-t repültem, így az 50 km távrepülés megfelelt az ezüstkoszorús feladatnak. Sikerült a közelben levő
tehenészetből telefonálni, hogy jöjjenek értem, de szállítókocsival, mivel itt a motoros vontatógép nem tud leszállni. Mintegy két órás várakozás után jöttek értem. Szétszedtük a gépet és
hamarosan újra Bánrévén voltunk.‖187
Augusztus 8-án pedig Básti József a Bánréve – Szerencs, 63 km távrepüléssel a klub
negyedik „D” vizsgása lett.
„…Ekkor ismerkedtem meg a közelben lakó Básti Józseffel is, aki a bánrévei repülőtéren volt oktató. Egyénisége, elbeszélései felkeltették az érdeklődésemet, s addig jártunk a
barátommal a nyakára, amíg 1958 nyarán végre kivitt a repülőtérre. Ott ragadtam. Egész
nyáron kijárogattunk. Ha kellett valamiféle segéderő - hangársöprésre, vízhordásra, gépápolásra - mindig kéznél voltunk. Jutalmul az év utolsó üzemnapján a Komával elvittek egy
iskolakörre. És innen már nem volt visszaút!
Télen elvégeztem az elméleti tanfolyamot, de az orvosi vizsgát az mondottak miatt
egyre halogattam. Egy kicsit vézna voltam, az előzmények is súlyosak voltak, az alsó korhatárt sem töltöttem még be, mindezek ellenére megfeleltem. A koromat senki sem firtatta.

187

Básti József
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Simon László

Tavasszal elkezdtem a vitorlázórepülést. Azt a kiképzési
rendszert szinte nekünk, tanulóknak találták ki. Nyáron egy hónapos táborok voltak - ami ma e/képzelhetetlen -, és így gyorsan
lehetett haladni. Július elején már egyedül repültem a Lepkével.
Nagyon boldog voltam. Álmomban sem sejtettem, hogy zsenge
repülőpályám buktatóját éppen a lelkesedésem okozza.
1959 nyarán teljesítménytáborra készültünk, amikor kiderült, hogy a szükséges mentőernyők nincsenek behajtogatva. A repülőtér parancsnok, Borsodi Pista bá, az ejtőernyősöknek még
magját is átkozta. Más megoldás nem lévén, felpakoltuk az ernyőket, és átvittük Miskolcra
behajtogattatni. Először csak nézegettük a hajtogatást, majd magunk is beálltunk segíteni,
sőt a végén már csak irányította munkánkat az oktató, Martin János. A hirtelen szerzett tudományunkkal eldicsekedtünk, így Borsodi Pista bácsi úgy döntött, hogy hajtogatómesteri
vizsgát kell tennünk. Ez lett a vesztem. A szakszókérő lapból fehéren feketén kiderült, hogy
még nem vagyok 16 éves. Azonnal letiltottak az egyedülrepülésről. De a dolgoknak itt még
nem volt vége - sőt! A szakszóm miatt besoroltak az ejtőernyősök közé…
…A dolgok mentek a maguk természetes rendjük szerint. Ismét a repülőtéren töltöttem a nyarat. Amikor repülni lehetett, repültem, amikor pedig ugrani lehetett, hát ugrottam. Csak ekkor már Po-2-esböl. Ősszel Hüse bevonult katonának, és így én vittem tovább
a szakosztályt. Segédoktató lettem. Szerveztem és vezettem a sorköteles-előképzést. Nagyon
elégedett voltam. A kollektíva csodálatos volt. C vizsgásként már Pilissel is repültem.
Gondtalanul éltünk…‖188
A B-Ifjúság gépet aztán igen jól kihasználta a klub. Repülték csörlésből, vontatásból.
A műrepülés is gyakorlásra került vele. Egyetlen gondja a tömege volt, a csörlőnek csak az
egyik dobján volt olyan kötél, amely elbírta. A Góbék beérkezéséig a kétkormányos kiképzés
gépe is ez volt a bánrévei repülőtérnek.
1958 egy kis epizódja, de mind az „öregeknek”, mind a fiataloknak felejthetetlen. A
cserkészrepülő egyesület egyik első oktatóját - Mohos Feri bácsit - Básti József megrepülteti a
B-Ifjúságon, a repülőtér környezetében.
„Borsodi húzott fel a Po-2-vel. Úgy emlékszem, hogy Bánszállás fölött oldottam le egy
jó emelésben. Itt felemelkedve a kohászat fölé mentünk, ahol 2600 m-re tudtunk feljutni. Életemben még ilyen boldog embert nem láttam, úgy tudott örülni, hogy Ózdot föntről láthatja.
Majd a környező falukat végigjárva, újra visszajöttünk a gyár fölé, és újból felemelkedve viszszasiklottunk Bánréve fölé. Ekkor már közel egy órája voltunk a levegőben. Feri bátyám -–
mondtam -–csinálunk egy bukfencet meg egy dugót! Á, majd legközelebb -–mondta, de a
188

Szepesi József: Simon Laci, a repülés mindenese Top Gun 1993. 11./(Simon László ny. ejtőernyős alezredes,
repüléstörténeti kutató, szakíró, számos cikk, könyv szerzője. A bánrévei ejtőernyőzés meghatározó személyisége, később hivatásául is ezt választotta. )
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hangjában a kíváncsiságot éreztem. Így aztán kezdtem gyorsítani a gépet és finoman a hátára
tettem. Egy bukfenc -–mondom -–közben a gép már megint 160 km/óra sebességnél volt, így
még egyet csináltam, majd egy pördült dugóhúzót. Féklapot nyitottam és a hangár előtt leszálltunk. Az igazi öröm csak most jelent meg az arcán, hogy újra a földön vagyunk. Ölelgetett és a kezemet szorongatta, majd azt mondta: Sose hittem volna, hogy vitorlázó géppel még
műrepülni is fogok! Csak attól félt, hogy műrepülés közben nem felejtem-e el újra vízszintes
helyzetbe hozni a gépet..."189
Hát igen! Feri bácsi, a cserkészrepülők oktatója, a Zöglinges ugrások és siklások
nagymestere, akinek legjobb gépe talán a Hols’ der Teufel volt és ő alig emelkedett a környező dombok magassága felé, persze csak ha jó szél fújt. Ez a repülés számára a mesék világa
lehetett egy negyed évszázaddal az ózdi cserkészrepülő kezdetek után…
1958-ban sok egyéb dolog is történik az országban. Az esztergomi, valamikori Aero
Ever, majd Sportárutermelő Vállalat, majd Labor Műszeripari Művek Esztergomi Repülőgépgyára, most éppen a Pestvidéki Gépgyárba „sorol” be. Érthetetlen módon megszüntetik az
alagi Központi Kísérleti Üzemet. Csoda-e, hogy ezek után a tehetséges Zsebő csakhamar hátat
fordít ennek az országnak?
1958 igen jó éve a klubnak a teljesítmények tekintetében. Április 29-én Borsodi István
61 km távot repül Bánréve – Hasznos között. A május viszont egészen különleges időjárást
hozott, ekkor teljesítménytábor volt a repülőtéren ismét. Május 11-én Buris Jenő 180 km-t a
Bánréve – Hatvan – Bánréve hurkon. Az időjárás ekkor kiváló, másnap Básti a Június 18-cal
a Bánréve – Alag, 130 km-es távot teljesíti. (majd még egy jó párszor ez után is!) Május 22én Básti 2500 m, Buris Jenő pedig 2000 m magasságot repül. Ugyanezen a napon Koszticsák
Attila 1525 m, Schlága József pedig 1333 m magasságot repült. De még nincs vége, mert május 24-én Koszticsák Hasznosra repült, 63 km. Május 28-án pedig Huszthy Mihály teljesíti a
Bánréve – Szeged távot, 236 km.

Bánréve, a B-Ifjúság (HA-5222) és Simon László190
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Básti József
Simon László gyűjteménye
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Az első ülésben Simon László191

„A táborban 8-10 fő vett részt….
…A meglevő teljesítménygépek kevésnek bizonyultak, ezért Nyíregyházáról egy Meisét,
Cinkét kértünk kölcsön. Igen jó német gép volt. Ezek a táborok nagyon hangulatosak, családiasak voltak. Csak dél felé kezdtünk el repülni, amikor már a termikképződés beindult. Volt
olyan hét, hogy Alagra négyszer is elmentem 110 km volt – ahonnét motoros gép húzott haza.
Az egyik nap a kedvezőtlen időjárás miatt nem mentünk távra, csak helyi repüléseket
hajtottunk végre. A kohászat volt erre a legalkalmasabb, hiszen a gyár állandóan nyomta magából a meleget – termiket – amit jól ki tudtunk használni. Itt történt egy majdnem halállal
végződő baleset, de úgy látszik a Gondviselés megóvott ettől.
A gyár fölött repültünk. Buris Jenő a Cinkével én pedig a Június 18-cal. A gyár mindig
ontotta a termiket, így ha több órát akartunk repülni, ide jöttünk. Itt 2000-2500 méterre is
könnyedén feljutottunk. Innen körbejárva a vidéket visszasiklottunk és újra tudtunk fölemelkedni.
Már pár órája repültünk, amikor Jenő mellém jött, megbillegtette a gépét, intett, hogy
megy leszállni. Visszaintettem, hogy tudomásul veszem, majd Bánréve irányában eltűnt a
szeme elől. Én még elmentem Hangony fölé jó friss levegőt szívni. A gyár fölött jó és nagy
emelések voltak – 3-8 m/másodperc – ám a felszálló meleggel a felszabadult gázok is feljöttek,
ami kellemetlen volt. A gyár fölé visszaérve az órámra nézve láttam, hogy már négy órája
vagyok a levegőben, így én is elindultam a repülőtér felé. Féklapot nyitottam és a hangárhoz
közel értem földet. A gépből kiszállva láttam, hogy befejezték a repülést: Kérdésemre, hogy
„Mi van meguntátok?‖ „Nézd meg a Cinkét!‖ – felelték. A gép kb. 10 méterre állt, orral felém, de látták rajtam, hogy nem értem, miért kell közelebbről megnéznem. Menj oda – mondta
Borsodi – és ott nézd meg! A gép közelébe érve látom ám, hogy a gép oldalkormánya hiányzik
és a vízszintes vezérsík fele a magassági kormánnyal együtt, összetörve lóg lefelé. Látva a gép

191

Simon László gyűjteménye
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sérülését el sem tudtam képzelni, hogy egyáltalán a leszállást épp bőrrel hogyan lehetett megúszni….
…Koszticsák Attilát a Szellő típusú vitorlázógéppel Borsodi István vontatta a Po-2
motoros géppel, termikrepülésre. A repülőtér légterében, kb. 800 m magasan volt a vontatmány, amikor Buris Jenő Ózd irányából hasonló magasságban ért a légtérbe. A vontatott gép
ekkor leoldott és körözni kezdett a meglévő termikben és emelkedett. A vontató gép a leoldás
után 180 fokos fordulóval és meredek siklással hagyta el a vontatmányt. Jenő barátunk éppen
a motoros géppel szemben repült és mindketten a leoldott gépet figyelték, így egymásról tudomást sem véve, Jenő csak az utolsó pillanatban mégis csak meglátta a motoros gépet. Annyi
ideje volt, hogy határozottan megnyomta a botkormányt, így elkerülte, hogy a forgó légcsavar
nem darabolta fel őt is meg a gépet is.
Ilyen durva kormánymozdulatnál a gép farka egy kissé felemelkedik és ez elég volt ahhoz, hogy a motoros gép két futókerekét összekötő tengely a függőleges vezérsíkot és az oldalkormányt letépje, de a törés hatására a magassági kormány is megsérüljön. De annyi maradt
belőle, hogy a gépet Jenő épségben le tudta hozni. Ha totálisan összeütköznek, mindketten
áldozatai lettek volna az esetnek. Egyhangúan mondták: Van Isten!‖192
Én is emlékszem az ötvenes évek végén szerveződött táborokra. Itt már csak a nagyon
jól képzettek kaptak lehetőséget. Emlékszem a Cinkére is. Szép, elegáns gép volt, abban az
időben még a teljesítménye is megfelelő, világossárga festéssel. Mint olyan gép, amit mi gyerekként akkor még itt sohasem láttunk, azonnal mindenkinek a kedvence lett.
A gépet a németek az 1940-ben (Helsinki) rendezendő olimpia típusgépének szánták,
miután 1938-ban az olimpiai bizottság felvette a vitorlázórepülést az olimpiai versenyszámok
közé. Nem kis szerepe volt ebben Rotter Lajosnak, aki 1936-ban a Nemerével a híres céltávot
megrepülte, Berlin és Kiel között.
A háború után, 1953-1954-ben, a módosított változatú gépet a Sportárutermelő Vállalat "Cinke” néven építtette,
egy sorozatban, amely 20
gépből állt. Ezekre már
kerék is szerelésre került.
193

Cinke leszállása

192

Básti József
GLIDERS IN HUNGARY1929-1945 - gliders-fega.fw.hu A típus különösen kitűnt időtartam repülésekben. 1941-ben Király István megdöntötte az addigi nemzeti rekordot, egy 29 óra 45 perces repülés során, a Hármashatárhegyen. . Ezt a rekordot Méray-Horváth Róbert hamarosan megdöntötte, aki a Meise-vel, a Hármashatárhegy fölött, 33 óra 10 perc időtartamot repült. A típus kitűnt a magassági repülésekben is. Méray-Horváth
6030 m / 5778 m rekordot repült a Mátra hullámterében, 1944-ben. A háború után a Zsigmond Péter repült egy
31 órás időt a Hármashatárhegy felett.
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Cinke, HA-4155
(Az Olimpia-Meise magyar gyártású változata)194

A repülés azokban az időkben szombat délután, vasárnapokon, illetve az ünnepnapokon volt lehetséges, kivéve a nyári táborok idejét, amikor hétköznapokon is ment az üzem. A
reptér parancsnokon, a motoros vontató pilótán és a hangármesteren kívül, akik főállásban ezt
végezték, mindenki – oktatók és növendékek is – munka, vagy tanulás mellett repültek. A
társadalom, a cégek azonban nagyban támogatták ezt a sportot. Létezett abban az időben a
„sportolói kikérés”, fogalma, amelyet az érintettek részére a felettes szerv (MSZHSZ, MHS,
MHSZ) intézett és a kikért személy cége felé „törvényes” műszakot, vagy távollétet igazoltak,
sportszabadságot adtak. Ebben az időben az Ózdvidéki Szénbányák nagyvonalú segítséget ad
a klubnak. Vállalják a repülőtáborok étkezési ellátását a Putnokon működő bányász étkezdéből.
Valamikor az 50-es évek végén (58-59?), a nyári táborban, a hirtelen felerősödő szél
Kardos Jóskát a Szellővel, átnyomta csehszlovák területre, ahol leszállt. Jól emlékszem Kardos nénire, aki sírva futott a repülőtérre, amikor erről hírt kapott. Emlékeiben, valószínűleg
még elevenen élt a tíz évvel ezelőtti „magyar áttelepítés‖ barátságtalansága és a bizalmatlanság a csehszlovák hatóságokkal szemben. Jóska és a gép néhány napon belül természetesen
előkerült.Azokban az időkben még a „béketáboron” belül is tűzetesen kivizsgálták ezeket a
nagyon egyszerű történéseket.
Különleges a következő fénykép, mivel az egyetlen példányban legyártott Béke, műrepülő vitorlázógép bánrévei vendégeskedését mutatja. Az 1950-es évek elején a repülőnapok
kedvelt látványossága a L-l 07 Lunák gépekkel végzett egyéni és kötelék-műrepülés volt. E
gépek pótlására a MÖHOSZ 1954-ben egy korlátlanul műrepülhető vitorlázógép tervezését és
építését rendelte meg a dunakeszi üzemnél. A Lunakkal szerzett tapasztalatok alapján alapve-
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Simon archív
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tő követelmény volt a kis kormányerőkkel harmonikus kormányozhatóság, a megengedhető
nagy zuhanó sebesség, továbbá műrepülésben a lehető legkisebb magasságvesztés.195
A HA – 7014, Béke műrepülőgép a bánrévei repülőtéren.
A kabinban Básti József196

A műrepülő gépekhez korábban alkalmazott
sirálytörésű szárny elvetésével a Lunak fő méreteit
és általános elrendezését
vették alapul, s a Z-03 Ifjúság számos megoldását és
egyes főbb elemeit is alkalmazták. A gép törzsét kísérletképpen - könnyűfémhéj szerkezetként alakították ki, de a prototípusszárnyat, miután az üzem még nem rendelkezett a könnyűfémek feldolgozásában elegendő gyakorlattal, szokványos faszerkezetként tervezték meg. Az volt a
szándék, hogy a gép beválása esetén, s ha erre már az üzem is alkalmas lesz, azt is áttervezik
könnyűfém szerkezetűvé. A megengedett legnagyobb zuhanó sebességet a számításokban 400
km/h-ra vették fel. A vitorlázó műrepülésben ugyan általában nincs szükség ilyen nagy sebességre, de a műrepülés oktatásakor előforduló gépvezetési hibákra is számítva
különösen nagy szilárdságra és merevségre törekedtek.
Béke, HA-7014197

A képen egy Po-2es szárnya is belóg, ha nem
vendég gépről van szó,
akkor a fénykép dátuma
1957 lehet inkább és a motoros gép a HA-PAC.
195

A leírás Jereb G: Magyar vitorlázó repülőgépek című könyve alapján készült. A HA-7014 lajstromjelű Béke
(gysz.: A-013) első felszállására 1955. július 13-án került sor (Karsai E.), és rövidesen a repülőbemutatók (Csanádi N., Karsai E., Kisely E., Tóth J. és mások) kedvelt gépe lett. A hazai repülőnapokon kívül 1956-ban a
bécsin (Karsai E., Tóth J.), 1958-ban pedig a tusinóin is részt vett (Karsai E.).
196
Básti József: Az ózdi sportrepülés története http://banreve.tar.hu. A kép eredeti címe: Bánréve 1953. (RZ: Az
1953 nem lehet helyes dátum, mivel a gép tervezését is csak 1954-ben rendelték meg, és csak 1955-ben repült
először.)
197
Simon archív
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1958-ban aztán az „einstandolt” HA-PAC helyett ismét lehetőséget kap a klub, hogy
immáron harmadszor is motoro gépet építsen magának. A korábbi tapasztalatok alapján azért
aztán most már sokkal óvatosabbak. A sok munkával épített gépekkel nem volt szerencséjük,
ezért az előzőekhez képest jobb feltételeket kérnek. A roncshoz a honvédségi raktárakból új
szárnyakat, motort és még egy csomó egyéb dolgot is sikerült kialkudni! Ismét felújítás tehát.
Kaptak ismét egy roncsot, amelyből szívós, kitartó munkával megépül a HA-POG. Ez aztán
repül majd „éjjel-nappal”, vontat, ejtőernyősöket ugrat, tartósan itt maradt és megszolgálta
azt, hogy rendbe tették és gondozták.
HA-POG198

Az 1958-as teljesítménytáborban történt ütközésnek és
géptörésnek tudom be, hogy egy
időre Borsodi Istvánt és Buris
Jenőt eltiltják.
Itt láttam egy nyári táborban Haas Györgyöt, akit motoros vontató pilótának rendelték
ki egy időre, Po-2-essel repült.199 Sárszegi Mihályt, aki szintén motoros vontatást végzett. A
HA-PAC jelű Po-2-vel már ő is repült, ez azt jelenti, hogy 1957-ben már Bánrévén volt.
A repülőtéren sokszor és sokan megfordultak a társkluboktól is.
Még ebben az évben az ejtőernyősök ismételten nekiveselkednek a szervezésnek, de
az elméleti tanfolyamon túl nem jutnak. Nincs szakavatott és tapasztalt vezető, aki minden
vonatkozásban összefogná a társaságot. Létszám viszont lenne, mert mindig vannak új csatlakozók és a régiekkel együtt már hozzávetőlegees ekkor 20 fő az, aki komolyan ejtőernyőzne.
Ekkor épült meg a miskolci ugrótorony, ami nekik is nagy lehetőség lenne, ha ki tudnák használni. Nincs azonban már messze az idő, amikor megérkezik a szakmailag elkötelezett Hüse
Károly, aki kemény kézzel, de gyorsan, igen jó munkát és eredményeket hoz ki az ejtőernyős
fiatalokból. Erről az ő fejezetükben majd részletesebben írunk.
A kötélhúzó tarktort, amely becsülettel szolgálta a repülőteret éveken át egy R-49-es
típusúra cserélik el, amely kisebb, de sokkal gyorsabb, ezért a kötélvisszahúzáson sokat nyernek időben.
1959 a vitorlázórepülőknek ismét egy jó év! Most a július hoz kiváló időjárást. 1959
július 2-án Schlága József 5:19 időt repül Bánréve felett. Július 6-án Koszticsák Attila (Szellő) 5:20, 12-én Kardos József (Június 18 a gép), 7:00 ugyanezen a napon Borsodi István (BIfjúsággal) 5:22 időtartamot repülnek. Ezzel Borsodi és Koszticsák is ezüstkoszorús már.
Szeptember 2-án Schlága József 55 km távval szintén teljesíti a „D” vizsga követelményeit.
Egy példa arra, hogy jó idő esetén milyen szép repüléseket lehetett a bánrévei légtérben végezni.

198
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Horváth Balázs gyűjteménye
Egyes források szerint jó egy évig Bánrévén repülőtér parancsnok is volt.
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„Egyik alkalommal Kardos Józsefet indítottam azzal, hogy annyi időt repüljön, amennyit tud, kellett neki a repült óraszám. Nagyon jó idő volt aznap, 2500 m körül volt a felhőalap, ameddig fel lehetett emelkedni. A Június 18-cal volt. Már több mint öt órája volt a levegőben, amikor Borsodi felküldött érte egy Po-2-vel, hogy azonnal szállítsuk le. Sárszegivel
mentünk, de 2000 m után a gép alig tudott emelkedni. Mire fölértünk hozzá, már éppen hét
órája repült. Intettem neki, hogy szálljon le. Féklapot nyitott, hamarosan velünk együtt ért ő is
földet. Ez azért volt, mert Borsodi féltette, hogy fiatal kora miatt elfárad és bármi történhet
vele…‖200
Az ejtőernyőzés komolyra fordult! Hüse Károly és segítői végre életre keltik a szakosztályt. Megfelelő elméleti, tornatermi kiképzés Ózdon, majd ugrások a miskolci toronyból,
aztán a Po-2-ből Bánrévén. A törzsgárda 20 fő körüli. Batizi János ejtőernyős körvezetői tanfolyam után szakszolgálati engedélyt szerzett.
Az ejtőernyőzés komolyra fordulásával aztán néminemű problémák is akadtak, nevezetesen a motoros gép üzemanyagának kérdése. Ebből soha, sehol nincs elegendő!
1960-ban a klub kap egy GAZ-51 típusú teherautót. Ezzel kapcsolatosan egy kis kitérőt kell tennünk, amelyben a „nép vagyonának‖ bizonyos herdálására is fény derül, bár nem
önös érdekből és kimondottan jó célokra. Ebben ez a gépkocsi is főszereplő. Az ózdi gyárban
a melegítő és az olvasztó kemencék gázához alapbenzint is kevertek. A vasúti tartálykocsiknak, amelyben a benzin érkezett, szigorú fordulóidejük volt, néha jócskán maradt benne még,
amikor már tolták is kifelé. Az üzemegységnek viszont volt, egy a repüléssel szimpatizáló
vezetője. Ilyenkor riasztotta a tettrekész legénységet, akik az istenmezei lefejtőállomáson a
maradék benzint – a véletlenül éppen ott levő – üres hordókba csapolták. Aztán fel a GAZ-ra,
majd irány a repülőtér. A gyári vegyészek azt az adalékot, amivel ez a benzin alkalmas lett
repülésre és a gépkocsihoz, szintén „térítésmentesen‖ biztosították. Az üzemanyag kérdése
ilyen módon egy kis lazítást engedett a motoros gép üzemében. Időnként juttattak a bánrévei
határőröknek is a benzinből, így aztán a „légi határsértés” sem volt ezek után már olyan tragédia, mint előtte!
Az ejtőernyősök eredményei láttán aztán csakhamar megjelennek itt is az An-2-es gépek, amelyek már nagyobb léptékben segítik a kiképzést. Bogdándi Tibor, valamint Lánc Tibor is sokszor itt volt, főleg, amikor már az ejtőernyősök az An-2-esből ugrottak, mert ennek
általában ők voltak a pilótái, de erről majd az ejtőernyős fejezetben.
Ekkor már a Kilián Repülőtiszti Iskola már csak komolyan leválogatott és előképzett
személyeket várt a kluboktól. 1961-ben Ózdról Legoza Sándor, egy évvel később Prokaj Béla
nyert felvételt. Mindketten vadászpilóták lettek. Legoza őrnagy volt már, amikor katapultálnia
kellett és megsérült. Nem repült tovább. Prokaj Béla ezredes lett és korkedvezménnyel vonult
nyugdíjba.201

200

Básti József. (Kardos Jóska később segédoktató, majd oktató. Kiváló vitorlázórepülő, annak a fiatalabb nemzedéknek a tagja, amelyik átvehette volna a klub vezetését, kiképzését, ha nem oszlatják fel. Az esemény 1959.
július 12-én volt.RZ)
201
A két név Básti Józseftől származik.
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A csörlőkből a Góliátra202, Toldira és
talán a Herkulesre emlékszem, meg a sok
télszakadásra. Volt azonban egy saját gyártású
berendezés is. Ez csak az 50-es évek elején
működött.
Toldi csörlő kezelőlap

„. A kiképzés egyik állomása, a kötélszakadási gyakorlat például az óta is eszébe
jut kezdőnknek minden egyes csörléskor.
Egyébként ez is a gyakorlat egyik célja. Hogy
a veszélyessé válható helyzettől ne féljen, de mindig, minden csörlés során számítson rá, és
oldja meg, ahogy a gyakorlatkor tette…
…Így alakul ki – kell kialakulnia – a később már nem is tudatos gondolatkapcsolat:
csörölök, tehát szakadhatok! …‖203

Toldi csörlő aggregát

Herkules csörlő204

202

1949-ben az Aero Evert államosították, és ekkor az OMRE a prototípusok tervezését saját tervező irodájában
központosította. A központi tervezőiroda vezetésével Rubik Ernőt bízták meg. A Góliát csörlőt itt Zappel József
tervezte meg.
203
http://www.solidcad.hu/geptip_astir.htm) KEZDŐNÖVENDÉK A REPÜLŐTÉREN
204
Békéscsabai Veterán Pilóták Baráti Köre
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1960-ban Hajdúszoboszlón „vendégeskedik” Huszthy Misi bácsi. Június 11-én aztán
92 km távot repült – igaz át „toronyiránt” Romániába – és ugyanekkor 2205 m magasságot is
teljesített.
Azt mondani sem kell, hogy a repülőtéren minden évben 20-30 fiatallal változatlanul
folynak az alap, azaz a „C” vizsgákig tartó képzések is.
Ebben az évben repül először a nagyszerű Góbé prototípusa, amely aztán a későbbi évtizedek meghatározó hazai típusa lesz.
Az 1960-as évek elején a hangár melletti szolgálati lakásban Buris Jenő hangármester
és családja lakott. Jenő bácsi, ilyen módon a téli üzemszünetben, a hangár és az egyéb javak
őrzését is ellátta. Emlékszem, hogy kiválóan korcsolyázott, ami a gát nélküli Sajóból a reptérre kiömlött vízből keletkezett, hatalmas jégfelületeken rendkívül impozáns látvány volt. Tőle
láttam először igazi műkorcsolyázó figurákat. A műkorcsolyázás számos alap és haladóbb
elemét láttuk tőle. Nekünk, akkori gyerekeknek csak a bakancsra – korcsolya - kulccsal - kapcsolható korcsolyánk volt, neki viszont a cipővel egybeépített műkorcsolyája.

Rorárius László205 és a miskolci R-22SV, Super Futár B, a bánrévei repülőtéren206

MHS jelvény

A repülőnapok, amelyből többre is emlékszem, mert
nagyjából minden évben megrendezték, igen változatosak
voltak, ha nem is olyan tömegű géppel, mint az 1950-es
évbelit. Erről már jó előre értesültünk a repülőtéren való
jövés-menésünk közben, de szokás volt hetekkel előtte a Po2-esből a röpcédulák szétszórása is a környező településeken, de
főleg Ózdon és Putnokon. A repülőnapokat mindig megelőzte a
nagyszabású építkezés a reptéren. Minden esetben fából pavilonokat építettek, hogy a több
205

Miskolci Repülőklub, 1958-tól repült, D-vizsgás. Helikoptervezető-katonai pilóta, majd átkerül a
Légirendészethez. 1999 rendőr ezredes, a Légirendészet parancsnoka.
206
SimonLászló gyűjteménye
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ezer embert megfelelő szinten el lehessen látni étellel-itallal. Általában a hangár melletti kertek aljában telepítették ezeket az „objektumokat” melyek a vasúti telep házaival egy magasságig értek. Itt aztán volt minden, étel, ital, fagylalt, meg számos egyéb, ami ilyenkor eladható
volt. Az akkori vendéglátó ipari vállalatok igencsak kitettek magukért ilyenkor. Az előzőeken
kívül a céllövöldéseken át a bazárosokig mindenki jött. Egy-egy repülőnap óriási népünnepély
is volt egyben, melyre a párt, a szakszervezet és az ifjúsági szervezetek is alaposan rászervezetek. A legjobb dolgozókat ingyenes belépőkkel látták el, de a helyszínen váltható jegyek se
voltak olyan árban, hogy azt ne lehetett volna megfizetni.
Pálóczi Ferencet többször is láttam, és róla mindig a repülőnapok, valamint a pirosra
festett Jak-11 –es207 gép jut eszembe, amellyel csodálatos műrepüléseket végzett. A festés
alapján a HA – JAA, -JAB, vagy a –JAC gépek közül lehetett valamelyik.
A program is igen változatos volt, de az állandónak tekinthető bemutatók mindig megvoltak.
Egy-egy repülőnapra több ezer néző jött össze, hiszen akkor óriási létszámú kohászat, bányászat, ipar működött a környéken. Ezek a cégek, intézmények pedig kötelességüknek tartották,
hogy a dolgozóikat ellássák jeggyel. A repülőnapok látványosságai természetesen mindenkor
a csörléses, vontatásos vitorlázórepülések. A stílusos repülés, a pontos leszállás. Láttunk szépen kivitelezett műrepüléseket vitorlázó gépekkel. A motoros gépek bemutatói, a ballonvadászat mindig különleges eseménynek számítottak.
A repülőnapok nagy-nagy szenzációja volt mindig, a különféle ejtőernyős ugrások
bemutatása.
A repülő bemutatók természetesen délelőtt lementek, de sokszor délután és még este
is folytatódott a program. A 60-as évek elején az Ózdi Kohász NB 1-es csapat volt. Egy repülőnap délutánján, a bánrévei focipályán az Ózdi Kohász és a Putnoki Bányász mérkőzött
egymással.208

Jak-11 Ölyv, HA – JAA209

207

www.avia-info / 1958-1963 között voltak üzemben, utána selejtezésre kerültek
Az Ózdi Kohász az 1961-62 szezonban volt NB1-es csapat. A csapat egyik kiválósága volt Csernai Tibor, aki
ebben a szezonban 19 góljával, Tichy Lajos mögött, a második lett. Olyan neveket előzve meg, mint Albert
Flórián, Göröcs János, Sándor Károly….Később talán ez is oka lehet, hogy a kohászati támogatás inkább a labdarúgás felé megy majd és ezért feláldozzák a repülőklubot? (RZ)
209
Simon archív
208
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Simon László a bánrévei hangár előtt210

Az egyik repülőnaphoz tartozik egy érdekes történet .Az estére szabadtéri filmvetítést is terveztek a hangár előtt. Szépszámú nézőközönség jelent meg az eseményen, mivel ragyogó
nyári este volt. Ez azonban már elmaradt, mivel a mozis, aki egy vontatható kocsiból vetített
volna, összekülönbözött Borsodi Istvánnal, a repülőtér parancsnokával. A nézeteltérés témája
az volt, hogy a klub a vetítést előre kifizette, de a mozis, amikor meglátta a nagyszámú közönséget még megpróbált újabb belépődíjat szedni. Mivel ettől a szándékától a rábeszélés
ellenére sem akart elállni ez lett a veszte a jóembernek, mert rövid úton elzavarták, kocsistól,
gépestől, filmestől…, de ez semmit sem vont le a nap sikeréből, sőt a nézők igazságérzetével
is erősen találkozott.
Akkoriban, a manapság divatos, szinte elmaradhatatlan tűzijáték, még nem volt. A repülőnap
estéjén viszont a nagyszámú és a lejárati időhöz közeledő rakétákból rendszerint nagyon sokat
kilőttek – rakétapisztolyokból – ezzel is feledhetetlenné téve a napot.
A klub ebben az időszakban viszonylag jól működik. Az állami támogatás, valamint az
211
ÓKÜ , a járás és a város támogatása szűkösen, de elegendő a munkára.
1960-ban a repülőtérre időszakosan több Tréner gép is kihelyezésre került, oktatókkal
együtt, hogy a klub legrátermettebb és alkalmas tagjainak kiképzést biztosítsanak.
Még ebben az évben az ejtőernyős szakosztály életében jelentős változás állt be, amikor Hüse Károlyt katonai szolgálatra behívták. A szakosztály vezetését Simon László és
Batizi János vették át. Ekkor azonban ez már nem okozott törést, mert a vezetők minden gond
nélkül vitték tovább a jó munkát.

210

Simon László gyűjteménye. (Laci először repül, C vizsgás már, amikor elkezd ejtőernyőzni is. Később már ez
a fő profilja és élethivatása is ez lesz.) RZ
211
Ózdi Kohászati Üzemek
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Az 1960-as évek legelejéig az Ifjúság volt a klub kétkormányos kiképzőgépe. Ezt
csörlésből és motoros vontatásból is repülték. Ez a bánrévei repülésben kimondottan hasznosnak bizonyult, mert a vontatásos kiképzést oktatóval lehettt kezdeni.
E géptípusnak azonban voltak bizonyos technikai korlátai. Először a műrepülésben
kellett korlátozni a lehetőségeit, majd pedig fáradásos tönkremeneteli jelenségekre figyeltek
fel. Az első balesetre is sor került: műrepülés gyakorlása közben egy Ifjúság szárnybekötő
szerkezete eltörött, s a gép vezetőinek ejtőernyővel kellett a zuhanó gépet elhagyniuk, szerencsére nem Bánrévén. A Z-03 A Ifjúság tervezésekor azzal a feltételezéssel éltek, hogy a fémszerkezet hosszú élettartamú, a szerkezeti megoldások egyes hibái azonban a gyakorlatban
ennek ellenkezőjét bizonyították. A BME Repülőgépek Tanszéke által végzett laboratóriumi
fárasztó vizsgálathoz a levegőben töltött órák és a fel-, illetve leszállások arányát 1 : 5-ben
tételezték fel. (Ez az érték a valóságban a hasonló feladatú iskolagépekkel inkább 1 : 10 körül
van.) A szerkezet szempontjából kedvezően megállapított feltételekkel végzett vizsgálatok
eredménye azonban az Ifjúság esetében rendkívül rövid élettartamot mutatott. A törzsrács
főtartóbekötést hordó rácsrúdja már 275 üzemóra, a főtartóvasalás pedig 8239 óra után károsodott. A károsodás oka elsősorban a szárnybekötés megoldásával volt kapcsolatos, és a fa
szerkezeti elemek a kísérletek befejezése után is még üzemelésre megfelelő állapotban maradtak.212 A gépeket végül a 60-as évek elején kivonták.
A klub motoros gépe ebben az időszakban a HA – POG jelű, Po-2-es gép volt. Erről
részletesen a motoros repülési fejezetben lesz szó.
1961-ben aztán szintén születik néhány teljesítmény ismét. Megint a május hoz igen jó
időt. Skulthéty Gyula május 19-én 1480 m magasságot, május 24-én pedig 5:08 időt repült
Bánrévén. Ugyanezen a napon Huszthy Mihály 5:05 idővel ezüstkoszorús lett. Skulthéty Gyula 1961 augusztus 26-án Bánrévéről Nyíregyházára repült – 105 km – ezzel ő is ezüstkoszorús.
Ez év nyarának végén a miskolci és a bánrévei ejtőernyősök közös és eredményes tábort tartanak a bánrévei repülőtéren.
1962-ben a kiképzés az Ifjúsággal, a Lepkével, Pilissel és még a Vöcsökkel is ment.
Sajnos csak egyetlen teljesítménygép van a Június 18. Ez évben aztán Sebes Attila is megrepüli a „D” vizsgát Bánrévén. Július 9-én 5:58 időtartamot és 1800 m magasságot teljesít. Augusztus 19-én pedig a Bánréve – Csobaj (79 km) repülésével ezüstkoszorús lett.
Miklós Lászlót a klubtitkári poszton Bujpál Gyula váltotta fel.
Ebben az évben Hüse Károly időnként Bánrévén is ugrik. Itt teljesítette az 500. ugrását.
Rubik Ernő munkáját végre államilag is elismerik és Kossuth-díjat kapott.
1962. szeptember 20. Dunaújvárosnál egy Ifjúság típusú vitorlázó repülőgép szárnya
műrepülés közben letörött, a gép lezuhant. (Németh János oktató, Siposs Andor s.oktató). Ez
a típus végét jelentette.

212

Jereb Gábor: Magyar vitorlázórepülőgépek
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A vitorlázórepülésben pedig 1963-ban itt Bánrévén is, beköszöntött a „Góbé‖ korszak! Igaz ez már csak két évig tart, ezt akkor még nem sejtettük. A klub 1963-ban kapta meg
a HA-5334 lajstromjelű, R-26 S Góbét. A gyártás és üzembe helyezés 1963. Ezt megerősítette
a „Góbé emlékoldal‖ is, ahol a gyártási számát is azonosították, E-1203.213
A gépállomány ekkor: Góbé, B-Ifjúság, Lepke, Vöcsök, D-Pilis, Június 18. Selejtezésre elviszik a HA-5222 B-Ifjúságot, amely sok éven át dolgozott Bánrévén.
Egész évben folyt a kiképzés, most már a Góbéval kezdve.
Ez már olyan gép, amely kiválóan alkalmas a kétkormányos képzésre, utána az
egyedülrepülésre, sőt teljesítménye egészen a „D” vizsgával bezárólag megfelelő! Ej, ha korábban jöttek volna, vagy a repülőtér még sokáig életben marad, akkor bizonyosan sok és szép
teljesítmények jöttek volna!
Általános elrendezése az oktató és a növendék számára talán valamennyi hasonló feladatú gép közül a legkedvezőbb oktatási körülményeket nyújtja, és biztonságos repülési tulajdonságaival alkalmasnak bizonyult arra, hogy a vitorlázórepülő növendék alapfokú kiképzését
követően az ezüstkoszorús teljesítményjelvény megszerzéséig bezárólag, valamennyi repülési
feladatot egyazon típusú géppel végezze.214
Góbé üléselrendezés

A vitorlázórepülők alapfokú
kiképzése Magyarországon 1950-től
több mint másfél évtizedig főként az
egymás melletti ülésű, R-15b Komával történt. A kétkormányos géppel, oktatóval végzett
25...35 felszállás után a növendék első s azt követő egyedül repüléseit a C vizsgát követő 3
órás termikrepülésig bezárólag az R-07b Vöcsök vagy R-16 Lepke géppel folytatta, végül az
ezüstkoszorús teljesítményjelvény feltételeit R-08d Pilis vagy K-02b Szellő géppel teljesítette.
Hamar felmerült a gondolat, hogy a növendéket egyedül repüléseire is a már megszokott kétkormányos géppel bocsássák. Ezzel a kiképzés biztonságának fokozása mellett gazdasági
előnyöket is el kívántak érni. Megvalósítását a Z-03 Ifjúsággal tervezték, de az a hozzá fűzött
reményeket nem váltotta be. Az 1950-es évek végére már nélkülözhetetlenné vált az évek óta
elgondolt, egységes kiképzési folyamatot lehetővé tevő vitorlázógép-család létrehozása és a
már amúgy is kiöregedőben levő 11-féle kiképzőgép felváltása.
A sorozat első példányát képező, HA-5303 lajstromjelű, R-26S215 típusjelű, most már
Góbé nevet viselő gép első felszállását (Karsai E.) 1963. június 6-án végezte Esztergomban.
1963 és 1965 között összesen 115 db készült el Esztergomban, s az új gép még 1963 folyamán valamennyi repülőklubhoz eljutott. Az R-26S Góbé üzembe állásával végre sor kerülhetett a vitorlázórepülő-kiképzési rendszer teljes korszerűsítésére. Rövidesen kitűnt, hogy nem213

http://gobe.fw.hu
A leírás Jereb G: Magyar vitirlázó repülőgépek című könyve alapján készült.
A Góbéhoz három magyar női nemzeti kétüléses rekord fűződik (1970: 100 km-es háromszögpálya felett 45
km/h, 80 km hurokrepülés és 138 km távrepülés, Sára M.-Bolla M.).
215
S=sorozat
214
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csak a kétkormányos alapfokú kiképzésre alkalmas, hanem rendkívül jóindulatú repülőtulajdonságai lehetővé teszik, hogy a növendék első egyedül repülésein kívül az ezüstkoszorús
teljesítményjelvény megszerzéséig bezárólag valamennyi kiképzési feladatot ezzel az egyetlen géptípussal hajtsa végre. Jóllehet a repülőgép vezetők ellenőrzéséhez tartozó alapfokú
műrepülési feladatokra és műszerrepülő kiképzésre is alkalmas, viszonylag kis repülőtömegével és kiváló emelkedőképességével csörlő üzemű kiképzésre az ismert, hasonló kategóriájú
kiképzőgépek közül a legalkalmasabb. A típus iránt jelentős nemzetközi érdeklődés is mutatkozott, de exportjára mégsem került sor, az összes elkészült gépet Magyarországon használták. Az 1970-es évek közepén készültek tervek a Góbé modernizálására, de a terveket a hatóságok elvetették, a munkálatokat leállították, és egyúttal a vitorlázó repülőgépek gyártását is
hosszú időre megszüntették Magyarországon.
A szombathelyi 12. sz. AFIT újította fel a Góbé gyártását 1982-ben. Erre a célra
Szombathelyen felépítettek egy műhelyt. A gépen kismértékű szerkezeti módosításokat hajtottak végre annak érdekében, hogy megfeleljen az amerikai és európai légügyi előírásoknak.
Az R-26S Góbé orr- és súlypontcsörlésre, repülőgép-vontatásra, egyszerű műrepülésre
(bukfenc, bukóforduló és dugóhúzó) alkalmas gép.
A módosított gépet R–26SU Góbé '82 jelzéssel 1982-től gyártották Szombathelyen,
összesen 78 db készült ebből a sorozatból.

1963, Bánréve repülőtér.
A kohászati üzemek vezérigazgatója, Csépányi Sándor és felesége
a bánrévei repülőtéren216

Az elkészült mennyiségből 61 db-ot a magyarországi repülőklubok kaptak. 15 dbot Kubába, 1–1 db-ot pedig Ausztriába és Nagy-Britanniába exportáltak. Az első sorozatból
való egyik régebbi gyártású példány (E–1218 gyártási számú) az Egyesült Államokba került,
ahol N510AS lajstromjelet kapott.217

216
217

Básti József
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%E2%80%9326S_G%C3%B3b%C3%A9
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Az első ülésben a Kohászati Üzemek vezérigazgatója,
Csépányi Sándor, akit sikerült egy repülésre rábeszélni.
A bekötést Angyal István végzi.218

Az első ülésben a Kohászati Üzemek vezérigazgatója,
Csépányi Sándor, akit sikerült egy repülésre rábeszélni,
hátul Borsodi István.
Rubik R-26 S, Góbé, HA-5334, Bánréve, 1963219

218
219

Básti József
Básti József: Ózd – Bánréve Az ózdi repülés története 1932-1965 http://www.tar.hu/banreve/
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Bánrévei repülőtér, Góbé.
Első ülésen Szabadkai Péter, hátul oktatója, Ríz István220

Csörlésben a Góbé

Szárnyalás…221

220
221

RZ gyűjteménye
Foto: Janka Edvárd
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…leszállás222

Pilótafülke, első ülés, műszerfal

Bánréve, startra készül a Góbé a Sajó parti gát előtt.
A háttérben egy D-Pilis223

222
223

Foto: Kolos Ferenc, http://jetphotos.net
Simon László gyűjteménye. Az időpontok alapján valószínűleg a HA-3192 lajstromjelű D-Pilis gép.(RZ)
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Az ejtőernyőskörből a vezető Simon László eltávozik és a Kilián György Főiskolán
folytatja tanulmányait.
„1963. május 29.
…Mint máskor, most is jó távidőre volt kilátás, így beütemeztem a mai napra is egy
alagi távot. Egy kissé keleties szél volt, így valamit segíteni fog a sebességben. A 18-assal
indultam vontatásból. Már 600 m-en leoldottam Bánréve fölött. Jó emelést kaptam és hamarosan 1000 m fölé kerültem. Ebből a magasságból már kis magasságvesztéssel értem a gyár
fölé, ahol már 1900 m-re lehetett emelkedni. Iránytű szerint ráálltam az irányra és 140 km-es
sebességgel siklottam. Most kihagytam Borsodnádasdot, mert alig merültem. Körülbelül 30
km után 1000 m-ről itt már 2300 m-re tudtam emelkedni. Ismét 140 km-rel siklotta. Salgótarján után felhősödni kezdett az ég és Salgótarjántól kb. 10 km-r, 1600 m-en bekerültem két
felhőréteg közé, ami alattam még vagy 600 m-re volt, a felső is legalább 300 m-on. Kicsit
visszavettem a sebességből és 100-110-zel siklottam a cél felé. Nyugodt voltam, mert a variométer szinte 0-át mutatott, alig merültem. Mielőtt berepültem a két felhőréteg közé, megnéztem az órámat, hogy a sebességtől függően tudjam, hogy kb. meddig jutottam. Számításom
szerint 40-45 perc múlva el kell érnem a Duna vonalát. Szinte rezzenéstelen volt a levegő. A
horizontomat most is a felhő alja, illetve az alattam levő felhő teteje adta meg. Ez egy igen
érdekes jelenség volt, soha ilyennel még nem találkoztam.
Tudtam, hogy az alattam levő felhő alja a földtől legalább 900-1000 m-re van. Ha át
akarok menni az alsó felhőrétegen, még mindig biztonságos magasságban lehetek. Ez is egy
szempont. Lassan azért merült a gép és már alig 100 m lehetett az alattam levő felhő és a felső réteg is alacsonyabban volt már, mint először. A távolban már szinte egybe olvadt a két
felhőréteg. Újra megnéztem az órámat, már 35 perce voltam a két felhőréteg között. Most
lenne jó a mesterséges horizont! Már éppen a felhőréteg tetejét kezdtem elérni, a felső is karnyújtásra volt. Mindenképpen át kell merülnöm a felhőn! Sebességem 80 km-re vettem és most
már 1 m/mp-cel merülök! Csak az iránytűrózsáját figyelem, ami tudta mutatna valamennyire
a vízszintes szárnyat. A sebességemet tartva belemerültem a felhőbe. Még egy pillantás az
órámra – kíváncsi voltam, mennyi idő alatt érek át a felhőn. Még bele sem éltem magamat a
vakrepülésbe, amikor szinte megnyílt az ég és egy csodálatos, napsütötte Dunakanyar tűnt
elém. Magasságom 900 m és máris a Duna fölött vagyok. Balra tőlem 3 km-re az alagi repülőtér, ahova indultam. Megnézve az időt rájöttem, hogy a két felhő között erős hátszél lehetett.
Még volt egy termik, amit megpróbálta, de Alagig volt benne emelés. Így féklapot nyitottam és
közel a hangár mellé leszálltam. Ez az utazásom 2 óra 10 percig tartott. Nemsokára vontatógép húzott vissza Bánrévére.‖224
1963. október 15. Az Ózd-bánrévei sportrepülés kevés, de annál súlyosabb balesete
történt e napon. Bartók József „B” vizsgás a HA-1023 Lepkével leszálláskor „hosszúra” jött,
majd magasan lebegtetett. Ezt érzékelve a kormányba belenyomott, a gép a kerekével érte el a
talajt, onnan elpattant – 8- 10 m magasra –, átesett és orral a földnek ütközött. Súlyos gerincsérülés és a gép teljes törése lett az eredmény.
224

Básti József
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1964-bena bánrévei repülőtér állományába kerül a a HA-5363 és a HA-5365 jelű Góbé
Így most három Góbé, a D-Pilis, a Vöcsök és a Június 18 a géppark.

Góbé leszállás, Bánréve226

Góbé leszállás, Bánréve227

225

Básti József. (A HA-5365 Miskolcon repül) (RZ)
Simon László gyűjteménye
227
Simon László gyűjteménye
226
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1964-ben az Arlói-tó mellett tartottak honvédelmi napot. A bánrévei repülősök és ejtőernyősök is képviseltették magukat.
Az 1964. év gondokkal, bajokkal tűzdelve, de még repüléssel telt. A „viharfelhők”
azonban már gyülekeztek az Ózd-bánrévei sportrepülés egén!
1965-ben az új növendékek kiképzése szabályosan elindult és az év végéig folytatódott is.
„1965. október 10.
…Akkor még nem tudtam, hogy ez a nap az utolsó üzemnapunk. Még a 63-as Góbévalval 18 felszállást csináltam három növendékkel és repültünk 1 óra 30 percet. Majd leápoltuk
az eszközöket és a gépeket és úgy álltunk be, hogy télen már csak a belső munkákat kelljen
megcsinálni. A klubban hozzákezdtünk a tagszervezésnek és a téli elméleti képzés beindításához, ami folyamatosan ment minden évben. Most is 28 kezdő jelentkezett a téli elméleti tanfolyamra, ez elég is volt. Tavaszra általában 14-16 maradt meg, akikkel a gyakorlati kiképzést
is meg tudtuk kezdeni. Ezek nagy része most is a MTH-ből jött és csak néhányan a gimnáziumból.228 A repülőtérre a téli időszakban csak ritkán jártunk, mivel a klubban tevékenykedtünk egész nap. Tavaszra meglettek az elméleti vizsgák, amit jegyezni kellett. A repülőtéren a
műszaki vezető rendbe tette a berendezéseket és a repülőgépeket, minden járművet, aggregátort és egyéb dolgokat…‖229
Az 1966-os évre készült a klub. Az új növendékek szervezése megtörtént és a téli időszakban az elméleti kiképzés is megtörtént. A klub készült a tavaszi műszaki szemlére, amely
a gyakorlati kiképzés beindításának előfeltétele volt.
„…A repülés megkezdése előtt tavasszal a Központi Műszaki Osztályról lejöttek szemlét tartani és ha mindent rendben találtak, engedélyezték a repülés megkezdését. Ez most is
így volt. Értesítettek a jövetelükről. Valamennyien lent voltunk a repülőtéren és vártuk a bizottságot. Délfelé – amikor még mindig nem érkeztek meg – felhívtuk a központot, hogy mikor,
vagy egyáltalán jönnek-e? A válasz pedig az volt: „Hagyjátok abba a repülést, elmarad a
szemle! Bánrévén megszűnik a repülés!‖230
1966 tavaszán a repülőtér üzemeltetését központi utasításra megszüntették. A növendékek és az oktatók a repülést abbahagyták.
Miskolcon két oktató folytatta tovább a repülést: Huszthy Mihály és Básti József.231

228

MTH valamikor a Munkaerő Tartalékok Hivatala, amelyet 1950-ben hívtak életre, abban az időben a hazai
szakmunkásképzész iránytó szervezet. A szakmunkásképzők is MTH iskolák voltak. 1956 ez megszűnt és a
szakmunkásképző iskolákat a Munkaügyi Minisztérium vette át. A „népnyelv” még sokáig MTH-nak hívta a
szakmunkásképző iskolákat.(RZ)
229
Básti József.
230
Básti József
231
Básti József: Ózd – Bánréve Az ózdi repülés története 1932-1965 http://www.tar.hu/banreve/ (Rajtuk kívül
az igen tehetséges Sebes Attila is átigazolt a miskolci repülőkhöz.) Vlószínűleg, hogy időlegesen még többen is,
de aztán az utazási távolság miatt elmaradtak.
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A bezárást tehát még az MHS vezérei döntötték el és vezényelték le, szinte puccsszerűen, hogy kész tények elé állítsanak klubokat, embereket. Ilyen módon nem volt lehetőség
erre rákészülni, esetlegesen ellenlépésekekkel próbálkozni. Az országos politikai vezetés az
MHS-re gond nélkül rá tudta erőltetni ezeket a döntéseket. A helyi politikai vonalon, azaz a
párton keresztül gyakorlatilag meg, akár munkahelyi szintig kézben lehetett tartani a dolgokat. Az egy nagy kérdés, hogy a megyei, járási, városi, üzemi pártbizottságok mit tudtak ezekről az előkészítés alatt levő repülőklub és repülőtér bezárásokról? Úgy vélem, hogy tudták,
csak nem mondták! Ebből is eredt aztán, hogy semmiféle ellenlépésre intézményesen nem
került sor. A sportrepülők szószólóit pedig nagyon gyorsan „leintették”.
Egyetlen remény maradt, ha a kohászati üzem vállalja a klub működéséhez szükséges
anyagiak biztosítását, akkor maradhatnak, repülhetnek. Még egy Ózdi Kohászati Üzemek sem
engedhette meg magának, hogy a korábbi anyagi szintet, egyedül biztosítsa a repülőklubjának, hiszen még számtalan sport és társadalmi támogatási feladata is volt. Ez az egyik oldal, a
másik pedig a pártállami rendszerben uralkodó döntési mód. A politikai akaratot akkor egy
vállalat műszaki-gazdasági vezetésére játszi könnyedséggel, percek alatt ráerőltették, „országos érdek‖, „párthatározat‖ címkével. Akik, akkor dolgoztak, de ez egészen 1989-ig tartott,
nagyon jól tudják, mit jelentett, ha a megyei pártbizottságra beszélgetésre invitálták a cégvezetést, vagy egy-egy személyt. Általában teljesen egyértelmű volt, hogy egy előre elhatározott
dolgon már nem lehetett észérvekkel változtatni! A mérleg nyelvén az is nagyot nyomhatott,
hogy a megyeszékhely, miskolci repülőterével, repülőklubjával kellett e versenyt megvívni,
hiszen csak 45 km a távolság Bánréve és Miskolc között. Azok a megyei döntéshozók, akiknek ebben szavuk lehetett, valószínűleg erősen és egyértelműen Miskolcot pártolták, és ha
áldozat kellett, akkor ez csak Ózd és a bánrévei repülőtér lehetett.232
(Csak zárójelben említem meg, hogy az 1990-es évek elején a bányászat és kohászat
országos átrendeződésekor ez kísértetiesen megismétlődik. Miskolc és környezete előnyöket
kap, ismételten Ózd és vidéke rovására, de akkor már nem a repülésről, hanem magáról az
életlehetőségekről, a munkáról szól a történet!)
Azt ma már nagyon sokan keverik, hogy mindezeket még az MHS és nem az MHSZ
keretin belül valósították meg. Az MHSZ csak két évvel később jött létre.
Ezeknek a repülőtéri bezárásoknak sok nagy múltú repülőklub áldozatul esik, Gyöngyös, Maklár, Hajdúszoboszló, Ózd-Bánréve, sőt még budapesti egyesületek is.
Az ország számos repülőklubja ekkor még fellélegzik, ők megúszták, nekik szerencséjük volt. Sajnos nem lett igazuk!
A vasgyárban ekkor Holló István volt az elnöke az MHS-nek és azon a jogcímen,
hogy a teljes felszerelést a gyár adta, elvittek minden mozdíthatót! Ezek a javak aztán szőrénszálán eltűntek nyomtalanul…
A gépeket nagyon gyorsan társklubokhoz szétszórták, főleg Miskolc járt jól, oda ment
a legtöbb gép és a gépjárművek nagy része is.

232

Aki ezekben az időkben zajló repülési „leépítésekre” bővebben kíváncsi, vagy szeretne a döntéshozókról
bővebbet is megtudni, melegen ajánlhatom, hogy olvassák el az „Ötven év a levegőben, Mátyásföldtől…Hármashatárhegyig” című kiváló könyvet.

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

125

A klub irataiból nagyon kevés maradt meg. Kutatásaim nagyon messze vezettek, de
időközben a jogszabályi változások, a rosszul értelmezett irattárazás, a gondatlan, felelőtlen
emberek mind nehezítették ezt a munkát. Ennek kapcsán a hely már megvan, ahol a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei MHSZ vezetőségének iratainak egy jelentős része megtalálható.
Nincs azonban rendszerezve, feldolgozva, katalogizálva. Ebből a rettenetes irathalmazból
kellene kibogarászni a bánrévei repülőtérrel és a klubbal kapcsolatos iratokat, ráadásul mindezt Budapesten. Mind e mellett egyáltalán nem biztos, hogy a valamikori sportrepülés iratai
ezek között megtalálhatóak!
1967 novemberében átszervezték az MHS-t és helyette létrejött az MHSZ233. E keretein belül nagyobb hangsúlyt biztosítottak a technikai sportok fejlesztése mellett a fiatalok honvédelmi előképzésére és a katonai szolgálatra való technikai felkészítésre. Az MHSZ elnökségének határozata alapján az ország repülő klubjait ismét két kategóriába sorolták. Az erős
ipari bázisokon központi támogatásokból működtek tovább az „A” kategóriájúak. Ezek elsődleges feladata a honvédségi előképzés és a légierő pilóta utánpótlásának biztosítása volt.
A teljesen társadalmi támogatásból fenntartható klubok a „B” kategóriát alkották.
Ezek a klubok azonban központi támogatásra már nem számíthattak és így kellett megoldani a
repülési és kiképzési feladatokat. Az ország 24 repülőterének számát ezzel a döntéssel gyakorlatilag felére csökkentették. Az ózdi klubot már korábban elért végzet, sok másikat pedig
ugyanerre a sorsra juttatott ez a döntés.
Az akkori döntésekről az országos médiák nem számolnak be részletesen, hanem csak
a szikár tényeket közlik. Réti Antal MHSZ főtitkár helyettes234 a repülősport elsorvasztásával
kapcsolatos hírekre reagálva a következőket mondja:
„A szövetség állami támogatásban részesíteni csak azokat a repülőtereket és klubokat
tudja, amelyek konkrét előképzési feladatokat látnak el repülő-hajózó és ejtőernyős vonatkozásban.‖235
Nos, ez aztán jókora hazugság, vagy szebb szóval mondhatnánk ma: „csúsztatás‖, hát
mi a csodát csinált eddig ez az ózdi repülőklub és a bánrévei repülőtér? Kiképzett vitorlázó és
motoros növendékeket, majd az ejtőernyősöket. A repülés szeretetére nevelte az érdeklődő
fiatalokat. Minden körülmények között a haza által követelt rendszer szerint oktattak, dolgoztak, akár cserkészrepülők voltak, akár a „sztálini sólymok‖ előnevelői, akár a DISZ, majd
KISZ, MHS és a párt védnöksége és felügyelete alatt működő sportklubok. Az, hogy kiknek
jut „konkrét előképzési feladat‖ nem az itt dolgozókon múlott, hanem a mindenkor létező,
most így mondjuk, politikai lobby érdekérvényesítő akaratán.
A bezárás elhatározása után a felszereléseket, berendezéseket, gépeket, gyakorlatilag
az épületeken kívül mindent, az ország különböző repülőtereinek szétosztva elhordták. Itt
nem maradt semmi!
Az itteni sportrepülésben dolgozók először természetesen nem hitték, hogy ilyen létezik, hogy ilyet meg lehet tenni. Próbálták menteni a menthetetlent, kilincseltek, kapcsolatokat
kerestek, pártfogók után néztek… de aztán be kellett látniuk, hogy nem változtathatnak a dolgokon.
233

Magyar Honvédelmi Szövetség
Az MHS, majd az MHSZ tisztségviselője, katona, alezredes 1971-ben.
235
Repülés 1968 július
234
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Mint arról már írtunk két oktató és rajtuk kívül Sebes Attila „szegődött‖ át a miskolci
klubhoz. Azt kutatjuk, hogy a maklári repülőtéren kik folytathatták, bár rövidesen ott is beütött a végzet. A többiek döntését, hogy a repüléssel megszüntetik a kapcsolatot, a dac, a reménytelenség, a büszkeség motiválta? Sajnos sokan ezt választották. Nem tudjuk, ez kinek,
kinek az egyéni döntése volt, de az bizonyos, hogy óriási igazságtalanság történt és ezt mindenki másként éli meg. Ami nyomok maradtak arról majd egy másik fejezetben írunk.
A repülőtér még jó sok éven át változatlan formában fennmaradt. Füves, tágas térség.
Mi, az akkori tizenévesek ezt az egészet nem bírjuk és nem is akarjuk elfogadni. Ez
csak vaalmi tévedés lehet, átmeneti állapot, amely rövid időn belül rendeződni fog. Nem először és nem is utoljára, tévedtünk!
Az ismerősöket döbbenet tölti el, amikor értesülnek arról, hogy 1974. július 27-én,
tragikus körülmények között236 életét veszti 59 éves korában Huszthy Mihály, a soproni, az
Ózd-bánrévei, a Miskolc-sajókápolnai sportrepülés emblematikus alakja.
1975 nyarán még egy honvédelmi napot (repülőnapot) is tartanak az elhagyott repülőtéren. Néhány visszaemlékező szerint az ünnepi beszédben ígéret hangzott el a „helyzet tisztázására" és a repülőklub újraindítására, amelyből természetesen semmi sem lett.
„Szorgalmasan készülnek már a Légierő azon repülőgép- és helikoptervezetői, valamint az MHSZ miskolci vitorlázó és ejtőernyősei, az Ózd-Bánrévei Repülőtéren megrendezésre kerülő honvédelmi repülőnapon szerepelnek. Június 29-én, vasárnap délelőtt 10 órakor
kezdődik. A közelmúlt években volt már repülőnap Miskolcon, Kazincbarcikán, Leninvárosban, Encsen, Edelényben, Mezőkövesden, Mezőcsáton, Sárospatakon, Tokajban – s a nézők
nagy száma mindegyiket valóságos népünnepéllyé avatta. A helybeliekkel együtt távoli vidékekről is 15-20 ezren tekintették meg mindahányszor az izgalmas mutatványokat, részesültek
sokáig ható élményben.‖237
A Magyar Honvédelmi Szövetség Borsod-megyei-, és az Ózdi Városi-, és az Ózdi Járási vezetősége felszabadulásunk 30. évfordulója tiszteletére nagyszabású honvédelmi napot
rendezett vasárnap, 29-én a Bánrévei Repülőtéren. A nyári kánikulát a hét végére hűvös,
őszies időjárás váltotta fel, ennek ellenére több ezer ember sereglett össze a gyárvárosból és a
környező községekből a látványos nagy érdeklődést keltő honvédelmi bemutatóra. Megtekintette a bemutatót az MHSZ Központjának osztályvezetője, ott voltak a gyárváros és az ózdi
járás politikai-, társadalmi-, és tömegszervezeti vezetői és a fegyveres testületek képviselői.
A honvédelmi napot délelőtt 10 órakor Soós Ottó – az MSZMP Ózd Járási Bizottságának titkára nyitotta meg. A nap programjában a legnagyobb érdeklődést a mintegy két órán át
tartó légiparádé kísérte.
Vitorlázó vontatás, egyéni- és kötelék műrepülés, helikopteres bemutató, sugárhajtású
gépek bemutatója, valamint ejtőernyős ugrások szerepeltek a programban. A műrepülés legjobb, legfelkészültebb versenyzői mutatkoztak be Bánrévén. Modellező bemutatók, rádióiránymérő-, azaz „rókavadász‖ bemutatók szerepeltek a programban, valamint látványos
kiállítások adtak ízelítőt a modern harcászati technikából.‖238

236

Az Arlói-tóból fuldoklót próbált menteni, de sajnos e közben életét vesztette.
Észak Magyarország 1975. június 19.
238
Északmagyarország 1975. július 1.
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A hangárba ezek után a
mentőszolgálat költözött be, aztán annak „kiritkítása” után
megint üresen állt. Jelenleg egy
bútorgyártó vállalkozás használja.
Básti József (jobbról a második)
már a miskolci reptéren239

A repülés szerelmesei aztán 1990 után ismét reménykednek. Kérelemmel fordulnak a
köztársasági elnökhöz, aki maga
is szívesen emlékszik vissza vitorlázórepülő múltjára, járnak az ózdi és a bánrévei polgármesternél is számtalanszor, ám hiába minden, változás nem lesz.
Aztán lassacskán rá kell jönni, hogy a hazánk fiait ismét „megvezették‖ be nem váltható ígéretekkel, kárpótlással, privatizációval, meg még számos egyéb dologgal. Ekkor a termelőszövetkezet beszántotta a repülőteret. Ez az időszak az, amikor Ózdot is eléri a „biztos
megélhetés‖ városa helyett az elszegényedés és a reménytelenség. De ez már egy másik írás
témája lehet…

Sebes Attila (balról a második), szintén már a miskolci repülőtéren240

239

A miskolci sportrepülés és ejtőernyőzés története (Jobról a második Básti József.
A miskolci repülés régi fotói. (Jobbról – balra: Lánc Tibor, Gönczi Gyula, Heit Gáspár – takarásban-, Sebes
Attila, Nagy Zsigmon)
240
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Huszthy Mihály a miskolci repülőtéren241

MHSZ kiváló
növendék kitüntetés

Az MSZMP PB. javaslatára a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1967. augusztus 8-án létrehozta a Magyar
Honvédelmi Szövetséget, az MHSZ-t. Irányító szerveit országos, budapesti, megyei, járási, városi, kerületi és üzemi szinten
kellett létrehozni. Az Országos Központban főtitkárt, a többi
szinten titkárt kellett kinevezni, akik személyileg felelősek a
munkáért, a nagy értékű technikai eszközökért.
A Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) egy sport és szabadidős tevékenységeket
szervező országos félkatonai szervezet volt.
Szakosztályok, sportágak

Gépjárművezető-képzés, gépjárműbarát szakkörök

Lövész szakosztály

Modellező szakosztály

Rádiós szakosztály

Könnyűbúvár szakosztály

Repülő-ejtőernyős szakosztály

Összetett Honvédelmi Verseny

Honvédelmi Kupa Lövészverseny

Tartalékosok Honvédelmi Versenye

Tartalékosok Lövészversenye

„Vezess kiválóan” autó- és motorkerékpár verseny
Főtitkárok

241

A miskolci sportrepülés és ejtőernyőzés története
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Uszta Gyula vezérőrnagy, az MHS elnöke, majd az MHSZ főtit
kára 1962-1969-ig
Kiss Lajos vezérőrnagy 1969-1986-ig
Kéri György vezérőrnagy, 1986-1990(?)242

MHSZ kiváló munkáért kitüntetés

MHSZ eredményes munkáért
kitüntetés

A halálos balesetet szenvedettek között az Ózd-bánrévei repülésből 1945 után
nem találtunk nevet. Súlyosabb baleset csak
egy volt, apróbb viszont több is. A géptörések
kisebb-nagyobb mértékben természetesen itt is
voltak. A teljesség igénye nélkül csak néhány eset.
Az 50-es évek végén megsérült a Szellő (Koszticsák
„Atyec”Attila) terepre szállása alatt az egyik szárnyvég
leért, megsérült. Időszakos letiltás lett belőle. A Koma a reptér széli bombatölcsér szélének
ütközött, úgy emlékszem komolyan sérült a gép.243 A Lepke leszállás közben a talajtól „elpattant”, majd a növendék ijedtében meghúzta a botot, átesett és a gép kis magasságból lezuhant,
összetört.
Később Matuz István segítségével ezt is sikerült pontosítani:
„Vitorlázó repülőgép sérülés 1963.10.15, Bartók József (1947.08.07.) HA-1023 Lepke, Bánréve repülőtéren. „B‖ vizsga feladatra indult a növendék. Leszálláskor hosszúra jött,
majd magasan lebegtetett. Ezt látva durván bele nyomott és kerékkel érintette a földet, majd
45 fokos szögben emelkedett kb. 8 m magasságig, ott a gép átesett és orral ért földet. A törzs
első része tejesen roncsolódott, a törzs hátsó része a kilépőél mögött kettétört. Szárny és vízszintes vezérsík sérült. Az rgv. gerincsérülést szenvedett. KB szerint a baleset a repülőnövendék által elkövetett, repülőgép vezetői hiba következménye.‖244

242

http://hu.wikipedia.org
Buris Jenő oktató és Dékány Gyula növendék. A gép az ózdi „Békekert” (Vidámpark és állatkert, akkor ilyenre is telt!) látványossága volt egy jó darabig, többet már nem repült.
244
Matuz István
243
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A bánrévei Góbé,
HA-5334, itt már
Pécs-Pogány repülőterén245

Aztán már Békéscsabán246

Az Ózd – bánrévei sportrepülés megszűnése után a két oktató Básti József és Huszthy
Mihály Miskolcon még sok szép eredményt elért. Az innen, Bánrévéről indultak közül viszont
egyértelműen Sebes Attila lett az, aki komolyan, versenyszerűen folytatta a repülés és a „leg-

245

Góbé emlékoldal. http://gobe.fw.hu/ Horváth Balázs gyűjteménye
A repülőtér bezárása után a gép Miskolcra került. Ez után Pécs – Pogány repülőtérre vitték, csak később lett
békéscsabai. Békéscsabai Veterán Pilóták Baráti Köre
246
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magasabbra” jutott, eredményeivel. Erről majd a személyes bemutatásokban fogunk megemlékezni.

A gép Békéscsabán, 2000. május 1.247

A HA-5363 Góbé, itt már Őcsényben248

247
248

Békéscsabai Veterán Pilóták Baráti Köre. A képen Kolarovszki Pál és Wagner Dusán.
A gép a bánrévei repülőtér bezárása után először Miskolcra került. Utána vitték át Őcsénybe?

132
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A HA-5363 Góbé249

Adózzunk most a bánrévei vitorlázórepülésnek azzal is, hogy az országos statisztikákat bemutatjuk, melyben az ő munkájuk is benne volt.

Év
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

249

avia-info

Felszállási
szám
339
286
14283
41809
53726
100241
91754
85185
103728
104783
100043
85519
94406
83608
89866
79046
85315
72102
68114
82521
85622

Repült idő
(óra)
1168
2837
3876
8750
7042
9612
11195
14120
13816
15945
17607
18392
19487
19638
22424
18515
17314
19262
17610
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Év
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

Vizsgák száma
C
D E F
5
- 4
- -40
- 108 12
2 60 21
1 277 65
1 101
1
- 196 30
2 206 18
- 200 56
1 152 40
5 108 75
4 176 80
3 183 67
3 1
161 80 14 188 66 11 41 95 11 155 47
9 110 42 12 2
94 36
1 2
199 33
4 -

B
8
29
58
177
563
246
442
455
406
409
257
305
247
300
279
89
204
158
207
276
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Összes
13
4
69
180
259
906
348
670
679
663
606
444
564
501
555
544
236
415
324
340
512

Országos adatok
1945-1964
1000000

Felszállások száma
100000

10000

Repült óra

1000

100
Baleset
10

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1
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Teljesítményrepülés
10000

T2 magassági repülés
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Év

1000

B vizsga

C vizsga
100

D vizsga

10
E vizsga

F vizsga
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1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1

Megpróbáltunk a rendelkezésre álló adatokból egy hozzávetőleges kimutatást készíteni
a bánrévei repülőtéren folyt kiképzési munkával kapcsolatosan. A számok között természetesen azok is szerepelnek, akik idegen klub tagjaként itt táboroztak. A becslés nagyrészt Básti
József adatai alapján történt, a visszaellenőrzésre, pontosításra pedig a klub adataiból előke-
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rült számok átlagaiból dolgoztunk. Mindezek 1945-65 között, tehát 20 évre vonatkoznak. Az
1950-es évek elejét nagyobb súllyal, a későbbieket csökkenő adatokkal számoltuk.
Vizsgafokozat
A
B
C
D250
Összesen
Üzemnapok száma (nap/év)
Felszállás (db/év)
Repült idő (óra)

Kiképzett
létszám (fő)
~ 1 000
~ 600
~ 160
10 + 45
~ 1 815
~ 80 …90
~3 000
~3 500…4 500

A klubban természetesen sok tehetséges ember volt. Amennyiben több teljesítménygép állt volna üzemben itt, sokkal impozánsabbak lennének az eredmények. Az egy Június 18
ilyen szempontból nem volt megoldás. Maradtak az iskola gyakorlógépek, amelyek teljesítménye erősen korlátos volt. Ha a Góbékkal való repülés itt is még sokáig tart, akkor ezekkel
már jobb mutatók jönnének ki, legalábbis D vizsgával bezárólag. A több és jó teljesítménygép
itt is nagyon hiányzott!
A világ vitorlázórepülésének fejlődését mutatjuk be a kezdetektől az 1960-as évekkel
bezáróan, hogy erről is egyértelmű képet alkothasson az olvasó.

250

Számos vizsga a bánrévei repülőtéren szervezett, országos nyári táborokban történt. A D vizsga egyes fokozatainak kirepülése (időtartam és magasság) a bánrévei repülőtéren még nagyjából 45 főnek sikerült, akik más
klubokból, nyári táborokban itt repültek.
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Ezek után a hazai eredmények
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Jaszlics Iván (USA)
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Lipták Lajos
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Méray Horváth Róbert
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Vojnich Pál

5053

Bollmann Béla
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4083

Balázs Andor
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3770

Roter Lajos
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Vass Géza (USA)

71

Méray Horváth Róbert

33,17

Király István

29,75

Méray Horváth Róbert

26,92

Rotter Lajos

24,23
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Az egykori ózdi – bánrévei repülő Vámos János251. Ez már a maklári repülőtér,
annak is a „megtérése” után, 1995-ben.
Balról jobbra: Perbíró, Vámos, Balogh, Pintér és a Foka-4.252

251

Vámos János ezüstkoszorús oktató, ő alapította a borsodnádasdi sárkányrepülő klubot. A Borsdonádasdi Repülőklub tagjai az Egri Repülőklubnak is tagjai lettek, kettős klubtagsággal rendelkeznek, majd később újra
különváltak.
252
Perbíró Valér: Vitorlázók az égen és az egri repülőklub története.
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Vámos János a maklári repülőtéren oktat. A gépben Perbíró Valér,
típusrepülés előtt. 1995.253

Ózdi veterán repülők a szegedi repülőtéren,
Tengely István, Molnár Dániel, Básti Simon,
Miklós László, Básti Sándor, Jákói József

253

Perbíró Valér: Vitorlázók az égen és az egri repülőklub története.
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Ózdi és miskolci veterán repülők, Miskolc repülőterén.

Ózdi veterán repülők Pipishegyen.

1987-es meghívó
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Motoros repülés a bánrévei repülőtéren

„…a lelkesedés bizony sebezhetetlenné teszi az embert,
hatalmat ad neki az események fölött, olyan hitet, amely
hegyeket mozdít…”
Saint-Exupery
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Amint azt korábban említettük a klubnak volt egy roncsból újjáépített Bücker –
Jungmann típusú gépe 1949-1950-ben. Ez a gép más egyesóletben 1952. 03. 15-én lezuhant.

A volt bánrévei Bücker
Jungmann, a HA-BKR, a
galgamácsai baleset után

A Galgamácsán lezuhant gépben életüket
vesztették 1952.03.15-én,
Maczó Albert†, Csikós Gábor†.254

Ezt követte egy Po-2-es 1957-ben. Ezt a két gépet hamar elvitték a klubtól. A
vontatásokhoz egy időben Kánya típusú gépet is vezényeltek a repülőtérre.
Jellegzetes katonai festésű
Po-2-es

A motoros repülési kiképzéshez az 50-es
évek elején-közepén a
német Bücker Bestmann
181 és az ezek alapján
készült,
Zlin
381„Fecske”
gépeket
vezényelték időnként a repülőtérre. Ezt mutatja a következő kép, amelyen két Fecske, kötelékben repül, keleti irányból a reptér felett.
Sajnos a lajstromjeleket a képeken nem lehet egyértelműen leolvasni, a vezérsík festés
és a nagyítás alapján próbáltuk azonosítani őket. Képjavító eljárásokkal valamelyest helyesbítve, a baloldali gép lajstromjelét HA-BUD-ként azonosítjuk. Miskolcon az 50-es években a
HA-BUD, -BUF, -BUN lajstromú gépek üzemeltek. A festésük is azonos a képen látható gépével.
254

Kunár György fényképe
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Zlin-381 Fecske kötelék a bánrévei repülőtér felett az 50-es években.
Balra a gépek alatt a Sajó, a háttérben Sajópüspöki.255

Ez a két gép 1949-ben egy évig katonai gyakorló, majd 1949-1959 között volt sportrepülő üzemben, a HA-BUN-ról nincs fénykép, de annak 1951-1959 ez az időtartomány és
1949-51 között volt katonai gép.
A másik gép érdekes módon eltérő farok festésű és az oldalszám is a régi, azaz még
katonai jelzés van rajta. Az „I” jelzés biztos, a kezdő szám 2-es, mivel ezek a gépek a katonai
lajstromban ezzel kezdődtek. Az utolsó szám 7-es. A közbenső lehet0, 1, 2, 3, vagy 4. Ilyen
módon a gépe az I 207, 217, 227, 237, vagy 247 lehet. A középső szám kerekded, azaz a 217
kiesik, marad még három. A gondolatmenetben nagy segítség, hogy a baloldali gép már nem
katonai festésű és farokjelű, a jobboldali pedig még az, de már sportgépként használják.

255

Básti József: Ózd – Bánréve Az ózdi repülés története 1932-1965 http://www.tar.hu/banreve/
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A táblázat évszámai alapján a kép nagy valószínűséggel 1952-53 években készülhetett.
Katonai
lajstromjel
I 228
I 230
I 218
I 207
I 217
I 227
I 237
I 247

Katonai
használat
1949
1949
1949-51
1948-53
1949-50
1949
1949-52
1949-52

Sportrepülő
lajstromjel
HA-BUD
HA-BUF
HA-BUN
HA-BEN
HA-BUK
HA-BUC
HA-BUW
HA-BUT

Sportrepülő
használat
1949-59
1949-59
1951-59
1953-59
1950
1949-59
1952-59
1952-59

Zlin 381 Fecske256
HA – BUD

256

www.avia-info.hu

Megszűnés
oka
selejtezés
selejtezés
selejtezés
selejtezés
lezuhant
selejtezés
selejtezés
selejtezés
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HA-BUF 257

Az előbb említett két gépet, amely a kép tanúsága szerint a bánrévei repülőtér felett
repült, Takács István258 és Vass Jenő repülték le Bánrévére.259 Az, hogy akkor hová tartoztak
nem sikerült megállapítani.
„Az egyik budapesti értekezleten beszéltem Rágyánszki főparancsnokkal, hogy nekem
van motoros repülésre jogosultságom, de nem tudom gyakorolni, mivel Bánrévén nincs motoros gép. Nagyon megígérte, hogy küld le egy gépet, amivel gyakorolhatok. Nem vettem komolyan az ígéretet, mivel volt már olyan néhányszor. Csodálkozásomra két nap múlva Takács
István és Vass Jenő egy-egy Fecskével jöttek le Bánrévére. Csináltunk Jenővel egy ellenőrző
repülést és mehettem egyedül, hiszen azt a típust már ismertem. Felvetettem, hogy gép már
van, de nincs hozzá benzinünk. Takács megígérte, hogy küld, másnap már az is itt volt. Batári
László – ő volt akkor az üzemanyagszállító autón – négyszáz liter benzint hozott…
…A gép augusztus 1-jétől 11-ig volt a rendelkezésemre adva, de mivel éppen tábor
volt, jól jött a segítség.‖260
1957-ben a klub „elhasznált roncsokból” három hónap alatt, újjáépített egy Po-2 típusú, motoros repülőgépet. A Polikarpov U-2, vagy később Po-2, szovjet tervezésű repülőgép
volt. A kétüléses, kétfedelű repülőgépek különféle feladattal repültek, az oktatógéptől kezdve,
ejtőernyős ugratás, vitorlázógép vontatás, mezőgazdasági permetezés, utas szállítás, egészen a
háborús, bombázó bevetésekig. 1928-tól az 50-es évek közepéig a Szovjetunió standard motoros iskolagépe volt, de a második világháborúban futár és sebesültszállító változatai mellett
éjszakai könnyű bombázó feladatkört is ellátott. Az alacsony gyártási és karbantartási költségek, valamint a kedvező repülőtulajdonságok miatt hozzávetőleg 40 000 példányban készült a
repülőgép és a gyártás az 1950-es évekig folyamatos volt.
257

www.avia-info.hu
Az 1950-60 évek neves sportrepülője. Motoros- és vitotorlázórepülő oktató.. Az MRSZ kikézsési osztályának
munkatársa. Nemzeti bajnok 1953-ban.
259
Básti József
260
Básti József
258
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Később sok helyen licencben is gyártották, a CSS-13 a Po-2 lengyelországi gyártású
változata, ezek 1945 utáni gyártásúak voltak. Hazánkba 1945 után kerültek ezek a gépek, főleg katonai használatra.
A bánrévei repülőtéren újjáépített gép a 42079 gyártási számú, eredeti szovjet gyártású, 1953-54-ben katonai üzemeltetésű volt. A kivonás után történt az átadás és az újjáépítés.
A rendelkezésre álló táblázatok alapján 1954-57 között a gép már „valahol” volt és csak ez
után építhette újjá az ózdi klub? Ez a gép HA – PAC lajstromjellel repült. Sajnálatos módon
ezt a gépet az MRSZ )MHS?) központi vezetése a klubtól elvette 1957-ben, máshol aztán
egészen 1968-ig repült, amikor is összetört.

Polikarpov, Po-2 , HA - PAC261

A bánrévei repülőtérre kerülve, még a hátsó ülés mögött ott volt a géppuskaállvány!
Ez a sportrepülési feladatokhoz nem igazán szükséges felszerelés, ezért a leszerelése után,
Borsodi István repülőtér parancsnok az ott tébláboló gyerekeknek ajándékozta! Müller Jóska
és gyerekcsapata, akik a Borsos-patak nádasának egyik kis szigetét „birtokolták”, ott a szigeten rejtegették ezt a „rettenetesen fontos és értékes” keretet.262
Az ez után épített gép, hogy a klubnak is „legyen valami”, egy CSS-13 változatúnak
az átépítése volt (lengyel gyártás). Oldalszáma 46, gyártási száma 0446. Ennek is „katonai”

261
262

www.avia-info.hu
RZ
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előélete volt, ahonnan 1956-ban vonták ki a szolgálatból. A felújítást 1959-ben a HA – PAC
elvitele után végezte el a klub.263

Po-2, HA-PAC

Polikarpov, Po-2, HA - POG

263

Básti József: Az ózdi sportrepülés története http://banreve.tar.hu Azóta újabb adatok kerültek elő! (RZ)
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HA - POG264

A gép 1954 és 1959 között névleg, „papíron” a MALÉV tulajdonában volt, de már ekkor is sportrepülők használták.265
A lajstromozási adatok alapján a gép 1961-ben került selejtezésre, eddig szolgálta az
ózdi repülőket.266 Kihasználás igen intenzív volt, mivel a vontatásos kiképzéstől kezdve, az
ejtőernyős szakosztály ugratási feladatait is kiszolgálta. A selejtezés valószínűleg a repült
órák száma és a szerkezet elhasználódása miatt történt, mivel a géppel baleset, rendkívüli
esemény nem történt. Ha kellett repült reggeltől estig…
A motorszerelők először Miskolcról jártak át a gépet javítani, felülvizsgálni. Ez kényelmetlen volt, ezért a klub az ózdi Angyal Jánost kérte meg erre, aki nagyrészt ezt társadalmi munkában végezte és csupán nagyon szerény tiszteletdíjat kapott. Korábban a honvédségnél is repülőgépek motorszerelésével foglalkozott és Bánrévén hosszú időn át, mindenki
megelégedésére, dolgozott.
Bánréve felett repül a Po-2
Valószínűleg a HA-POG267

Viszont időnként megjelentek a repülőtéren az új beszerzésű Tréner gépek is. 1959-ben a
miskolci repülőklub és az MHS vezetői látogatást tettek a Moravan repülőgépgyárban. A látottak nagy hatást gyakorolhattak rájuk, mert a Di264

Horváth Balázs gyújteménye
AERO magazin XIV. évfolyam, 2012. március. A Li-2-estől a Q-400-asig. A HA-POG és HA-POH gépek
voltak MALÉV állományban.
266
Egyes visszaemlékezők szerint azonban a repülőtér 1966-os megszűnéséig itt volt!
267
id. Rónaföldi Zoltán gyűjteménye. (A kép 1954 után készült. Lehet a HA-PAC, de a HA-POG is)
265
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ósgyőri Kohászati Művek anyagi támogatását is megszerezték egy Z-226T megvásárlásához.
Az 1960 tavaszán megérkezett, 0322 gyári számú gép a HA-TRA (polgári) lajstromjelzést
kapta, ez volt az első magyar Tréner. Érdekességképpen megemlítem, hogy az azóta korszerűsítésen átesett gép a mai napig ugyanott üzemel, Miskolcon - elsősorban vitorlázó vontatásra
használják! A TRA-t később több mint 50 további Tréner követte.

Tréner HA – TRA, a bánrévei repülőtéren, 1960 nyarán268

Felújítva Miskolcon repül269

Egy másik Tréner is megörökítésre került a bánrévei repülőtéren. A festés és a hardik „kerekded” betű teteje alapján nem lehet dönteni, HA-TRC, HA-TRG, HA-TRS? Igazából
én a HA – TRS-re szavazok!
268
269

Simon archív
Borsodi Aero Klub
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A HA – TRC földön és a levegőben270

Érdekes módon, bár az
itthon működtetett 57 gép egy jó
részét selejtezték, illetve eladták
(sokszor külföldre távozott honfitársaink vették meg őket), a
kilencvenes évektől kezdve második reneszánszát kezdte élni a
típus. Több, korábban leállított
példányt is repülőképesre újítottak fel. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy kevés klubnak,
illetve vállalkozónak áll rendelkezésére a megfelelő összeg,
hogy egy mai, műrepülésre is
alkalmas oktatógépet vegyen,
másrészt a Tréner ma is egy ragyogó repülőgép!271
A HA – TRG aktív korában…

270

www.avia-info / Tóth Géza gyűjteménye / Winkler archív / (A gép 1972-ben, hangártűzben elégett!)
Csak elgondolkodom azon, hogy a cseheket soha, egy cseppet sem zavarta az, hogy „erősen” német tervek
alapján dolgoztak és a háború utáni sok típusuk alapja is német volt. Bár ez később feledésbe ment! Ugyanakkor
érdekes, hogy az „eredeti” magyar sportrepülőgépek és a hazai tervezők, gyártók, soha sem kaptak ilyen lehetőségeket és Rubik Ernő szinte mostohagyereke volt a szocializmusnak, a KGST-ről már ne is beszéljünk.
271
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…és a Közlekedési Múzeumban272

Tréner, HA - TRS

272

Foto: Tézsla Mihály
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1960 nyara, Bánréve, HA – TRC273

Bánréve, 1960 nyár274

273
274

Simon László gyűjteménye
Simon László gyűjteménye
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Tréner HA – TRJ, Bánréve, 1961.
A hátsó ülésben Simon László
A háttérben egy Jak-12275

Tréner HA – TRJ, Bánréve, 1961. 276

275
276

Simon László gyűjteménye. A Jak-12 az átlajstromozott HA-GMA.
Simon László gyűjteménye
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Jak – 12R Gém, HA – GMA.
Bánréve, 1961 nyara277

Bánréve, 1961 nyara278

A képeken látható Jak – 12R Gém, 1952-től katonai alkalmazású, majd 1957-től repült
az Országos Mentőszolgálat gépeként, HA – MEB jelzéssel. 1961-ben átlajstromozták és ez
után HA – GMA jelzéssel repült, 1970-ben a Balatonba zuhant, nem újították fel.

277
278

Simon László gyűjteménye
Simon László gyűjteménye
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HA - GMA279

Tréner műrepül Bánréve repülőtér felett.280

279
280

Tézsla Mihály gyűjteménye
id. Rónaföldi Zoltán gyűjteménye. Valószínűleg 1960-1963.
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Tréner műrepül Bánréve repülőtér felett.281

Tréner Bánrévén 1963
(HA – TRC)282

281
282

id. Rónaföldi Zoltán gyűjteménye. Valószínűleg 1960-1963.
Básti József: Ózd – Bánréve Az ózdi repülés története 1932-1965 http://www.tar.hu/banreve/
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Az ejtőernyős szakosztály

„Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom,
csak erőt kérek a hétköznapokhoz…”
Antoine de Saint-Exupéry: Fohász
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Az ejtőernyős szakosztály megalakulása 1958-ra datálható. Nagy meglepetésemre,
amikor az Ózd-bánrévei ejtőernyőzéshez az anyaggyűjtést végeztem, egy, az ózdi ugrótoronynyal kapcsolatos utalást találtam. A háború évei alatt a leventekiképzés kapcsán lett volna itt
ilyen? A korabeli honvédségi elképzeléseket és iratokat tanulmányozva, okkal és joggal az az
álláspontunk, nagy a valószínűsége annak, hogy Ózd is belekerült azon leventekörzetek közé,
ahonnan toborzás folyt ejtőernyőzésre. Annál is inkább igaz lehet ez, mert Ózdon kiváló cserkészrepülő egyesület működött 1932-től. Akkor viszont nem 1958 az ejtőernyőzés kezdete
Ózdon! Erről majd egy rövid fejtegetést a függelékben lehet olvasni.
A 2. világháborúban gyakorlatilag mindegyik jelentősebb hadviselő félnél megalakultak az ejtőernyős alakulatok. A német, brit, amerikai egységek kimagasló harcértéket képviseltek és nagynevű csaták résztvevői lettek. A szovjetek, bár igen jelentős kiképzett létszámmal rendelkezetek, gyakorlatilag elfecsérelték egyéb célokra – egyszerű gyalogsági harcokra ezeket az alakulatokat.
A háború tapasztalatait ez után mindenki ki akarta használni. A polgári életben elvégzett leválogatás és előképzés volt sok helyen az alapja az elkövetkező alakulatoknak. Hazánkban sem lett ez másként, csakhogy itt is abba a hibába estek, hogy minőségi, elitalakulatok
helyett, szovjet mintára, tömeghadsereget akartak létrehozni, amihez sem az anyagi, sem a
személyi feltételek nem voltak adottak. De ez egy más történet. A repülőkluboktól viszont
elvárták, hogy legyen ejtőernyős szakosztályuk, ahonnan az előképzett fiatalokat a néphadsereghez lehetett irányítani. Ózdon sem volt ez másként.
1949-ben az MSZHSZ 283és az OMRE lettek a polgári ejtőernyőzést befogadó szervezetek. Megkezdődött a több száz fiatal jelentkező kiképzése, ugyanakkor az oktatói gárda
kialakítása érdekében is hathatós döntések születtek. 1950-re az oktatók megfelelő szintű képzése megtörtént, akik aztán egészen az évtized végéig becsülettel tették a dolgukat. A kezdeti
években a háborúból megmaradt technikai anyagokat használták, de aztán a néphadsereg biztosította a bekötött ugrásokhoz a 49M, és a kézi nyitású PD-6R típusú ernyőket. 1952-re készült el a Kerekes Pál által tervezett 51M mintájú, peremes ejtőernyő.
A megyében a miskolciak voltak az elsők, ahol életképes ejtőernyős szakosztály jött
létre.
1956-ig, egy nagyon látványos, intenzív fejlődésen ment át a hazai polgári ejtőernyőzés. 1956 az ejtőernyőzést is kisebb-nagyobb mértékben megrázta, de jelentős veszteségeket
nem okozott. A szervezeti struktúra változott, amint arról már a repülési résznél írtunk. Az
igazi lendületet azonban az újra beindított „sorköteles előképzés” hozta meg. Ekkorra a Gye 51M gyakorlóernyőket a szovjet D-1 háternyővel, és a PZK-51 tartalékernyővel pótolták. Az
MHS ekkor két An-2-es gépet is kapott.
1957-ben az ózdi klubban Sarkadi József kezdte el az ejtőernyős szakosztály megszervezését. A kezdetek nem voltak valami biztatóak, mivel mindösszesen csak hat jelentkezőt
talált. 1958-ban indultak el az elméleti képzések, de az egész ügy nem jutott tovább a kezdeti
próbálkozásokon, ugrásokról még szó sem lehetett. Sarkadi Józsefen kívül az alapítók a kö283

Magyar Szabadságharcos Szövetség. 1948. február 29-én alakult meg. Melynek üzemi, városi és községi
szervezetei aMagyar Kommunista Párt irányításával „eredményes politikai felvilágosító munkát végeztek, mozgalmi életet éltek”. Így rövid idő alatt jelentős tömegszervezetté vált. Az újjáépítés után céllövő, motoros, kerékpáros, sí, lovas és ejtőernyős szakosztályokat, kultúrcsoportokat működtetett.
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vetkezők voltak: Téglási Gyula, Pintér László, Migaja József, Batizi János. A kezdetekről
idézzük most Simon Lászlót, akinek ehhez személyes élményei fűződtek és gyakorlatilag innen indult meg későbbi életpályája a katonai ejtőernyőzés felé!
„… 1958.-ra az ózdi repülőklubnál teljesen szétzilálódott az ejtőernyős szakosztály. A
következő év nyarára már csak egy-két tag ténfergett a repülőtéren, s mivel ugrásról szó sem
esett, őszre ezek is elmaradtak. Ekkor támadt valakinek az ötlete, hogy át kel| hívni Hajdúszoboszlóról Hüse Károly ifjú oktatót, és segítségével talán rendbe lehetne tenni az ejtőernyős
társaságot. Az elgondolás életképesnek bizonyult, néhány hónap múlva már a Sütőipari Vállalat pékjeként dolgozott Ózdon Hüse és még egykét barátja, akik követték őt ide…284
„… 1959 nyarán teljesítménytáborra készültünk, amikor kiderült, hogy a szükséges
mentőernyők nincsenek behajtogatva. A repülőtér parancsnok, Borsodi Pista bá, az ejtőernyősöknek még magját is átkozta. Más megoldás nem lévén, felpakoltuk az ernyőket, és átvittük Miskolcra behajtogattatni. Először csak nézegettük a hajtogatást, majd magunk is beálltunk segíteni, sőt a végén már csak irányította munkánkat az oktató, Martin János. A hirtelen szerzett tudományunkkal eldicsekedtünk, így Borsodi Pista bácsi úgy döntött, hogy
hajtogató mesteri vizsgát kell tennünk. Ez lett a vesztem. A szakszókérő lapból fehéren feketén
kiderült, hogy még nem vagyok 16 éves. Azonnal letiltottak az egyedül repülésről. De a dolgoknak itt még nem volt vége - sőt! A szakszóm miatt besoroltak az ejtőernyősök közé…285
…A történet számomra valamikor 1959 zimankós kora telén kezdődött Ózdon, a repülőklub egyetlen, túlzsúfolt, cigaretta füsttől fullasztó termében. Ifjú B vizsgásként éppen a középfokú vitorlázórepülő – tanfolyam anyagával küzdöttem, s foglalkozásunk a terem egyik
sarkában folyt. Egyszerre kivágódott a bejárati ajtó, és egy magas, szőke télihajózós fiatalember vezetésével néhány ismeretlen tódult a helyiségbe. Szomszédom oldalba lökött:
Na, ez a Hüse, meg a bandája….
„…Én még zsenge vitorlázórepülő koromban egy véletlen következtében ejtőernyő.
hajtogatói vizsgát tettem Miskolcon, s bár soha nem akartam ugrani, e kilátásba helyezett
szakszolgálati engedély miatt, valahol a statisztikában ejtőernyősnek számítottam a régiekkel
együtt. Nos, ezen a szóban forgó estén Hüse kisvártatva az asztalunkhoz lépett, s dörgedelmes
szigorral megkérdezte:
- Melyikük a Simon?
Meglepve tápászkodtam fel, de nem jutottam szóhoz.
- Maga már kétszer távol maradt a tornatermi foglalkozásról, a következőn ott akarom
látni| zavartan makogtam, hogy én nem vagyok ejtőernyős, de Hüse akkorra már a harmadik
asztalnál járt. Segítségkérően néztem Attilára, az oktatónkra, aki szintén meglepődött a történteken, de vállait vonogatva csak annyit mondott:
- Hát menj el az edzésre....és majd meglátod...‖286
„…Majd legközelebb elmondom, ami belém szorult - gondoltam. De ehhez el kellett
menni a tornatermi foglalkozásra. Ott pedig az volt a rend, hogy a kezdésre mindenki felsorakozott, így engem is berángattak a glédába. Próbáltam jelentkezni, de Hüse leintett,
hogy majd a végén. Amit én összeszenvedtem! Esetlenségem, ügyetlenségem látva először
284

Simon László: Hüse Károly, 2000 méter halál, TOP GUN 1991.07.
Szepesi József: Simon Laci, a repülés mindenese Top Gun 1993. 11.
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Simon László: Hüse Károly, 2000 méter halál, TOP GUN 1991.07.
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még tanítgattak, de miután a tigrisbukfenc ugrásakor a rugósdobbantó mellé ugorva leromboltam a svédszekrényt, Hüse kiintett, és áthidaló megoldásként a névsort íratta össze velem…

Bánrévei repülőtér, 1960 nyara.
Hüse Károly a növendékeket oktatja.
Simon László rövidnadrágban.287

Simon László középen

…Valóban nehéz volt a kezdet. De a kővetkező foglalkozásra is el kellett mennem, mert vagy a névsor maradt nálam, vagy
Hüse nem volt ott. Az elköszönési szándékomat lassan háttérbe
szorította az, hogy maguk közé fogadtak, hogy az idők során már
nekem is sikerüli egy-egy tigrisbukfenc. Az írnoki státus viszont lévén egyetlen gimnazista a csapatban - végérvényesen rám ragadt.
Az ejtőernyős elméleti anyagból sikeresen levizsgáztam, de az ugráshoz továbbra sem fű/t a fogam. Decemberben átrándultunk Miskolcra az akkor még működő ugrótoronyba gyakorolni. Rettenetes
volt még lenézni is. De én biztonságban éreztem magam, hiszen én
csak írnokként az ugrók hibáit jegyeztem fel. Amikor az emberek
elfogytak, Hüse rámrivallt: - Vegye fel a hevedert, most maga következik!
A lélegzetem akadt el. Makogni kezdtem, hogy én nem... de
287

Simon archív (A motoros gép talán a miskolci HA-PAI?)
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zavaromban mégis magamra csatoltam a hevedert. Már nyílt is az ajtó előttem, visszaút
nem volt. Ugrani kellett. Az első ugrást április 24-ére tervezték Miskolcon. Elmentem, mert
motoros géppel még nem repültem. Az An-2-esre azonban csak félútig szólt a jegyem. Ugrani kellett.
A dolgok mentek a maguk természetes rendjük szerint. Ismét a repülőtéren töltöttem
a nyarat. Amikor repülni lehetett, repültem, amikor pedig ugrani lehetett, hát ugrottam.
Csak ekkor már Po-2-esböl. Ősszel Hüse bevonult katonának, és így én vittem tovább a
szakosztályt. Segédoktató lettem. Szerveztem és vezettem a sorköteles-előképzést. Nagyon elégedett voltam.
A kollektíva csodálatos volt. C vizsgásként már Pilissel
is repültem. Gondtalanul éltünk…‖288
„…S Hüse keze alatt, gyermekesen silány testi és
érzékeny lelkialkatom miatt számomra mérhetetlenül|
nagy megpróbáltatások során, hibát, kudarcot, megszégyenülést,
balfogást
sorozatosan
halmozva,
1960.április24-én eljutottam oda, hogy mégis végrehajtottam életem első ejtőernyős ugrását.
Ereszkedés289

Magam sem hittem, hogy erre képes leszek valamikor, de abban a társaságban nem alakulhatott másképpen a sorsom. Hüse ekkor még csak 19 éves volt, de
szuggesztív egyéniségével, határozottságával, szakmai
tudásával úgy magával ragadott mindenkit környezetében, hogy még a katonaságot, sőt az igazságszolgáltatás különböző fórumait megjárt idősebb
vagányok is szinte vakon követték. Rövid hónapok alatt olyan
életerős szakosztályt teremtett, amely távozása után még évekig példaképe lehetett a környékbelieknek.
A Miskolc-diósgyőri ugrótorony290

Sajnos nem sok időt tölthetett Ózdon, mivel 1960 októberében bevonult katonának. Budaörsön, az első évben verbuvált ejtőernyős alakulatnál már várták. Parancsnokai nem
nagyon sokat teketóriáztak, rövid úton elébe tették a továbbszolgálást kérvényező papírt. Károlynak csak egy kikötése
volt: Sportolhasson tovább! S mivel ezt megígérték, napok
múlva már továbbszolgáló szakaszvezetőként, őrnagyokat,
alezredeseket oktatott. S nem volt kivétel. Aki nem teljesítette a
288
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követelményeket, az kihull|ott. Szinte véget nem érő |láncolatban oktatott, ugrott, versenyzett.
A magyar Nemzeti Válogatott tagjaként, minden jelentősebb nemzetközi találkozón
részt vett eredményessége rövidesen az elsők közé emelte. Ez volt a mindene!...‖291
Miskolci ejtőernyősökkel
Varga József, Szabó Pál,
Hüse Károly.
Miskolc 1969. október
Szabó Pál 2000. ugrása
alkalmából.292

MHSZ ejtőernyős jelvény

A bánrévei repülőtéren a kezdetekben a Po-2-esből kezdődött
az ejtőernyősök ugratása. A klub gépe a HA – POG fáradhatatlanul, reggeltől – estig vitte fel a fiúkat. Ezt mindig előre tudtuk, mert amikor a Po-2 bal szárnyára elkezdték felszerelni a
kilépő rámpát, akkor már egyértelműen következett, hogy mi
lesz. Ezután természetesen megjelentek az ejtőernyősök is a jellegzetes vastag talpú ugrócsizmáikban, az akkor rendszeresített ugróruhában. Számunkra, gyerekeknek, azonban az volt a „non plusz ultra‖, ha nem a „bekötött” ugrást, hanem valaki, a tapasztaltabbak közül „zuhanót” ugrott.
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Simon László: Hüse Károly, 2000 méter halál, TOP GUN 1991.07.
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Természetesen Hüse volt a legnagyobb szám, úgy őrzöm emlékeimben, hogy mindig talpra
érkezett és úgy is maradt a leérkezés után. Amíg a kezdők gyakran a reptér túlsó végéből gyalogoltak vissza, vagy mondjuk a faluból, ha ott értek földet, ő mindig a
hangár előtti hajtogató hely közvetlen közelébe ért földet! Még
számunkra, gyerekeknek is kitűnt hallatlan profizmusa a többiek közül.
Mesterugró jelvény

Tőle láttam egyszer egy olyan ugrást, melyet mindig szívesen
mesélek el. Az ugrás Po-2-esből történt. Három ejtőernyő volt rajta,
abban az évben a Korcsmáros Olivér által használt, színes (kék- fehérpiros) bekötött ejtőernyő – ami igen látványos volt a többi fehér között -, a saját háternyője és
a mentőernyő. Megfelelő magasságban ugrott a bekötött ernyő nyílt is rendesen, rövid idő
múlva ezt leoldotta magáról, az ernyő nagyon lassan lebegett a levegőben és Pogonyi-puszta
felé vitte a szél. Némi zuhanás után nyitotta a főernyőt és ezzel ereszkedett tovább, majd mellé nyitotta a mentőernyőt is. Kerékpárral rohantak a színes ejtőernyő előkerítésére a srácok,
bár ebben már nagy volt a gyakorlat, mert a segédernyős „fékzsákokért” ugyanígy kellett szaladgálni.
Hüse Károly karizmatikus személye és elkötelezettsége vonzotta a fiatalokat. Rövidesen csatlakoztak még sokan, úgyhogy a „törzsgárda” hamarosan meghaladta a 20 főt. Ekkor
csatlakoztak Krenács János, Korcsmáros Olivér, Királyhegyi László, Tamasik István, Győr
József, Szűcs László, Ricktarcsik Ferenc, Matíz János, Tompa István, Cserepes Márton, Nagy
József, Tábori István, Kiss Balázs. A lányok száma is bővült: Nagy Magdolna, Nagy Julianna, Horváth Erzsébet, Szabó Piroska. 1959-ben Batizi János körvezetői tanfolyamot végzett és
megszerezte a szakszolgálati engedélyt is.
A feljegyzések szerint itt, Bánrévén, 1962-ben teljesítette Hüse Károly az 500. ugrását
Po-2-ből, 1500 m magasról. A gép pilótája Borsodi István volt.
Ez a momentum, gyerekkori barátom, Látó Jancsi emlékeiben is megmaradt, bár, amit
ő leír, egy kicsit eltér az enyémtől. Nem kizárt, hogy Hüse a mutatványt többször, többféleképpen is megcsinálta.
„…Amíg felkészül a társaság az „Ancsára", addig vetődök egyet a „Podvából" - így
az ugratóparancsnok, aztán magára akasztott három ejtőernyőt. Na, ez is jól be lehet szarva,
ha így agyonbiztosítja magát - futott át az agyamon.
- Ezt nézzétek meg! - intett a tovalépkedő másik nagymenő. Ha jól emlékszem, úgy
mondták, hogy Északi Gyulának hívták. Ez azért fontos, mert őrá is mindenki nagyon felnézett.
Na, szóval... a Hüse bemászott a Po-2-es, vagy ahogy a reptéren nevezték, a „Podva"
becenévre hallgató kétfedelű, kétüléses, második világháborús matuzsálem hátsó ülésébe, és
megindultak a háromezer méteres magasság irányába.
Mindenki hanyatt dőlt a gyepen, és vártuk a látványt.
- Mi lesz? - böktem oldalba az egyik velem kezdőt. - Na, mondd már!
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- Csak lesd az eget!
Azt tettem. Egy idő után már olyan fent voltak, hogy nagyon. Aztán egyszer csak kiesett egy pötty a gépből. Nyílt az ernyő, ahogy szokott. Kis himbi-limbi, aztán leakadt, és a
„pont" zuhant tovább.
Ennek is szerelmi bánata lehet, az már egyszer biztos.
De nem, mert nyílt egy másik ernyő! Aztán az is leakadt. Zuhanás... majd már csaknem
szemmagasságban a harmadik is kilobbant. Simán, talpon fogott földet.
- Látod? Ettől érdemes tanulni! - rágta nedvesre a száraz fűszálat izgalmában nevesincs aligismerősöm..‖293.
Emlékeim szerint vendég Po-2-esekből is ugrottak Bánrévén, itt láttam a miskolci HA
– PAI-t, illetve egy alkalommal Haas Györgyöt is, aki szintén vezényelve volt az ejtőernyős
tábor pilótájának.
A Po-2-esből való ugrálás nagyon szaporátlan dolog volt, úgyhogy amikor már életképes lett a szakosztály egyre gyakrabban jött innen-onnan az An-2-es, nos, ez már nagyobb
léptékű dolog volt. A kezdetekben először csak az ugróruha, a vastagtalpú ejtőernyős csizma
és a bőr fejvédő, a „haube” volt jellemző. Egy következő évben ugyanez, de már a keménygumiból készített „pácélos” sisak a fejvédő, amely bordázott volt. Ezek után hozták a fehér.
műanyag fejvédőket rendszerbe.
1961 nyarán a miskolci és az ózdi ejtőernyős szakosztály közös tábort szervezett a
bánrévei repülőtéren.
„Ejtőernyős táborok életéből
Érdemes felfigyelni, hogy a nyári időszakban rendezett ejtőernyős táborok milyen
eredményeket hoznak szakosztályaink számára. Míg a korábbi években ejtőernyőseink az ugrások számának növelésére törekedtek, addig az 1961. évi nyári táborokban a célba ugrások
és a stílusugrások gyakorlására fordítanak nagyobb gondot. A fő cél természetesen a közösségi munka továbbfejlesztése ejtőernyős sportolóinkban. Együtt táboroztak a miskolci és ózdi
ejtőernyősök is a bánrévei repülőtéren. Dicséret illeti őket katonás fegyelmezett magatartásukért. jellemző volt a fegyelemre, hogy az egész tábor ideje alatt egy-egy feladat végrehajtását
katonásan jelentették. A borsod-megyei ejtőernyősök nemcsak a célba ugrásban, hanem a
stílusugrások végrehajtásában is fejlődtek. Jól bevált az ekvipázs rendszer, melyet a jövőben
más szakosztályoknak is be kell vezetni. Az ekvipázs-parancsnok az egész tábor ideje alatt
figyelni tudta a növendék fejlődését és az ugrás közben elkövetett hibákra még időben fel tudta hívni a figyelmet. Ennek volt köszönhető, hogy már a 12 ugrásszámmal rendelkező növendékek 2-3 m átlagokat ugrottak 60O m-ről. A tábor ideje alatt tizennégyen harmadosztályú-,
és heten másodosztályú minősítést értek el. Ez igen szép teljesítmény. A két repülőtéren táborozó ejtőernyős szakosztályok tagjai közel 700 ugrást hajtottak végre, minden baleset nélkül.
Ez azt bizonyítja, hogy jól elő voltak készítve a táborok és nagy gondot fordítottak az ugrások
megszervezésére. jó munkát végzett a miskolci Ejtőernyős Szakosztály vezetősége. Mindez a
klubvezetőségeink nevelési munkájának eredménye, amely az ejtőernyős táborok életében
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pozitívan jelentkezik.‖294

A bánrévei repülőtér felett egy ejtőernyős295

An-2, még katonai jelzéssel a 10. oldalszámmal, később HA – ANA,296
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Repülés 1961. 9. Rónai Mihály
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Ejtőernyős a bánrévei repülőtér felett.
A földön az An-2-es és egy Koma297

297

id. Rónaföldi Zoltán gyűjteménye.
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Ejtőernyős a bánrévei repülőtér felett298

E táborban láttam Bánrévén ugrani Martin Jánost, Szabó Pált és Északi Gyulát is, sajnos a többi miskolci névre már nem emlékszem.
Martin János egy bánrévei ugrása igazán emlékezetes volt. Ez valamikor szeptember
elején lehetett, mert már iskolába jártunk, délutánosként. Tizenkettő és egy óra között lehetett.
Napsütéses, de szeles nap, erre határozottan emlékszem. Álltunk a bánrévei régi iskola udvarán és jól láttuk a késleltetett ugrás nyitását. Az ejtőernyőst a szél a repülőtér felől, nagyjából
észak-nyugati irányban, a falu felé nyomta és egy darabig szinte az iskolaudvar felett volt. A
magassága ekkor még jó néhány száz méter lehetett. A szél ez után a vasúti telep irányába
vitte kelet felé, és eltűnt a fák és házak között. Délután hazaérve szüleim mesélték, hogy egészen alacsonyan sodródott a felerősödött, váratlan talaj menti szélben és a házunk melletti
négylakásos, egy emeletes vasúti ház tetején kötött ki. Szerencsésen megkapaszkodott az
egyik kéményben és ott tartotta magát a „széllel teli” ejtőernyő ellen, amíg a lakók a segítségére nem siettek és le nem oldották róla a felszerelést.
A jobbak, ekkor már réselt ernyőkkel ugrottak. Az egyik nyári táborban – kísérlet képen – egy négyzet alakú ejtőernyővel is ugrottak, amit a gyereknyelv „kocka”-ként emlegetett. A kezdők nagyon sokszor alaposan odaverték magukat a földet éréskor. Viszonylag kevés kárt okoztak a községben és a kertekben, de pontosan egy repülőnap alkalmával – az évre
már nem emlékszem (1959 – 60? ) – Nagy Pista bácsiék házán a cserepet áttörte az egyik ugró
és a gerendázat fogta meg. Komoly balesetre nem igazán emlékszem, de arra igen, hogy egy
mentőautó minden ejtőernyős napon ott állt a hangár mellett.
Egy esetben késő délutáni
298
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időben jártunk már, An-2-esből ugrottak, bekötöttet, 600 m-ről. A gép nyugati irányból jött be
a repülőtér közepe irányában, és hozzávetőleg a temető magasságában kezdte az ugratást.
Arra nem emlékszem, hogy hányadikként, de az egyik ugrónak (Pintér?) nem nyílt az ejtőernyője, kevés zuhanás után nyitotta a mentőernyőt és azzal ért földet. Ezt a házunk elől láttuk,
meg azt is, hogy a földre érő sráchoz a hangár felől minden ott lévő társa lélekszakadva rohant
oda. Másnap megtudtuk, hogy a bekötőkapocs hibája miatt történt az eset.
Az ejtőernyős élet kimagasló személyisége volt ekkor az itt dolgozó Hüse Károly, de
jól emlékszem Simon Lászlóra, Tábori Pistára, Korcsmáros Olivérre, Téglási Gyulára,
Cserepes Mártonra, Batizi Jánosra is, sajnos a többiek neve már nincs a fejemben, csak azok,
akiket korábban már felsoroltam. A községből Nagy Jóska volt, aki csatlakozott a
szakosztályhoz és ugrott is. Őt sógora, Téglási Gyula vette rá erre. A lányok közül meg Szabó
Piroska volt bánrévei.

Beszállás a Po-2-esbe.
A képen Simon László és Borsodi
István299

Az An-2 a bánrévei repülőtéren
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Simon Laci itt már ejtőernyős, vagy még sportrepülő? 300

An-2, HA – ANA

Ez a gép és a HA – ANB is sokszor megfordult a bánrévei repülőtéren az ejtőernyős
táborokban.
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An-2, HA - ANB301

Katonai ejtőernyős válogatott
Balról a negyedik Hüse Károly, mellette az ötödik Simon László302

A vezényelt gépekkel külsős pilóták jöttek, Lánc Tibor, Bogdándi Tibor, Haas György
azok, akiket láttam a bánrévei repülőtéren.
1961-ben az ózdi munkásőr egységnek harci gyakorlata volt a környéken, ezért az ejtőernyősök is besegítettek a gyakorlat végrehajtásában és Csermely község térségében 8 fő
hajtott végre ugrást.
1961 ismét egy jeles esemény a bánrévei ejtőernyősök életében. Az Ózdi Kohász labdarúgócsapat feljutott az NB 1-be, ez akkor nagyon nagy szó volt, mert az első osztályú baj301
302
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Simon László: A magyar ejtőernyőzés története Top Gun 1999.03.

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

171

nokság hihetetlenül erős volt. Ekkor még hazánk labdarúgása minden világ, európai, és olimpiai versenyein ott volt és jó közelítéssel az első nyolcban mindig ott voltak! Hét évvel korábban (1954) VB ezüst, utána (1964) EB bronz, 1952, 1964, 1968 olimpiai arany. Az első
ózdi NB 1-es mérkőzésre Hüse Károly ejtőernyős a levegőből vitte le a labdát, a kezdéshez, a
több ezer szurkoló ujjongása közepette. A Po-2-est ekkor is Borsodi István vezette.
1964-ig az ózdi ejtőernyős szakosztály minden évben szerepelt – az akkor még megrendezésre kerülő „Szőnyi Márton”303 emlékműnél tartott ünnepségen. Ugyancsak 1964-ben
volt, hogy az Arlói-tónál megrendezett Honvédelmi napon a Bánréveiek, An-2-esből ugrottak.
Időközben Kiss Balázs is a legjobbak közé küzdötte fel magát és azok közé került, akik a
szakosztályt irányították, Hüse Károly, Simon László távozása után Batizi János és Kiss Balázs. A visszaemlékezések szerint szerepeltek a miskolci, edelényi, békéscsabai, péri, dunakeszi, budaörsi, és természetesen az itthoni repülőnapokon is. Az Ózd-bánrévei ejtőernyősök
közül még a budapesti, augusztus 20-ai vízi parádéra is eljutottak többen, ahová már nagyon
leválogatták az ugrókat. Ekkor már a néphadseregben volt és onnan szerepeltek Hüse Károly
és Simon László. Az ózdi klubtól pedig Batizi János és Kiss Balázs. Egyes visszaemlékező
források az ugrások számát 1958 és 1965 között itt, a táborokkal, kiképzéssel, versenyekkel,
bemutatókkal együtt, hozzávetőleg 10 000-re teszik! Mindezt komolyabb baleset, haláleset
nélkül!

Hazai statisztika

A repülőtér 1966-os bezárása után a szakosztály is megszűnt. Arról, hogy esetleg kik
folytatták máshol, nincs információ. Bizonyosan sokan kerültek a kiképzettek közül a néphadsereg ejtőernyőseinek soraiba, de hisz ez is volt a fő cél. Akik a legmesszebbre jutottak
303

Szőnyi Márton repülőtiszt (zászlós), vadászpilóta. 1941. augusztus 27-én légiharcban lelövik, szovjet fogságba került. Innen tisztázatlan körülmények között – partizánként – visszatért hazánkba, 1944. augusztus 8-án,.Ózd
környékén értek földet ejtőernyővel és a csapat rövid időn belül fogságba esett, vagy, mint Szőnyi, a csendőrökkel vívott tűzharcban elesett, 1944. szeptember 7-én. A partizánokhoz való csatlakozása mind a mai napig vitatott kérdés!
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ezen a pályán, kétségkívül Hüse Károly és Simon László, mindketten a katonai ejtőernyőzést
választották élethivatásul.
A hazai ejtőernyőzés halálos baleseteit bemutató
táblázatokban
Ózd-bánrévei vonatkozású
eseményt, nevet, szerencsére nem találtunk.
Álló sor balról a második Hüse Károly, az ülők
közül balról a másodiki Simon László.304
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A mentőrepülőgépek Bánrévén

"Csak a másokért élt élet érdemes arra, hogy leéljük."
Albert Einstein
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Amiről még kevesebbet tudhatnak a ma élők az, hogy a bánrévei repülőtér az országos
mentőrepülő központ egyik olyan repülőtere is volt, amely az ózdi környék ilyen jellegű problémáit megoldotta.
A mentőrepülést az I. és II. világháború alatt a hadviselő felek katonai repülőgépekkel
végezték. Magyarországon 1937-ben merült fel a légi betegszállítás gondolata, az elméleti
megfontolást azonban gyakorlati lépések nem követték. A II. világháború után az ország romokban hevert. A háború előtt működő szervezetek vagy megszűntek, vagy akadozva működtek. 1948-ban megalakult az Országos Mentőszolgálat, de külön szervezet híján betegeket
repülőgéppel sürgős esetekben csak a hadsereg és a polgári repülőszolgálatok szállítottak alkalomszerűen. Dacára annak, hogy ezek az esetek bebizonyították a légi betegszállítás előnyeit, sokáig semmi előrelépés sem történt
1950-től katonai és polgári repülőgépekkel (Po-2) alkalomszerűen történt betegszállítás.
„…a repülőgép az elmúlt háborúk alatt már annyi kárt okozott, fájdalmat, halált osztott, hogy létre kellene hozni egy olyan felhasználási módot, amelyről az ennek ellenkezője is
elmondható… szállítson beteget, sérülteket, és lásson el effektív mentést…‖305
Wittinger Kálmán az elképzeléseit 1954-ben be is nyújtotta az Egészségügyi Minisztérium miniszterhelyetteséhez, amelyben összefoglalta a Maszovletnél végrehajtott ilyen célú
repülések tapasztalatait, de javaslata süket fülekre talált. 1957 elején az MRSZ keretein belül
újra megpróbálja létrehozni az Egészségügyi Repülő Csoportot.
1957 júliusban aztán Rónai Rudolf repülésügyi kormánybiztos vezetésével megalakult
a KPM Légügyi Főigazgatóság, majd e szervezet keretén belül a mezőgazdasági és az egészségügyi szakág. Végre lehetőség nyílt a korábbi tervek megvalósítására, így az utóbbi csoport
vezetőjének a nagy tapasztalatú pilótát, Wittinger Kálmánt nevezték ki. Az elmúlt évek kudarcai ellenére lelkesen vetette bele magát elképzeléseinek megvalósításába. Elvét, tehát hogy
a mentőrepülés a háborús pusztításokkal szemben kell, hogy bizonyítsa az embereknek a repülés emberséges mivoltát, Tóth György is magáénak érezte, és valószínűleg ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ő is a légi mentést választotta hivatásául. Kettőjükön kívül a kezdeti időben Sz. Varga Pál, és Gyulai Andor pilóták tartoztak a mentőrepülők csapatához. Később
csatlakozott – Gyulai Andor halálos balesete után – Heréb István. A műszaki gárdát négyen
alkották: Müller Antal, Siklósi Sándor, Molnár Imre és Kocsis Ferenc.
1957 júliusától306 az Országos Mentő Szolgálat (Dr. Oravecz Béla főigazgató, OMSZ)
égisze alatt működik. Kezdetben Po-2-es, átalakított gépekkel is repültek, majd Jak-12 repülőgépek voltak az állományában, amellyel egy beteget és egy kísérőt lehetett szállítani. 1957ben a tomboló gyermekbénulási járvány idején már Aero- 45 repülőgépekkel is szállították a
betegeket Debrecenbe és Budapestre. Ezt követően az OMSZ új repülőgépeket vásárol. 1964–
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Wittinger Kálmán hitvallása a mentőrepülésről, melynek hazai megszervezője, kidolgozója és tevékeny részese volt.
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ben a szolgálat már 4 db Super Aero, 3 db L-200 D Morava repülőgéppel végezte betegszállítási feladatait.307
A bánrévei repülőtér életében különleges, ámde sokszor nagyon szomorú események
is lejátszódtak. Az Ózdi Kohászati Üzemekben és a környező bányákban, ipari üzemekben,
néha igen súlyos égési, illetve roncsolásos sérülések történtek, melynek kezelésére helyben
esély sem volt. A betegek gyors és kíméletes szállítása pedig csak ilyen módon volt lehetséges.

Balról jobbra: Tóth György, Müller Antal főszerelő,
hatodikként pedig Orovecz Béla főigazgató áll világos kabátban.
Jobb szélen Wittinger Kálmán?308

Repültek azonban a mentőgépek akkor is, ha nem sérültet, hanem súlyos beteget kellett jobban felszerelt kórházakba átszállítani.
A frissen megalakult mentő-repülő szervezet azonnal a mélyvízben találta magát,
ugyanis az ország északkeleti részén kitört a súlyos Heine–Medin-járvány, vagy közismertebb
nevén a rettegett, gyermekbénulás. Az alattomos betegséget egy polivírus okozza, amely elpusztítja a gerincvelőben lévő mozgató idegsejteket, így attól függően, hogy melyik szerv
idegsejtjei pusztultak el, bénulás áll be. A legsúlyosabb helyzetben a légzésbénult betegek
voltak. Számukra az egyetlen esélyt a vastüdő jelentette, ami viszont csak a budapesti Szent
László Kórházban volt. Nagyon sok gyermeket szállítottak a térségünkből a jobban felszerelt
kórházakba úgy, hogy a betegekkel közös légtérben, mindenféle egyéni védőeszköz nélkül
végezték munkájukat. A gyermekbénulás cseppfertőzés útján terjedt!!!
Gyerekkori emlékem, hogy egyes időszakokban szigorúan csak otthon és csak forralt
vizet volt szabad innunk. Bár nem igazán tudom, hogy ennek, vagy csak a vakszerencsének
volt betudható, hogy mi nem betegedtünk meg. A közösséget kerülni kellett, ez bizony néha
otthoni karantént jelentett. Bár iskolába jártunk és a szülők is dolgoztak, a bánrévei vasutasok
nap nap után számos helyén megfordultak az országnak, utaztak, mégsem emlékszem, hogy a
307
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falubeli gyerekek közül valaki megbetegedett volna. Én úgy gondolom, hogy ez csak a szerencsének lehetett köszönni, mert igazából nagyon sok beteg volt! Ennek a betegségnek a
súlyosságát csak az akkori felnőttek fogták fel, nekünk, gyerekeknek ez semmit sem jelentett,
feltéve, hogy nem betegedtünk meg. Számtalan kortársunk bénultan, járógépben, „vastüdőben”, vagy holtan végezte. Nem volt segítség egészen 1957-ig, amikor is a Salk-vakcina eljutott Magyarországra . Ennek gyors és biztonságos széthordását végezték akkor a mentőszolgálat repülőgépei, számtalan megbetegedést elhárítva ezzel. 1959-ben aztán a Sabin-cseppnek
nevezett vakcina – sokkal szélesebb hatással bírva – kiváltotta az előbbi oltóanyagot.309
„Magyarországon az első jelentős gyermekbénulás-járvány 1931-ben fordult elő, de a
járványügyi helyzet igazán súlyossá az 1950-es évek közepétől vált. 1954-ben, 1957-ben és
1959-ben egyaránt súlyos járványok alakultak ki. Ebben az időszakban a gyermekeikért aggódó szülők nyaranta félelemben éltek, látván barátaik, ismerőseik vagy akár idegenek gyermekeinek megbetegedését, mely rokkantsággal vagy halállal végződhetett.‖310
Az oltóanyag beérkezése után, szintén a repülő – mentő szervezetre hárult, a legkritikusabb térségekbe való gyors oltóanyag szállítás.
Leírva ez a történet gyors, de ez az egész, 1957-től majdnem 1960-ig, az oltóanyagok
beérkezéséig tartott!
A mentőrepülőknél számos mentőápoló és rádiós is szolgált az idők során. Ekkoriban
került a szolgálathoz ápolóként a jól ismert és kiváló sportriporter Radnóti László. Ő így mesélt azokról az időkről:
„Általában Wittinger Kálmánnal repültem, de sokat dolgoztam Gyurkával311 is. Merész, nagy tudású és tapasztalt pilóta volt. Eleinte tartózkodó volt, de amint összebarátkoztunk, jó viszony alakult ki közöttünk. Barátok lettünk, ami élete végéig elkísért. A Heine–
Medin-járvány idején sokat repültünk együtt. Volt, hogy napi 12-14 órát voltunk a levegőben.
Veszélyes munka volt. A zárt kabinban egy légtérben ültünk a prüszkölő, hányó, fuldokló paralízises betegekkel, mindenféle védelem nélkül. A betegség cseppfertőzéssel terjedt és akkoriban még nem volt ellene védőoltás. De mi tettük a dolgunkat. Akkoriban igazi hősöknek tekintettek minket.‖312
Az idegen gép hangja, főleg ha az többmotoros volt, a szájtáti gyereksereget mindig
futásra késztette, meg sem álltunk a hangárig, ha tehettük megtekintettük ezeket a cseppet sem
szívderítő eseményeket is. Ilyenkor a repülőtéren megjelent az Országos Mentőszolgálat valamelyik repülőgépe és elszállította a sérültet, beteget. Hogy ilyen módon hány életet lehetett
megmenteni nem tudom, de őszintén remélem jó sokat!
Kezdetben a Jak–12-t használták mentőgépként. 1944-ben a Szovjet Légierő igényei
alapján kezdték el kifejleszteni a Po–2-est leváltó futár és többcélú repülőgépként a Jakovlevtervezőirodában. A gépet egyúttal a polgári légiközlekedésben használt, 1934-es tervezésű,
csak kis sorozatban gyártott AIR–6 leváltására szánták. 1947-ben a Jak–10 leváltására
Jakovlev továbbfejlesztette a koncepciót, és egy új repülőgépet tervezett, melybe erősebb,
119 kW (160 LE) teljesítményű M–11M csillagmotort építették. A Jak–10-hez képest átter309
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vezték a szárnyat és a törzset is. Az új, Jak–12 típusjelet kapott repülőgép 1947-ben repült
először. Az alapváltozatból kialakították a Jak–12 légimentő, a Jak–12SZH mezőgazdasági,
valamint a Jak–12GR úszótalpas hidroplán-változatot. Ezeknek a repülőgépeket a legfőbb
ismertetőjegye a motor hengereit borító egyedi burkolat volt. Fából és fémből készült vegyes
építésű konstrukció volt, mely a pilótán kívül egy-két utas szállítására volt alkalmas.

Jak – 12R mentőrepülőgép
HA – MEB, Bánréve, 1957313

HA - MEB314

313
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Jak – 12R mentőrepülőgép
HA – MEB ,
az átlajstromozása után
HA - GMA315

A típus második generációjának, a Jak–12R-nek a sorozatgyártását 1952-ben kezdték el. Ennél a változatnál a motort erősebb, 194 kW
(260
LE)
teljesítményű, Ivcsenko típusúra cserélték, a sárkányszerkezete teljesen fémépítésű lett, és a motor is új
burkolatot kapott, valamint megnövelték a szárnyfelületet. A típus összes változata közül a
Jak–12R rendelkezett a legjobb rövid fel- és leszállási tulajdonságokkal. Következő változata
a módosított, javított Jak–12M volt, amelynek a gyártását 1955-ben kezdték el. Ennél a változatnál csak kisebb változtatásokat hajtottak végre, legfőbb külső ismertetőjegye a nyújtott
függőleges vezérsík volt. Növelték a hasznos terhelést is. Ez a változat volt a legjobban, leguniverzálisabban használható és ebből készült a legtöbb. A pilótán kívül három utast szállíthatott, alkalmas volt oktatógépnek (beszerelhető megduplázott kezelőszervekkel), felszerelhető
volt mentő és mezőgazdasági repülőgéppé. A Jak–12M gyártása licenc alapján 1956-tól Lengyelországban, a varsói WSK-Okęcie vállalatnál folyt. 1959-től a Jak–12A változatot is gyártották Lengyelországban, melyeket elsősorban a Szovjetunióban szállítottak.
A Jak–12M lengyelországi továbbfejlesztésével alakították ki a WSK-Okęcie a PZL–
101 Gawron repülőgépet, melyet 1960–1968 között gyártottak.
Magyarország az 1950-es évek elején vásárolt 10 db Jak–12R repülőgépet a légierő
számára, melyeket Gém néven állítottak szolgálatba. A gépek Magyarországon használt oldalszámai 0103, 0104, 0111,
0114, 0115, 0116, 0117, 0120,
0122 és 0126 voltak. 1964-ben
kivonták a típust a Magyar Néphadsereg hadrendjéből.
Jak – 12R Gém, HA – MEA.
Bánréve 1957, a pilóta
Tóth György316
A képen gyerek-beteget
emelnek a gépre.

315

Simon archív http://www.freeweb.hu Később Bánrévén repült, már MHS gépként, már HA-GMA jellel. (RZ)
Simon archív http://www.aerofriends.hu/ A kép a gyermekparalízis járvány idején készült, a hordágy mérete
alapján itt is egy súlyos beteg kisgyereket tesznek be a repülőgépbe. A gyermekbénulási járvány a borsodi és
északmagyarországi területeket rendkívül súlyosan érintette.RZ (Tóth György sajnos repülőbalesetben életét
vesztette, 1971.08.12. Körtvélyespuszta mellett lezuhant, Tóth György†, beteg†, ápoló, a HA-LDD jelű Moravaval mentőrepülés közben).
316
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A megmaradt négy gépből kettőt leselejteztek, egy gép (0126-os oldalszámmal) azonban az Országos Légvédelmi Parancsnoksághoz került. Ez a gép Budaörsön állomásozott és
az 1960-as évek végéig használták, véglegesen 1972-ben vonták ki a hadrendből. A gép
a Szolnoki Repülőmúzeumba került, ahol egy ideig ki volt állítva.
A légierőtől 1957-ben leselejtezett 0103 és 0122-es oldalszámú gépeket az Országos
Mentőszolgálat kapta meg. Előbbit HA-MEA, utóbbit HA-MEB lajstromjellel állították szolgálatba. Magyarországon ezzel a két Jak–12-essel indult el a légi mentés. A HA-MEA-t azonban
1958-ban véglegesen selejtezték, a HA-MEB-et pedig 1961-ben átlajstromozták HA-GMA-ra
és továbbra is légi mentőként használták 1970. április 21-ig, amikor Siófoknál a Balaton vizén
kényszerleszállást hajtott végre. A típusból további egy magántulajdonú magyarországi példány ismert. A HA-HUB lajstromjelű gép Jak–12M változatú.

HA – MEB, Bánréve, 1957 nyara317

A Jak–12 NATO-kódja: Creek.
A mentőrepülőgépek következő stációja a csehszlovák gyártású, kétmotoros, Super –
Aero volt. Ez alsószárnyas, többfeladatú repülőgép. Alaptípusa az Aero-45, amely 1947-ben
jelent meg.

317

Simon László gyűjteménye
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Bánréve 1957 nyara, HA – MEB

Super Aero, HA – OMA a
bánrévei repülőtéren,
égési sérült szállítása318
A képen háttal Wittinger Kálmán főpilótát vélem felismerni.319

Utasszállító és betegszállító változatai mellet,
katonai alkalmazása is volt.
Személyzete egy fő, három
utas szállítására volt alkalmas. Törzse fém héjszerkezet, szárnyai két főtartósak, és fémből épültek. Motorjai WalterMinor 4-III, négyhengeres, dugattyús motorok, 77 kW egyenkénti teljesítménnyel. A légcsavar kétágú, villamos állítású. Fesztáv: 12,3 m, hossza 7,54 m, magassága 3,26 m, szárnyfelülete 17,1 m2, felszálló tömege 1600 kg, legnagyobb sebessége 265 km/h.320
A képen látható gép 1957-ben állt hazánkban szolgálatba és 1970-ig repült. Amiről írtam, a „bámészkodó kisgyerekek” ott a sokadalomban!
318

Simon L: Mentőangyalok Top Gun 1998/10.
Wittinger Kálmán, a magyar repülés egyik legkiemelkedőbb alakja, forgalmi és berepülőpilóta, kidolgozta a
légi betegszállítás szervezési és működési tervét.
320
Repülési lexikon 2.
319
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HA – OMA repülés közben321

Tóth György főpilóta

321

Varga György gyűjteménye http://www.freeweb.hu
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Wittinger Kálmán főpilóta,
aki sokszor repült a bánrévei repülőtérre

Mentőrepülés, Tóth György főpilóta a kép jobb szélén
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Tóth György és Dömötör Sándor rádiós

Gyulai Andor egy kisgyermeket helyez hordágyon a HA-MEA jelű Jak-12-esbe322
322

Gyulai Andor egy 1957. augusztus 4-én Szentesen tartott repülőnapon, ballonvadászat közben összeütközött
Pálóczi Ferenc gépével és repülőhalált halt.
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Budaörsön a HA-OMC mellett állnak balról jobbra:
Tanai János szerelő, pilóta, Orovecz Béla főigazgató és Sz. Varga Pál

A Super-Aero-k után az L-200D Morava következett, amely egy kétmotoros, egyfedelű, osztott oldalkormányos repülőgép, csehszlovák gyártás. Ladislav Smrcek tervezte 1955ben. és gyártották 1957-1967 között. Az első repülést 1957 áprilisában végezet. Az első gép
1957-ben épült, majd további tíz prototípus készült 1959-ben a termelés egy sorozat kezdődött. A gép, részt vett abban az évben a párizsi légi bemutatón.
Nem volt B vagy C sorozat, a második sorozat már a D jelölést kapta.
A legnagyobb vásárló a szovjet Aeroflot légitársaság volt, ahol 68 L-200A és 113 L200D állt szolgálatban.
Magyarországon egy A
és öt D változat
repült, a légi
rendőrség,
a
vízügyi szolgálat
és a légi mentők
használták.
HA – LDB mentőgép323

A repülőklub megszün323

Gibás Andor gyűjteménye http://www.freeweb.hu
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tetése után a repülőtér még sok-sok évig változatlan volt, ezért a mentőrepülőgépek számára
rendelkezésre állt. A90-es évek után is maradt fel-és leszállópálya rész erre a célra, egészen
addig, amíg újra fel nem szántották az egész területet a mezőgazdászok. Bár manapság, az új
és korszerű mentő helikopterek „zsebkendőnyi” területen is leszállnak, nem szükséges már a
terjedelmes kifutópálya…

HA – LDC mentőgép324

324

Simon archív http://www.freeweb.hu
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Az Ózd – bánrévei sportrepülés és
ejtőernyőzés néhány, jeles személyisége

“Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.”
Fekete István
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Repülőtér parancsnokok325
Széles Géza326
Pogácsás István327
Kenderesi Antal
Borsodi István
Haas György
Borsodi István

1949-1950
1950-1951
1951-1951
1951-1958
1958-1959
1959-1965

Klubtitkárok328
Csák István
Matula Gyula
Miklós László
Márkus Gyula
Bujpál Gyula
Miklós László
Balikó Mihály
Bujpál Gyula

1949-1950
1950-1952
1952-1956
1956-1957
1957-1957
1957-1962
1962-1962
1962-1965

Politikai tisztek (instruktorok)
Zahorán Mihály
Jakucz János
Makai Ferenc
Krenács Rezső
Szabó Lajos
Száraz Lajos

325

19491950?
?
?
?

Básti József visszaemlékezése szerint
Széles Géza vitorlázó- és motorosrepülő oktató. A HMNRA kereteiben kapta motorosrepülő kiképzését 1940ben, Budaörsön. 1949-50 között a bánrévei repülőtér parancsnoka. 1950. decemberben a hajdúszoboszlói repülőtéren, az új motorosrepülő képzés módszerének elsajátítására oktatónövendék. 1951. márciusban ugyanitt már
repülőoktató a motorosrepülő iskolán. (Bü-131 Csíz) 1953-ban a motorosrepülő-iskola parancsnok helyettese.
Ezek után Nyíregyházán oktató. Halálos repülőbalesetet szenvedett Nyíregyházán, a Jak UT-2 Galamb
motorosgéppel (HA-GAU), 1956. 05. 31-én.
327
1950-51-ben a bánrévei repülőtér parancsnoka. Ennek némiképp ellentmond, hogy „1950-től 1953 tavaszáig
a farkashegyi repülőtér parancsnoki tisztét Pogácsás István, a MÁV Repülklub tagja látta el.‖ (A MÁV Repülőklub története, 1940-1954.) Egy msik forrás szerint: „A MÁV klubban kezdtem a repülés 1951-ben, és 1962-ben
hagytam abba. Ezüst koszorús lettem. Elég sok régi fotóm van, igaz akkor még csak fekete fehér képeket csináltunk. Farkashegyen akkor Pogácsás István volt a reptér parancsnok és az oktatónk Mitter Imre.‖ Klapcsik Antónia http://www.mavrepuloklub.hu
328
Básti József visszaemlékezése szerint
326
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Oktatók, segédoktatók
1932-1947
Huszthy Mihály
Kun Kálmán
Makra Pál (1933)
Marosújvári Gyula
Miklós László
Mohos Ferenc (1933)
Mórász Béla (1932)
Óvári Antal
1947-1966
Básti József
Borsodi István
Buris Jenő
Huszhy Mihály
Juhász János
Kardos József
Miklós László
Németh Sándor
Ríz István
Motoros oktató
Borsodi István
Reich Ferenc
Sárszegi Mihály
Vendégoktatók329
Csinos József330
Jesze László331
Juhász Sándor
Mandl Ernő
Takács István332

329

Básti József visszaemlékezése.
A Debreceni Repülő Club oktatója, már az 1940-es évek elején. A debreceni klub első ezüstkoszorúsa 1942ben. Később folyamatosan oktat Hajdúszoboszlón és szükség esetén az ország más repülőterein is, így Bánrévére
is elkerül.
331
(1926-2001) a Miskolc – Sajókápolna sportrepülés egyik nagy egyénisége. A békéscsabai oktatóiskola elvégzése után évtizedekig oktatott, repülő modellezett.
330
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Vass Jenő
Ejtőernyős oktatók
Batizi János
Hüse Károly
Kiss Balázs
Simon László
Hangármesterek, műszaki vezetők
Farkas József
Németh Sándor333
Buris Jenő

332

1947-1950
1950-1957
1957-1965

1953. június-augusztus az MRSZ kiképzési osztály munkatársa (Matúz: Vitorlázórepülő versenyek). Azonos
a saókápolnai sportrepülővel?
333
A dátum egyelőre bizonytalan. „…Mígnem 1952-ben a sportrepülés megindulásával ébredt fel Csipkerózsika
álmából. Nagy öregjeink ekkor: Németh Sanyi bácsi reptérparancsnok, kinek operettszínész fia a kis Sanyika is
itt szerzett „C‖ vizsgás minősítést, (ma Bécsben él)…‖ Czeiner Gábor: Repülőterünk (Szombathely) Ezt ilyenformán nem igazán tudjuk elfogadni, mert a bánrévei visszaemlékezők szerint Németh Sándor 1949-50 környékén már ezen a repülőtéren műszaki vezető, majd parancsnok. A Wikipédiában egy sokkal inkább ezt alátámasztó cikket találtunk, amely arra utal, hogy a szombathelyi sportrepülést 1949-ben, több mint hét évre megszüntették – az osztrák határ és a disszidálás lehetősége miatt. Szerintünk ennek kapcsán helyezték ide Németh Sándort.
(A szombathelyi repülőtér és repülés)
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Faragó F. Gyula334
Ő nem repült, de tevékenységével nagymértékben hozzájárult a cserkészrepülés ózdi
kialakulásához, a gépek megépítését szakműhelyben lehetővé tette. A repülés biztonságáért is
sokat tett, hiszen gyári műszaki tisztviselőt bízott meg (Mórász Béla), azzal, hogy Boda pesten szerezzen sportrepülő vizsgát és így szakmailag vezesse a fiatalokat. Tervrajzokat rendelt
és egyáltalán mindenben támogatta ezt a nagyszerű sportot. Amint látni fogjuk a sporton kívül
a kultúra egyéb más területén is sokat tett Ózdért.
Faragó F. Gyula kohómérnök, vasgyári igazgató, kormányfőtanácsos. Az 1920-30-as
években az RMST ózdi gyárának igazgatója, majd vezérigazgatója.
Az OMBKE335 1900. évi Selmecbányán tartott közgyűlési jegyzőkönyve Faragó Gyulát, mint akadémiai hallgatót jelöli az egyesület soraiban.336
Életéről sajnálatos módon keveset tudunk, de amit igen az azt mutatja, hogy a művészet, a sport kiváló támogatója volt. Mind a vasgyári zenekar, a dalárda, és a cserkészrepülés
nagyon-nagyon sokat köszönhet neki. Igazi lokálpatrióta az, akit e néhány fellelt híradásban
megismerhetünk.
„Ózd nagyközség közönsége és a Rimnmurányi Vasmüvek telepének igazgatósága
száznál több elesett ózdi katonának emléket állított. A hősök emlékét pünkösd másodnapján
leplezték le nagy ünnepséggel.
A haraszti kőből készült emlékmű kivont kardú zászlós-honvédet ábrázol másfélszeres
életnagyságban, amint rohamra indul. Borsod-vármegye részéről megjelent az ünnepségen
dr. Soldos Béla főispán és Zsóry György alispán, továbbá a miskolci körletparancsnokság és
még számosan.
Az ünnepi beszédet Faragó Gyula acélgyári igazgató mondotta, majd dr.Soldos Béla
főispán beszélt. Néhány szavalat és a dalárda éneke után véget ért a hősök ünneplése. A sikerült emlékművet Lukácsy Lajos szobrászművész alkotta.‖337
„A magyar Ruhr-vidék lelkipásztorai, bánya és gyárigazgatói csütörtökön nagyszabású értekezletet tartottak a borsod megyei Ózd gyártelepen. Megjelentek Faragó Gyula ózdi,
vasgyári igazgató, kormányfőtanácsos. Liha Bertalan bányaigazgató, bányaügyi tanácsos,
Ábel Gyula ózdi gyárigazgató, Qíiirin József borsodnádasdi lemezgyári igazgató, egész Borsod megye csaknem valamennyi bánya és gyárüzemének vezetői, a papság köréből vitéz Subik
Károly apát, egri érseki irodaigazgató, a konferencia elnöke. Pájer János putnoki apostoli
kormányzói helynök, Kellett László, Krusniczky Kálmán, Füstös Pál esperesek és mások számosan.
A bánya és gyárimunkások lelki és szociális gondozásáról nagyértékű gyakorlati és
következményeikben nagyfontosságú, előadásokat tartottak Bartinai Ferenc pécsbányatelepi
esperes, az országos szövetség elnöke, Szomszély Antal dorogi bánya-lelkész, Holzmaitn
Gusztáv ózd-farkaslyuki bányagondnok és dr. Hauser Imre komlói bányalelkész. Számos indítványt és határozatit-javaslatot fogadtak el, amelyek megvalósítására biztosíték az a meleg
334

Nevét Faragó Gyula, Faragó F. Gyula változatokban is találtuk.
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
336
http://www.ombkenet.hu/bkl/koolaj/2002/bklkoolaj2002_ksz_02.pdf
337
MTI Napi hírek / Napi tudósítások (1920-1944) 1925. június 2. kedd / 14. oldal
335
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együttérzés, mellyel az egyházi és világi tényezők a munkások lelki és jóléti ügyeinek fellendítésére kart karba tettek. Megalakították az országos szövetség egri egyházmegyei csoportját,
amelyhez a csonka rozsnyói egyházmegye is csatlakozott. Elnök lett vitéz Subik Károly apát,
ügyvezető elnök a konferencia rendezője Mikes Lajos, ózdi esperesplébános, titkár Csintalan
József diósgyőrvasgyári plébános.‖338
„Az Országos Magyar Dalos-Szövetség az országot 12 kerületre osztotta fel. A vidéki
kerületek közül, mint első az országos magyar dalosszövetség XII,/ miskolci/ kerülete ma tartotta alakuló 'közgyűlését. Zeneiskola nagytermében. Ez a kerület magába foglalja Borsod,
Gömör, Heves, Abaúj és Zemplén vármegyék területét, valamint Salgótarjánt, összesen 42
dalegylettel és1870 taggal.
Az alakuló közgyűlést Gerlóczy Béla kormányfőtanácsos, az Országos Magyar DalosSzövetség ügyvezető elnöke nyitotta meg és meleg szavakkal üdvözölte Hodobay Sándor dr,
polgármestert, Koller Ferenc zeneiskolai igazgatót és a dalegyletek megjelent képviselőit.
Ezután megtartották a választást, melynek eredménye a következő: Díszelnökök Szmrecsányi
Bajos dr. egri érsek, Papp Antal dr. görög-katholikus érsek, Mikszáth Kálmán dr Miskolc
város főispánja, Soldos Béla dr. Borsod vármegye főispánja, Hodry Lőrinc dr Heves vármegye főispánja, Széli József dr Zemplén-és Abaúj Torna vármegye főispánja, Lichtonstein László dr, ny.főispán, felsőházi tag, Jeszenszky Sándor kultuszminisztériumi tanácsos, az Országos
Magyar Dalosszövetség tb. elnöke, Sipőna Jenő dr,székesfővárosi polgármester, az Országos
Magyar Dalosszövetség elnöke elnök Hodobay Sándor dr Miskolc város polgármesterei az
Országos Magyar Dalosszövetség vidéki alelnöke; társelnök Gerlóczy Béla kormányfőtanácsos, az Országos Magyar Dalos-Szövetség ügyvezető elnöke; .ügyvezető elnök Balázs Győző
főgimnáziumi tanár; alelnökök Bónis Aladár, Borsod vármegye alispánja, Berényi Béla kormányfőtanácsos, Faragó Gyula, a Rimamurány-Ózdi Vasgyárak vezérigazgatója, Kolár Nándor a miskolci villamostelep igazgatója, Koller Ferenc zeneiskolai igazgató, Orbán Kálmán
dr Sátoraljaújhely város polgármestere, Szentimrey Pál dr Abaúj vármegye alispánja, Zsoldos István kormányfőtanácsos, a diósgyőri vasgyár vezérigazgatója és Trák Géza, Eger város
polgármestere.
A közgyűlés az új ügyrend és az új versenyszabályok ismertetésével és elfogadásával
ért véget.‖ 339
A következő idézet azt az embert mutatja, aki rangjával, társadalmi kapcsolataival felvértezve kiáll a dolgozói mellett és megvédi őket a lehetséges retorzióktól.
„…A zenekar 1919. március 21-én ott szerepelt a Tanácsköztársaság győzelmét ünneplő tüntetésen. Tagjai közül sokan elég feltűnően tevékenykedtek a proletárdiktatúra idején.
A proletárdiktatúra bukása után 1920. július 12-én érkezett miniszteri átirat alapján minden
egyesületi taggal szemben igazoló eljárást kellett lefolytatni. Faragó F. Gyula gyárigazgató
mint az Olvasó Egylet elnöke egyszerűen félretette a főszolgabírói rendeletet: „Írják rá, hogy
megtörtént!‖ mondta az Olvasó Egylet igazgatójának, majd telefonon felhívta a főszolgabírót

338
339

MTI Napi hírek / Napi tudósítások (1920-1944) 1929. szeptember 27. péntek / 11. oldal
MTI 1930.február25.kedd,/29.oldal Miskolc,február25
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és közölte vele, hogy ne forszírozza már ezt a dolgot, jelentse tovább az igazolás megtörténtét…‖340

340

Korényi Lajos:
ZENEI ÉLET ÓZDON (Az Erkel Ferenc Zeneiskola 50 éves története)
http://www.ozdolvaso.hu/korenyi.pdf
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Márkus Gyula
(1923-2010)
Márkus Gyula Ózdon született, de Kassán ismerkedett
meg a mérnöki pálya alapjaival. Érettségi után jelentkezett a
győri repülőgépgyárba, a tervezőirodán dolgozott egészen
addig, míg 1944 tavaszán az angol légierő eltörölte a föld színéről az üzemet. Fordulatokban gazdag sorsa Mátyásföldre
vezérelte, ahol a magyar sportrepülőgépeket gyártották. Egy
tesztvizsga után azt mondták neki, hogy remek konstruktőr.
Ezt a gyárat az oroszok szerelték le.
Katonaság, hadifogság után, 1946-ban hazatért Ózdra.
Elvégezte a Nehézipari Műszaki Egyetem kohómérnöki karát,
majd a finomhengermű üzemmérnöke lett. megélte az újjáépítést, nevéhez fűződik több nagy
berendezés beszerzése és beüzemelése. 1948-ban lépett az Országos Magyar Repülő Egyesület tagjainak sorába. Szenvedélyének is hódolhatott, rendbe tette a bánrévei repülőteret, repülőnapokat szerveztek.
1956-1957 között az ózdi repülőklub titkára.
A kohászat leépülését ő is nagy szívfájdalommal nézte végig, lélekben azonban mindig kohász maradt.
Megalakulása óta tagja volt az Ózdi Nyugdíjas Klubnak, a mérnök és a finomhengermű Tagozatnak, az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Körének. Több alkalommal volt a vállalat
Kiváló Dolgozója, megkapta a Kiváló műszaki Dolgozó címet, a Kiváló Újító arany fokozatát. 2003-ban pedig az Ózd városért kitüntető díjat vehette át.
A 88. éves édesapa, nagypapa, dédnagyapa, jó barát szíve régóta rakoncátlankodott,
március 20-án pedig utolsót dobbant. Márkus Gyulától március 27-én vettek végső búcsút a
bolyki temetőben.
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Széles Géza
(?-1956)
1949-ben bánrévei repülőtér első parancsnoka. Őt váltja majd 1950-ben Pogácsás István.
Széles Géza az 1930-as években kezdett el repülni. Tudása, szorgalma alapján a
HMRA motoros repülő iskolájába került, ahol 1939. június 9-én, Budaörsön motoros oktatói
vizsgát tett.

1939. június 9. a vizsgázottak csoportképe
középen Czirmay Zoltán százados

Motoros oktatók vizsgarepülése, 1939. június 9.
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„A budaörsi repülőtéren június 9-én délután fejeződött be a Horthy Miklós Nemzeti
Repülő Alapoktató tanfolyama, amelynek 27 résztvevője volt. A szép eredménnyel vizsgázott
oktató pilóták, akik között nem egy, mint sportrepülő tette ismertté nevét, az ország minden
részében a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap felhívására jelentkezett pilótanövendékeket
fogják kiképezni.
A vizsgát Czirmay Zoltán százados, a tanfolyam vezetője irányította.
A résztvevők az oktatásban tökéletes kiképzést nyertek, a rajrepüléstől kezdve a műrepülés minden egyes fázisáig eljutottak. A vizsgázott oktatópilóták névsora a következő:
Majoros János, Vadas László, gróf Orssich Nándor, Kováts Sándor, Stifter János, Széles Géza, Dicsőffy József, Reiber János és Antal, Jancsó Endre, Köszeghy Gyula, Takácsy
Tibor, NagyTibor, Jenik Győző, Rakitay Dezső, Szokolay András, Steff Tibor, Kaltenbach
Henrik, Pintér József, Niezgoczky István, dr. Stepper Károly, monori Kovács Jenő, Hild Károly, Czilley Géza, Tóth Mátyás, dr. Walter Tibor, Nagy Árpád, Bruzsenyák Mihály,
Tomacsek Jenő, Horváth Lajos, Csatáry István és Gyulai Tibor.‖341
Az új oktatók a HMNRA kiképzőkereteiben kaptak munkát. Széles Géza ilyen módon,
Kassán oktat már 1939 nyarán., de még 1943-ban is.342 A kijelölt bázisokon 20 – 20 fős létszámokkal indultak a kiképzéseke, a HMNRA költségére vásárolt Bücker gépekkel. A kassai
oktatókeret: Kaltenbach Henrik főoktató, Széles Géza, Niezgoczky István, oktatók és
Tomacsek Ernő főszerelő.343
A háború után a sportrepülésben kezdett el dolgozni. Bánréve, Hajdúszoboszló, Nyíregyháza a fő állomások, ahol repül, oktat. Ózd és Bánréve környékén kiterjedt rokonsága volt.
„…1950.
Tavasszal az OMRE Hajdú-Bihar Megyei Repülő Klubja 3 db új D-Pilis típusú vitorlázó repülőgépet kapott. Megépül a második hangár és a földalatti üzemanyag tároló. Az
egész nyári szezon alatt hosszában és keresztben a repülőtér talaja gyalulva és hengerelve
lett.
Május közepétől Hepper Antal vitorlázórepülő osztályvezető irányításával folyamatos
kéthetes szenior vitorlázórepülő versenyek követik egymást Pilis típusú gépekkel.
Közben július végén lezajlik a II. nemzeti vitorlázóverseny is, Kevély, M-22, Szuper
Futár, Junius-18, Cinke típusú gépekkel. Ez évben itt kezdődik el a rekordrepülések nyilvántartása, a régiek figyelembevételével. Sok új rekord születik (céltáv, hurok, magasság).
Október hónapban a nők részére rendeznek tábort. Az új motorosrepülő-kiképzési
módszer elsajátítása céljából (november és december hónapban). Pálóczi Ferenc irányításával itt tartják a tanfolyamot. Erre a továbbképzésre a motorosrepülő-oktatókat hívták be. Elhelyezésük az emeleti szobákban, emeletes vaságyakon történt. E tanfolyammal zárult az
1950. év.
Oktatók voltak: Legenyei Lajos, Kalmár László, Pálinkás György-Borbás Pál.
Oktatónövendékek: Kotrás Gábor, Galambos Gábor, Széles Géza, Hellbrandt, Nagy
341

Magyar Szárnyak 1939.7. szám július hó. Misem jellemzőbb, hogy az újságíró a 27 oktatónövendéket és az
ugyanoda beiskolázott repülőgép szerelőket a névsorban nem különbözteti meg.. A névsor 32 nevet tartalmaz,
abből 27 fő a repülőoktató és 5 fő a kiképzett szerelő. (RZ)
342
Perbíró Valér dr.: Vitorlázók az égen. (Császár Ernő visszaemlékezése)
343
Csanádi-Nagyváradi-Winkler: A magyar repülés története.
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József, Stoszek József, Csanádi Norbert, Gacs József, Felföldi Béla, Szeles Ferenc,Mandl
Ernõ, Kangyal János, Kalmár László II., Rózenherszki József, Szabó Béla….‖344
„…1951.
Január-február hónapban az ország vitorlázórepülõ-oktatóinak kétkormányos kiképzésre történő felkészítése történik „Koma‖ típusú géppel. A vitorlázó-tanfolyam vezetője
Kalmár László iskola-parancsnok. E tanfolyam után véglegesen megszűnt az egykormányos
alapkiképzés.
Márciustól motorosrepülő-iskola indul (Bü–131 Jungmann) Csíz típusú gépekkel. Az
iskola célja: fiatal repülőgép-vezetőkké, majd oktatókká történő képzés. Az oktatók és növendékek elhelyezése a városban a Doró-zugban történt. A repülőtéri épület az élelmezést, tantermeket és irodai célt szolgálta.
A motoros iskola állománya:
Iskolaparancsnok Kalmár László.
Rajparancsnokok: Pálinkás György, Birhás Pál, Galambos Gábor.
12 fő oktató: Legenyei Lajos, Kotrás Gábor, Hellbrond László, Csanádi Norbert, Gacs
József, Nagy József, Stoszek József, Széles Géza, Szabó Béla,
1951. augusztustól: Gulyás Ferenc, Gellértfi, Domokos József, Szaner András.
Egy pár növendék: Hargitai Ferenc, Kortona Lajos, Pintér János, Boír István, Ménesi
György, Mérei István, Miklós Béla, Malostyik, Mátrai József, Rezmán Ede, Gégény Imre,
Maczó Albert, Csikós György, Veress József, Hartyáni József, Horváth József, Kovács Tibor,
Szabó Ferenc, Vas Jenő, Makkai Lajos.
Leánynövendékek: Kovács Magda, Berta Klára, Csillag Mária, Zöld Éva, Mile Esz345
ter…‖

Hajdúszoboszló repülőtér, 1952
Állnak, balról jobbra: Domonkos józsef, Kotrás Gábor, Kovács tibor, Gacs József, Szabó Ferenc, Hargitai
Ferenc, Katona Lajos, Horváth József és két ismeretlen.
Ülnek: Szabó Béla, Csanádi Norbert, Széles Géza, Kalmár László, Veress József, Vass Jenő, Juhász
György politikai tiszt346
344

A hajdúszoboszlói repülőtérről van szó. Délibábok légterében
Hajdúszoboszló
346
Kotrás archív
345
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„…1953.
A motorosrepülő-iskola vezetését e sorok írója vette át. Kalmár László Budapestre, a
repülőosztály állományába került. Az iskola parancsnok-helyettese Széles Géza lett.
Ez év végével megszűnt a motorosrepülő-iskolai képzés. Az iskola állományát különböző repülőterekre helyezték. Itt maradt Békési Gábor repülőtér-parancsnok, Kotrás Gábor,
Szabó Ferenc, Miklós Béla, Kovács Tibor vontatópilóták és repülőoktatók, Szabó János hangármester, valamint Bracsok István repülőszerelő.
3 db Z-381 „Fecske‖ és 1 db „Kánya‖ vontatógép, valamint a vitorlázó gépek adták a
gépállományt…‖347
„1948-ban, az Angyalföldi Repülő klubban ismerkedtem meg a repüléssel. A repülés
iránti érdeklődésemnek köszönhetően lehetőséget kaptam arra, hogy tanulmányaimat ezen a
téren folytassam tovább. 1950-ben így kerültem a Magyar Repülő Szövetség szentesi-, majd
1952-1954 között a hajdúszoboszlói Motorosrepülő Iskolájába, melynek elvégzése után - jó
tanulmányi és repülési eredményeim alapján – a Diósgyőri Vasas Repülő Alapszervezetnél
kaptam beosztást…
…Előljáróban azokról az oktatóimról emlékezem meg, akiknek a repülésben elért
eredményeimet köszönhetem. Mind kiváló emberek voltak a szakma elismert képviselői: Karsai Endre, Studzeni József, Mandl Ernő, Kotrás Gábor, Széles Géza, Csanádi Norbert, Jánosi
József, Lánc Tibor, Bogdándi Tibor, Mester László…‖348
„1948-ban, kisdiákként, ott voltam az OMRE nyíregyházi gyűlésén. Mikor 1950-ben
megalakult a Repülő Klub, jelentkeztem első oktatómnál – Széles Gézánál. Az „A‖- és „B‖vizsgákat 1951-ben egy sajókápolnai nyári repülőtáborban szereztem meg, majd Nyíregyházán „C‖ vizsgáztam 1952-ben…
…Távrepüléseim közül az első volt a legemlékezetesebb. Visszaidézve 1954. augusztus
27-t, Nyíregyháza felett - reptéri szóhasználattal élve – „bombaidő‖ robbant ki. Szép emlékű
Széles Géza bátyám minden üzemképes gépet felrakott az égre. Engem egy Szellő-vel hajdúszoboszlói távra indított – mint kezdőnek, északkeleti irányú szélben ezt a 60 km utat találta a
legmegfelelőbbnek. Ekkor még nem sejtettem – de ő sem, hogy milyen kalandos utazásra indított el…
Szoboszlai György természetesen irányt tévesztett, lerepült a térképről és össze - viszsza bolyongott az Alföld felett, talán még Romániába is berepült. Később így folytatta:
…Szerencsére az emelések még mindig tartottak… 6 órás kalandozás után a Füzesgyarmati Termelőszövetkezet legelőjén értem földet. Széles Géza bátyám a következő szavakkal értékelte a repülésemet – már aggódott értem. „Sejtettem te birka…, hogy valahol letértél
az útvonalról, de azt honnan szagoltad ki, hogy ott éppen birkapörkölt készül?! Nekem ez magas.‖…
…A start-könyvemben Nyíregyháza – Füzesgyarmat - 108 km van beírva, de az, hogy
én ezen a napon hány kilométert repültem mindeddig rejtély maradt.‖349
Széles Géza 1956.05.31-én, Nyíregyházán lezuhant a HA – GAU lajstromjelű, JakUT-2, Galamb, gépével és repülőhalált halt. Az már csak egy véletlen egybeesés, hogy a visz347

Délibábok légterében
A miskolci sportrepülés története. Dr Juhász György visszaemlékezése.
349
A miskolci sportrepülés története. Szoboszlai György visszaemlékezése.
348
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szaemlékező Dr. Juhász György – Széles Géza korábbi növendéke -–szintén ilyen géppel,
főtengelytörés miatt, Bánréve-Ózd-Hangony térségében, 1957-ben kényszerleszállt.350

Széles Géza, 1952, Hajdúszoboszló

350

A Bánrévére beszállított összetört gépre gyerekként nagyon jól emlékszem. Az avia-info honlapon a HAGAC szerepelt összetörtként a miskolci gépek közül. Ennek azonban már más volt a festése a fényképek szerint.
Az összetört gép még „hadi” festésű volt, azaz alul kék, felül sötétzöld! Ilyen formán pedig inkább a HA-GAD,
vagy HA-GAJ, esetleg a HA-GAL lehetett, mert ezek az általam leírt festéssel bírtak. Mindet 1957-ben selejtezték ki.
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Pogácsás István
A repülést az 1940-es évek elején kezdte a Hármashatárhegyen. Később a Nemzeti
Repülő Alap útján a légierőhöz került, mint pilóta. Itt teljesített
szolgálatot 1944-ig. Eközben oktatói monősítést szerzett.
Pogácsás István351

A repülést Szombathelyen folytatta. Pályafutása
során több repülőtéren és repülőklubban megfordult.
„1942-1959:
Két év alatt a géppark ismét bővül egy Pilissel,
és két Tücsökkel. Váton már felváltják a gumiköteles indítást csörlő üzemre. 1943: Pogácsás István az első szombathelyi C vizsgás…‖352
„…Érdekes, a legnagyobb zűrzavarban is működtek
egyes dolgok. Például ment az iskola. Csupán három hónap
volt 45-ben a suli, de érettségizhettem. Az oroszok végül is elvonultak, de azért még felrobbantották a repülőteret. Aztán Nagy Árpád és Pogácsás István vezérletével újraindult a vitorlázó repülés a városban. Ott volt a helyem, s ekkor született meg a
rekordom a Vöcsökkel. A szokásos 3-4 perc helyett 43-at töltöttem el a magasban, egy kiváló
termiknek köszönhetően. Fantasztikus élmény volt, máig őrzöm ezt az emléket. Ez aztán országos figyelmet keltett…‖353
Ő a bánrévei repülőtér parancsnoka Széles Géza távozása után, 1950-51(?) időszakban.
„… 1950-től 1953 tavaszáig a farkashegyi repülőtér parancsnoki tisztét Pogácsás István, a MÁV Repülklub tagja látta el…‖354
Bánréve után a főváros, a MÁV Repülőklub tagja és a Farkashegyi repülőtér parancsnoka is.
„1953-ban a békéscsabai repülőtéren megrendezték az oktatói továbbképző tanfolyamot. Ezzel egybekötve a ―bukfenc‖ tanfolyamot is elkezdték LF-107 Lunak típusú gépekkel. A
MÁV Sportrepülők közül részt vett Mitter Imre, Csanádi Norbert és Pogácsás István.‖355
Kiváló repülő, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint

351

Farkashegy története 1929-1976.
Szombathelyi Repülőklub http://www.varosunk.hu
353
Cimbora, ez Vöcsök . Riport Sári Ignáccal. http://joebacsi.blogol.hu A szombathelyi sportrepülés indításáról
szól a riport részlete.
354
A MÁV Repülő Klub története 1940-1954. 1952-ről van szó, nyilvánvaló, hogy 1950-ben nem lehet még a
farkashegyi repülőtér parancsnoka. (RZ)
355
Farkashegy története 1929-1976.
352
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Pogácsás István a kép jobb szélén, a Farkashegyi repülőtéren

„…1953. június 28-án, a Ferihegyi repülőtéren légi bemutatót tartottak, ahol a nézőközönség először láthatott sugárhajtású repülőgépekkel műrepülést. A repülőnapon kb.
200 000 ember jelent meg. Káprázatos légi felvonulás volt. A Csehszlovákiából vásárolt
Lunak vitorlázó műrepülőgéppel egyéni műrepülést mutatott be
Kerekes Adrien kiváló pilótanőnk, majd egy ötös Lunak műrepülő – kötelék (Pogácsás, Pálinkás, Domonkos, Fejér és
Csanádi) pilótákkal….‖356
Pogácsás István és Klapcsik Antónia
Farkashegy, 1955.357

A repülést az 1950-es évek végén abbahagyta.
Aktív résztvevője a megemlékezéseknek egészen haláláig.

356
357

Csanádi-Nagyváradi-Winkler A magyar repülés története
Farkashegy története 1929-1976.
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Németh Sándor
(Nátai, 1914.03.16-?)
Szombathely repülőtere a hazai aviatika megindulásától kezdve mindig fontos hely
volt. Hivatalosan 1915-ben lett katonai repülőtér, amelyet a honvédség egészen 1945. március
29-ig használt, először kiképzési, majd a 2. világháborúban hadi célokra is.
Az intenzív vitorlásrepülő-élet 1948-ban indult meg ismét, ebben az évben rendezték
meg a háború utáni első sportrepülő tábort is. Itt dolgozott ebben az időszakban Németh Sándor is, mint repülőtér parancsnok.
„…Aztán Nagy Árpád és Pogácsás István vezérletével újraindult a vitorlázó repülés a
városban. Ott volt a helyem, s ekkor született meg a rekordom a Vöcsökkel. A szokásos 3-4
perc helyett 43-at töltöttem el a magasban, egy kiváló termiknek köszönhetően. Fantasztikus
élmény volt, máig őrzöm ezt az emléket. Ez aztán országos figyelmet keltett…‖358
„…Nagy öregjeink ekkor: Németh Sanyi bácsi reptérparancsnok, kinek operettszínész
fia a kis Sanyika is itt szerzett „C‖ vizsgás minősítést, (ma Bécsben él), Haffner Jóska bácsi,
(két éve halt meg) Mesterházi Jenő bácsi, Bokor fivérek, aztán Tóth István (mindkét fia gyémántkoszorús vitorlázó-motoros pilóta, Artner Gyula, dr. Mangliár Károly balesetsebész a
reporvosi bizottság elnöke, Szántó Géza (Rubik Ernő bácsinál dolgozott Esztergomban, Géza
a lakásában épít egy kis motorosgépet, pár napja látogattam meg, ha minden jól megy idén
repül a szerkezet) Pálhegyi Árpi, Horváth Imre, Csató István (ki amikor megtudta, hogy lekoszorúztam a saját zakójáról tűzte mellemre ezüstkoszorús jelvényét…‖)359
Azonban politikai nyomásra 1949 végén, több mint hét évre megszüntették a sportrepülést Szombathelyen, noha néhányan megkeresték az 1951-ben megalakult MRSZ vezetését
is. Ekkoriban a Pápán üzemelő repülőklub fogadta hétvégenként a szombathelyi pilótákat.
Sanyi bácsi és családja még ekkor, 1949-ben, a szombathelyi sportrepülés időleges beszüntetésekor Bánréve repülőterére került műszaki vezetőnek és oktatónak. Ideérkezése után
azonnal levezényelte egy roncsból újjáépülő, Bü-131 Jungmann munkáit, amely a HA-BKR
lajstromjellel repült Bánrévén, igaz csak keveset, mert az MRSZ hamarosan „rátette a kezét”
és elvitte a gépet innen.
Ő végezte a repülőtéren a műszaki vezetést, e mellett oktatott és repült is. Itt repülte ki
az ezüstkoszorú két feltételét, 234. a jelvényszám.
1957. július 1-jén újra szárnyra kaphattak a sportrepülők Szombathely város saját repülőterén. Ekkor Németh Sándor és családja visszaköltöztek és ott újra repülőtér parancsnok
lett.
„…1957. július 1: ismét megindult a repülés Szombathelyen. A sportrepülőklub alapító tagjai: Hafner József, Artner Gyula, Tóth István, Módos Miklós, Pálhegyi Árpád és még
néhányan. A repülőtér parancsnok Németh Sándor lett...‖360
358

Sári Ignác visszaemlékezése
Repülőterünk története (Szombathely) Czeiner Gábor összeállítása 2008. (Az írásban a dátumokkal alapvető
bajok vannak. Szombathelyen 1949-ben leállították a sportrepülést és az csak jóval később indult újra! RZ) Az
ifj. Németh Sándorról írt sorok szintén tévesek. Sanyi 1942-ben született. A szombathelyi repülőtér bezárásakor
és Bánrévére költözésük idején csak 7 éves! Amikor újra Szombathelyre költöznek akkor már 15 éves, nincs
kizárva, hogy ekkortól repült.
360
Szombathelyi Repülőklub http://www.varosunk.hu
359
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ifj. Németh Sándor

Fia, Németh Sándor színész Szombathelyen született
1942. 02. 27-én.
Gyermek- és kamaszéveinek
egy részét Bánrévén és Ózdon töltötte 1949 és 1957 között. Kisgyerekként jól emlékszem rá. A községben, az iskolában számos barátja volt, akikkel a kapcsolatot
még a budapesti színészkedése
idején is tartotta.
1960-ban Győrben a Kisfaludy Színház tagja lett. 1964ben táncoskomikusként szerződött a Fővárosi Operettszínházhoz,
22 évesen, melynek 1988-tól művészeti vezetője, 1989-től 1993-ig
igazgatója lett. A 80-as években tanít a Színház és Filmművészeti
Főiskolán
1973-tól a bécsi Raimund Theater, 1982-től a bécsi
Volksoper társaulatának is művésze volt. Biztos stílusérzékkel formálja meg szerepeit, virtuóz táncos, kitűnően énekel. Számos sikeres alakítást nyújtott
itthon
és
Bécsben egyaránt.
Jászai Mari-díjas
(1972), érdemes
(1980) és kiváló művész (1987).
2011-ben életműdíjat kapott.
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Básti József
(Korompa, 1926. 03.03. – 2004)

1940. április 17-én, 14 évesen kezdte el az ózdi cserkészrepülők között ezt a nagyszerű sportot, a vitorlázórepülést. 1944-ben a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alapnál a
motoros repülést is elsajátította. A háború viszontagságait
túlélte. Később az egykori Ózdi Kohászati Üzemek műszerésze lett, de változatlanul hű a repüléshez. Az Ózdi Sportrepülőklub egyik alapítója, a bánrévei repülőtér „D” vizsgás sportrepülő-oktatója. Később a klub megszüntetése miatt a Miskolci Repülőklub
tagja. 78 éves kora ellenére, időnként
még repült néhány kört motoros vagy
vitorlázó géppel.
Annak idején, egy érdi látogatás alkalmával, mint cserkészrepülő, találkozott Horthy Istvánnal is, aki mint köztudott, fiatalon lezuhant
gépével. A szerencsétlenség okát sokan sokféleképpen ítélték meg.
Természetesen Básti Józsefnek is megvan erről a saját véleménye. Ezt
2002-ben meg is írta Horthy Istvánnénak. Íme, a levél tartalma:
„Először is elnézését kérem, hogy levelemmel zavarom. Nem akarok régi sebeket felszaggatni, de nem hagy nyugodni ma sem az a tragédia, ami Horthy István főhadnagy úrral
történt. Több változatát is ismerem az esetnek, amit leírtak, vagy elmondtak róla. A magam
részéről egyiket sem tudom az eddig ismertek formájában elfogadni. Többször is elolvastam a
tragédiáról szóló leírásokat – köztük a szemtanúk megfigyeléseit is. Beszéltem sok harci pilótával, olyannal, aki végig látta az esetet. Mindegyik annyit tudott mondani, hogy a gép elvesztette a sebességét, majd dugóba esve belecsapódott a földbe. De mi idézhette elő a gép sebességvesztését, vagy esetleg mást is!?
Senki sem gondolt arra, vajon mi történhetett a fedélzeten? Azt sokan látták, hogy a
Főhadnagy úr kilőtte a jelző rakétát. Ez azonban olyan dolog, hogy sebesség vesztéskor nem
azzal foglalkozunk, hogy ezzel jelezzünk – ami időt vesz igénybe – hanem mindent félretéve
mielőbb sebességet gyűjtve normál helyzetet állítsunk elő. Akik végig látták az esetet a levegőből – mert aránylag közel voltak a Főhadnagy úr gépéhez, – ők nem vesztették el a sebességet, hiszen együtt repültek. Sok itt az ellentmondás a dolgokban.
Többször is elolvastam már ezt a tragikus esetet, és így kialakult bennem egy elképzelés, ami a legvalószínűbbnek tűnik az okok között. (Velem is megtörtént hasonló eset, ami az
alábbiakban leírtak megértésére utal, így engedje meg, hogy előbb a velem megtörténtet írjam
le, talán könnyebb lesz megérteni, hogy mire alapozom feltevéseimet.)
Miskolc légterében repültem egy ESZTERGOM – típusú vitorlázó géppel. Kb. 1300
méteren voltam, amikor a botkormány – csűrő – igen rövid idő alatt egyre keményebbé vált,
majd teljesen megszorult. Én egy kissé bedöntött repülési helyzetben voltam, csak a magassági és oldalkormányok maradtak meg. A gép lassan kezdett a hátára borulni. Akkor még a két
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térdemmel is – mint utolsó lehetőség ugrás előtt – próbáltam a csűrő kormányt normál állásba hozni. A fennálló helyzet valójában megsokszorozta az erőmet és sikerült a botot középállásba hozni. Majd lábbal végezve az enyhe fordulókat, sikerült a gépet szerencsésen földre
tenni.
Leszállás után kértem a műszaki vezetőt, hogy vizsgálja át a gépet. (Addigra már valamit javult a csűrő keménysége.) Megmozgatta a csűrőt és kijelentette, hogy ennek a típusnak
kemény a botja és hagyta tovább repülni a gépet. Én nem vállaltam vele a felszállást, de egy
oktató – aki előbb gúnyszavakkal illetett – majd megmutatja, hogy semmi baja a gépnek. Vontatásból indult, ám alig 300 méteren leoldott és féklapozott. Leizzadva, falfehéren szállt ki a
gépből, majd kijelentette, hogy nem lehet használni a csűrőt. Újra átvizsgálva a gépet rájöttünk, hogy a csűrőkormány tolórúdját vezető görgők és a rúd közé egy vattacsomó volt beszorulva, ami időnként akadályozta a csűrő használatát. Ez a vezető görgő – első pár – kb. a
kabintól 50 centiméterre van a szárny belseje felé és nem nagyon lehetett látni. A vattacsomó
eltávolítása után a gép újra használható, repülésre alkalmas lett. És az itt leírtak alapján
próbálok következtetni, hogy mi történhetett a Főhadnagy úr kabinjában a felszállás után.
Mielőtt motoros géppel felszállunk, a következőket kell szabályzati előírás szerint végrehajtani.
1.Motormelegítés, 1 + 2 gyújtásszéria próbálása, teljes-gáz, fordulatesés figyelembe
vétele, olajnyomás és hőfok ellenőrzése, üzemanyag mennyiség.
2.A kormányok teljes kitérése akadálymentesen, műszerek helyzete és még sok egyéb
más. Ezek a legfontosabbak.
Egyedül a futómű működéséről nem tudunk meggyőződni a földön. A felszállás előtt
úgy a szerelő, mint a pilóta mindent ellenőrzött, kivéve a futóművet! (Ez az, ami engem nem
hagy nyugodni és a németek csak ezzel manipulálhattak.)
Itt jött az én esetem, amiből elindultam és lekövetkeztettem az okot. Hogyan lehet HÉJA R-2000-es gépen megoldani, hogy a csűrőkormány – vagy magassági – működő képtelen
legyen? Mivel a csűrőkormány működtető tolórúdja a futó (kerék) szekrény közelében megy
el, itt egy kétkarú emelőt alkalmazva egy kb. 40-50 centiméter hosszú rúd van, középen egy
alkalmas szorító csavarral az egyik szárnybordához, vagy egy alkatrészhez erősítve. Így el
lehet érni, hogy ez a rúd egyik vége beér a futószekrénybe, amit a futó behúzásánál a kerék fel
tud nyomni, ha a másik vége a csűrő tolórúdján fekszik. Így 200-300 méter magasan – amikor
már a futókerék bent van – el tudta végezni azt, amiért odatették. A futót, illetve a kerekeket
hidraulika húzza be, így a rúd egyik végét a behúzott kerék felszorítja, a másik vége a tolórudat feszíti meg úgy, hogy az mozdíthatatlanná válik. Ebben az esetben a legkisebb csűrő kitérése is elég volt ahhoz, hogy annál a sebességnél a gép a hátára tudott fordulni és dugóba
esett.
Elképzelhetetlen, hogy a Főhadnagy úr felszállásnál – kis sebesség esetén – teljes gázrányomással ne tudott volna megfelelő sebességet elérni és újra emelkedni. Nem hiszem, hogy
azért lőtt volna ki jelzőrakétát, mert a gép elvesztette a sebességét.
A rakéta kilövésével fel akarta hívni a figyelmet arra, hogy igen nagy veszélyben van.
Sajnos, az egész olyan kis magasságban történt – és igen rövid idő alatt –, hogy a kiugrás is
tragédiával végződött volna.
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Ha én ilyen formában le tudtam következtetni a tragédia okát, gondolom a németek is
a végrehajtásnak ezt a módját választották. Ez volt az a lehetőség, amit a földön senki nem
vehetett észre. Nem igen szokták a futószekrényt ellenőrizni – főleg azért, mert valami gyanús
lehet – talán időnként a futókerekek nyomását mérik.
A gép a tragédia után háton – a futókat jól láthatóan a helyükön – behúzott helyzetben
voltak. Így a keréktől semmi olyan nem volt látható, amiből valamit is meg lehetett volna állapítani. Nagyon gyorsan, bizottsági vizsgálat nélkül szedték össze a roncsokat és szállították el.
Valószínű, ebben is a németek szorgoskodtak.‖361
A háború után folytatta a repülést. Élete végéig példaértékű volt számára a cserkészélet és az ott tanultak. Ezt alkalmazta oktatói munkája során is,
a bánrévei, később a miskolci
repülőtéren.
2000. április 7-én ünnepelte repülő pályafutásának 60.
évfordulóját.

A miskolci repülőtéren

Básti József és Kerékgyártó
Mihály újságíró a miskolci repülőtéren362

361
362

Básti József levele vitéz Nagybányai Horthy Istvánnéhoz
Kerékgyártó Mihály cikkei, írásai
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Básti József és Kerékgyártó Mihály a HA – TRA
újjáépített Tréner előtt363

„Básti József az egykori Ózdi Kohászati Üzemek aranykezű műszerésze, öregcserkész,
amatőr költő, sportrepülő-oktató a minap életének egy jeles dátumához érkezett. Hatvan évvel
ezelőtt kezdett el ugyanis repülni, s azóta is megszakítás nélkül rendszeresen hódol ennek a
sportnak, szenvedélynek. A miskolci repülőtéren kis házi ünnepség keretében köszöntötték az ünnepeltet.
Dr. Szabó Ferenc a repülőklub titkára méltatta Básti
József példamutató tevékenységét a repülés terén elért sikereit. Majd egy szép nagy vázával tette emlékezetessé e jubileumot, melyen ez áll: A repülésben eltöltött 60 év emlékére Józsi Bátyánknak a Borsod Megyei Repülőklub repülőitől.
Természetesen ez a nap sem telt el repülés nélkül. Józsi bácsi több felszállást hajtott végre, köztük egyszer e sorok
íróját is magával vitte, mert szerinte a repülés gyönyörűségét
úgy nem lehet leírni, ezt érezni kell. Így igaz.‖364
„Básti József az egykori Ózdi Kohászati Üzemek
aranykezű műszerésze, újítója a mai napig hódol fiatalkori
szenvedélyének a sportrepülésnek.
Basti József az érdi repülőtéren ült először motoros gépbe. 1943-ban itt teljesítette az
A- és B-vizsgát Tücsök típusú vitorlázógéppel, ami abban az időben rangos teljesítménynek
számított. A háború szele a fiatalon repülőket sem hagyta érintetlenül. 1944 tavaszán Algyőre
vonult be a motorosrepülő kiképzőtáborba. Ősszel Szentkirály-szabadjára sodorták az esemé363
364

Kerékgyártó Mihály cikkei, írásai
Kerékgyártó Mihály: Öreg vasas nem vén vasas. Nyugdíjban is aktívan.
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nyek. Innen a következő állomás a berlini Gatow repülőtér volt. Itt Focker-Wolf 190365 repülőgép pilótájának képezték ki. Számára a háború itt véget is ért, de még öt hónapot orosz hadifogságban töltött 1945-ben.
Ezt követően Bánrévén oktatta a repülni vágyó fiatalokat egészen 1965-ig, a repülőtér
bezárásáig.
Básti József, Józsi bácsi 76 éves kora ellenére a Miskolci Repülőklub tagjaként máig
rendszeresen hódol szenvedélyének a bátrak sportjának. 70. születésnapján a klubtól ajándékba kapta az ingyenrepülést a klub valamennyi gépén.
Józsi bácsi 2000-ben ünnepelte repülési pályafutásának 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból, Göncz Árpád köztársasági elnök aranyérmet adományozott részére.
Pályafutása alatt 43 vitorlázótípust repült, 3400 repült órája van vitorlázógéppel, és
több mint 21ezerszer sikerült baj nélkül leszállnia. Motoros géppel is közel jár 3000. felszálláshoz és az 1200 órához.
Hasznos ismereteit ma is szívesen adja át a fiataloknak azok örömére.
A repülés mellett sokat tevékenykedik az Ózdi Öregcserkész csapatban is. Néhány év
óta versírással is foglalkozik. Hamarosan megjelenik verseskötete.‖366
Básti József nemrég könyv írásába kezdett. Megírja az Ózdi Sportrepülés történetét,
hogy ne merüljön el a múlt mély kútjában. Sajnos a könyv kézirata félbe maradt, mert Básti
József váratlanul elhunyt.367
2004. május 12-én sokan, köztük repülős tisztek kísérték utolsó útjára az ózdi Gyári
temetőben.368
„Egy elmaradt találkozás......
Régóta tervezgettem a találkozást, hogy átadjam azt a fotót, ami rólad szól...Egy emlékezetes találkozásról - ember és gép között -...Szerettem volna legalább olyan meglepetést,
mint akkor ott a "Bücker szárnyánál" állva. A szombati repülés egy igazán szép alkalomnak
tűnt erre. De csalódnom kellett, mert jött a hír, rosszul érzed magad, sajnos nem repülhetünk
együtt. Majd pótoljuk gondoltam naivan, de most tudom csak, ezt már nem lehet.... Annak
idején a reptérre kerülésemkor már "neved volt" itt. Mindenki ismert, és tisztelt. Korodat
meghazudtoló, fürgeséggel és hévvel vettél részt a klubélet szinte minden területén. Bár a korkülönbség okán természetszerűleg kijárt volna a magázódás Te mégis a tegezést ajánlottad:
Tudod tegezve is lehet valakit tisztelni és magázva is utálni- mondtad hamiskás mosolyoddal.
Ez bizony nagy igazság, és ezt az ember csak olyan élettapasztalattal állíthatja amilyen neked
is volt. A tapasztalatokat mindig igyekeztél megosztani a fiatalabbakkal, segíteni őket az olykor "nehézkes pályán". A tudás hatalom hallhatjuk, de ezzel a "hatalommal" sohasem éltél
vissza. El tudtad fogadni a "mások igazát" a magadéval szemben. Ha néha kritikus voltál egyegy dologban azt úgy tetted, hogy még az "ellenfeleket" se bántsd meg soha. Hiába értettél az
emberek nyelvén. És a humorod....Az utánozhatatlan "básti sztorik" amikkel tucatnyi embert
képes voltál "lóvá tenni". Rezzenéstelen arccal tudtál néha óriási "blődli" dolgokat előadni és
mi szerencsétlenek hittük az utó percig... Nyughatatlan típus voltál egész életedben, hiszen
365

Minden bizonnyal Focke - Wulf FW 190 helyesen (RZ).
Kerékgyártó Mihály: Nyugdíjas műszerész sportrepülő.
367
A könyv az óta megjelent a családja gondozásában.
368
Kerékgyártó Mihály
366
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ritkán lehetett látni, pihenni, mindig csináltál "alkottál" valamit. Kezed nyomát őrzi a reptéren megannyi tárgy, amit Te önzetlenül a közösség javára készítettél. Mert a közösség mindig
fontos volt számodra. Az emberek, és a repülés ez a két dolog, ami ide vonzott és itt tartott. A
repülés szeretetére sok példát sorolhatnék. Bábáskodtál a maklári reptér megnyitásán, az egri
repülőtér létrejötténél, a szoboszlói klub beindulásában. Nagy lelkesedéssel ecsetelted a
bánrévei reptér újraindításának ötletét. Hiába az mégis csak a "te gyermeked volt". A mára
már rendszeressé váló veterántalálkozók mozgató rugója is Te voltál. Hiába ez a véredben
volt, és így érezted jól magad. Felderengenek a régi táborzárók emlékei, amikor Te készítetted
az "ünnepi menüt". Ha netán rákérdeztek, hogy sikerült, csak annyit mondtál huncutan mosolyogva : egyszer meg lehet enni....A főző tudományod még a "nagy kritikusok" is elismerték,
és aki kóstolta főztödet az tudja, csak mit veszít eztán.. A hetvenéves születésnapod alkalmából
térítésmentes repüléshez jutottál, de ezzel a jogoddal soha nem éltél vissza. Szerénységed példamutató volt a többi klubtag előtt. Minden fontos rendezvényen számíthattunk segítségedre,
tudásodra. Örültél a közös sikereknek és bántottak az esetleges kudarcok. Ha ez utóbbiból
néha kijutott neked is ügyesen titkoltad, hiszen ritkán láttunk szomorúnak. Persze akadtak
kivételek, mint "legutóbb" amikor a repülésben elhunyt társainknak felállított emlékmű avatásán vettél részt. Az elmúlás ténye a megmásíthatatlan valóság fájdalma a Te arcodon is látszott. Az ilyen és ehhez hasonló hullámvölgyeken úgy lettél úrrá, hogy a költészetet hívtad
segítségül. Saját verseidben tetted közzé érzéseidet, gondolataidat. Írtál sikerekről és veszteségekről egyaránt. Márciusi találkozásunkkor már tervezgetted az idei első repüléseket....Sajnos a tervek csupán tervek maradtak, és a könyörtelen tény, hogy nem vagy többé.
Meghalt egy ember egy "igazi" pilóta, aki egész életét a repülésnek, a repülésre áldozta. Az
eredeti "flieger szellem" talán utolsó képviselője. Elment és hatalmas űrt hagyott maga után...
Hiányzik majd tudása élettapasztalata, emberi tartása, egyéni humora. Hiányoznak majd
anekdotái, versei, amikkel néha minket karikírozott. őrzik emlékét az általa készített tárgyak,
egyéni ötletek, növendékek, és egy hálás tagság. Még egy utolsó felszállás és csatlakozol az
égi kötelékhez, amiben számos nagy előd szeli az eget, de biztos vagyok benne ott is megállod
helyed... Józsi bácsi jó utat, nyugodjál békében!!
Szabó Zoltán‖369
„Tisztelt sporttársak, hozzátartozók, barátaim!
Meghalt egy családapa, meghalt egy költő, meghalt egy pilóta, meghalt egy újító,
meghalt egy jó ember. S mindez egyetlen személyben, akit úgy hívtak, Básti József. Sokan nem
is gondolják, mekkora veszteség ért minket, hogy elment a miskolci repülés utolsó aktív nagy
öregje, akit nap, mint nap láthattunk a starton. Talán mai rohanó világunk nagy hibája, hogy
elfelejtett odafigyelni az öregek bölcsességére, pedig hihetetlen egy olyan emberrel ülni a
starton, aki Focke-Wulf-al repült, orosz hadifogságban volt, és tudja milyen volt a repülés a
második világháború után, vagy a Horthy rendszerben. Mindezek, s a levegőben eltöltött több
ezer óra sok embert tenne túlzottan elbizakodóvá, de őt nem. Ő mindig csendes, mindig
rény maradt, és haláláig tisztelte a repülést, és ez, követendő példa mindannyiunknak, hisz

369
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biztosította számára, hogy több mint hatvan évig ténykedjen a magyar sportrepülésben, és
végül természetes halált haljon.
Básti József az öregcserkész,
a vitorlázórepülő370

De nem ment el végleg közülünk, hiszen szerénysége, és csendessége mögött nagy tenni akarás
lakozott, mely szintén követendő példaként, tettekben
nyilvánult meg.
Emlékezni fogunk hát rád Józsi bácsi, minden
alkalommal ahányszor csak egy gépet a hangár kocsira emelünk, vagy hála halálodig tartó újító elmédnek, éppen nem emeljük, csak rátoljuk. Emlékezni fogunk ahányszor csak az antennát leveszszük, vagy visszatesszük az általad gyártott tartóra, és vég nélkül sorolhatnánk aktív tenni
akarásod bizonyítékait. S mindez semmi, ahhoz képest, amiért mindannyian köszönettel tartozunk, azért hogy annyi nehézségen át megőrizted a repülés szépségét, szeretetét, tudását, és
átadtad nekünk, az elkövetkező generációnak, hogy erényeidből és hibáidból tanulva, mi is
továbbadhassuk. S ezzel hallhatatlan lettél, hiszen tudásod ott él tovább a több tíz, száz növendékben, pilótában, aki ma is ezt a tudást használva vezeti gépét, oktatókban, akik a Te tudásodat adják tovább.
Búcsúzunk hát tőled a miskolci sportrepülés nagy öregjétől, az utolsó doyentől, az
utolsó mohikántól, búcsúzunk, de nem felejtünk, mert, ahogy a bölcsesség is tartja, a halál
nem számít. Az számít, mit tettél előtte. S abban mindenki biztos lehet, Te megtetted, amit kellett.
2004.05.12.
Havasi Zoltán‖371
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Ózd – Bánréve. Az ózdi sportrepülés története 1932 – 1965. http://www.tar.hu
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Borsodi István
(Ózd, 1924. 07. 08. - ? )

A repülést az ózdi cserkészek körében kezdte el valamikor az 1940-es évek elején.
1942 augusztusában készült eredménylista alapján ekkor „B” vizsgás már. A háború után párszor a sajókápolnai repülőtéren találkoznak vele, mert Huszthy Mihállyal együtt ott keresi a
repülés lehetőségét.
A bánrévei repülőtér 1948-as nyitása után még mások a parancsnokok, ő az 1950-es
évek elején került az OMRE vitorlázó oktató, majd 1951-ben a motoros kiképző iskolájába.372
1951-től már ő a bánrévei repülőtér parancsnoka és ezt a feladatot, kis megszakítással, egészen a repülőtér, illetve a repülőklub 1966-os bezárásig ellátta.

A feladatok a következők voltak:373
1.

372
373

Dunakeszi – Tiszapüspöki céltáv.(100 km)

Ezt az időpontot az ezüstkoszorú egyik feltételének helye és időpontja megerősíti. (RZ)
Matuz István: Vitorlázórepülő versenyek 1948-2005. Térképeket a Google Earth alapján mi rajzoltuk.
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2.

Dunakeszi – Gyöngyös – Dunakeszi hurok. (130 km)

3.

Helyi magassági repülés.

4.

Dunakeszi – Verseg – Mende – Dunakeszi háromszög. (100 km)

5.

Dunakeszi – Hajdúszoboszló céltáv.(170 km)
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Kedvenc vitorlázógépe maradt a Pilis a későbbiekben is. Ha nem vontatott, vagy ejtőernyőst ugratott a Po-2-esből, szervezett, vagy adminisztrált, akkor a „D” Pilissel repült pihenésképpen az üzemnapok vége felé. Repült viszont 1959-ben a
B-Ifjúsággal egy 5 órán túli időt.
A gyereksereg óriási örömére, számtalanszor eljátszotta velünk a következőket. A Po – 2-es motorjának melegítése alatt a gyerekeket a gép mögött – biztonságos távolságban – felsorakoztatta. Ezután kezdődött a motor melegítése és a különféle fordulatokon
való járatása. A légcsavarszél előbb gyenge majd egyre
erősebb lett. A gyerekek a tömegüknél fogva sorban
kezdtek „elperegni” a nézők nagy gyönyörűségére. Legvégül már csak a legnagyobbak maradtak, ők is csak úgy,
hogy teljesen rádőltek az áramlásra. Persze ezek sem úszták meg,
mert egy gyors gázlevétel miatt mind hason végezték. Egyébként szigorú, rendet tartó ember
volt.374
Valamikor az 50-es évek végén történt meg vele a következő eset. Már erősen késő
délután volt, amikor D-Pilssel a repülőtér közvetlen környezetében repült. Egyszer csak láttuk, hogy jön ám lefelé, de nagyon „sietve”. Leszállt, majd az irodába szaladt és telefonált.
Utána mondta, hogy nagy tüzet látott a levegőből a Szarvas-pusztai juhászatban. Nagy a tűz
és a füst és ezt megtelefonálta az ózdi tűzoltóknak. Nagyjából jó negyedóra múlva azok meg
is érkeztek a helyszínre, ahol a juhász nagy ártatlan képpel fogadta őket és közölte, hogy csak
a juhászat közelében összegyűjtött száraz növényeket égeti, abból viszont akkora tüzet rakott,
hogy a lángok az akol tetejéig értek… Az ijedtségen kívül aztán baj nem történt az ügyből
kifolyólag.375

374
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RZ
RZ
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Békéscsaba, oktatói iskola 1950376

376

Békéscsabai Veterán Pilóták Baráti Köre
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Huszthy Mihály377
(1915-1974)

A magyar vitorlázórepülés egyik legrégebbi, elkötelezett tagja volt Misi bácsi. 1936ban Sopronban, egyetemista korában, 21 évesen csatlakozott az ottani vitorlázórepülőkhöz és
1941-ig ott repült.
„ A Győr-Sopron-Ebenfurt-i Vasút, nagyrészt munkás és
iparos fiatalokból álló, 366. számú Végvári öregcserkész csapata
tagjainak különleges tevékenységi kört keresett, mert az ifjú cserkészeknek való munka nem tudta teljesen lekötni a csapat tagjait.
Így egyik részük a Fertőn vízitelepet létesített, egy másik csoportjuk pedig motornélküli repüléssel kívánt foglalkozni. Fejlesztési
céllal a GYSEV megvásárolta az üresen álló régi szeszgyár épületét. A benne lévő helyiségeket, melyek alkalmasak voltak műhelynek a gépépítésre, a „Végváriak‖ Szabados József által vezetett
repülőcsoportja használatra megkapta.
A lelkes öregcserkészek 1932-ben merész vállalkozásba kezdtek: nekifogtak egy
Zögling típusú motornélküli iskolarepülőgép építésének. E munkával egyidőben a Soproni
Automobil Egyesület is megszervezte sportrepülő szakosztályát a SAERO-t, és megrendelt egy
Zögling típusú gépet a Lingel bútorgyártól. A Soproni Hírlap 1932. szeptember 25-i száma
már hírt ad a gép megérkezéséről és arról, hogy az a „Kaszinó épületében megtekinthető‖.
1932. júliusában Hefty Frigyes, a Soproni Automobil Egyesület sportrepülő szakosztályának
főoktatója, az „Elite Mozgóban‖ vetítetéssel egybekötött képes előadást tartott a vitorlázó
repülésről.
A SAE repülő szakosztályának gépét a Kaszinói kiállítást követően 1932. október 9-én a Hubertusz alatti területen ünnepélyesen felavatták. A repülőgép a „Sopron‖ nevet kapta.
A soproni cserkészrepülők első repülőnapjára március 30-án került sor, a régi Hubertusz
vendéglő alatti lovassági gyakorlótéren.
A csapat tevékenyégének következő neves eseménye az 1933. évi gödöllői cserkész világ jamboree-n való részvétel volt. Az odaszállított repülőgéppel - a "Végvárral" együtt -17
gép állt a repülő altábor rendelkezésére.
1934. május 20-án ismét repülőnapot rendeztek Sopronban. Bánhidi Antal és Rotter
Lajos meghívásával és szereplésével a magyar sportrepülés reprezentánsai és az akkori leghíresebb magyar tervezésű és építésű repülőgépek bemutatója tette emlékezetessé e repülőnapot. A soproni repülők mindaddig a harkai fennsíkon működtek csak repülőnapjaikat tartották
a Hubertusz alatt. Itt épült fel azután a T-alakú, fából készült hangár is 1934 őszén.
A negyvenes évek elején kiszélesítették a repülők körét: a cserkészrepülők mellett a Széchenyi
reálgimnáziumból, az Evangélikus Líceumból, a Kereskedelmi iskolából és az Evangélikus
Tanítóképzőből diákcsoportok szerveződtek és rendszeresen részt vettek a repülőkiképzésen. A
következő év tavasza jelentős eseményt hozott a soproni vitorlázó repülés történetében: meg377

A nevét többféle módon találtuk meg, Huszthy, Huszthi, Huszti. (RZ).

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

215

született az első soproni C-vizsga. Tücsök típusú motornélküli repülőgéppel 1941 március 30án Reményi K. András oktató-gyakornok, műegyetemi hallgató teljesítette a minimum 5 perces repülés feltételét. Ugyanezen a napon Hauer Samu és Máthé Zoltán B-vizsgát repült.
1942-ben a soproni motornélküli repülősport életében jelentős technikai fejlesztést sikerült végrehajtani: sikerült beszerezni egy 90 lóerős, Nask gépkocsit, melyet a repülőcsoport
ezermesterei csörlésre is alkalmassá alakítottak át. A Nemzeti Repülő Alap ebben az évben
még egy Vöcsök típusú gépet is adott a soproni repülőknek, így a kiképzés még gyorsabb lett.
Az év áprilisában 40 taggal megalakult a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület soproni
szakosztálya, az MSRE Sopron. Elnöke Tőzsér Aladár lett.
1943 márciusában a sajtó arról tudósított, hogy megalakult a soproni leventék siklórepülő
szakosztálya. Egy statisztikai jelentés szerint 1932 és 1944 között körülbelül 400 fiatal részesült a vitorlázó repülés alapképzésének valamelyik formájában.
A háborút követően Sopron repülősportjának újbóli életrekeltése 1950-re tehető. A kis részben a korábbi repülőcsoport tagjaiból és új jelentkezőkből alakult egyesület egyik szervezője
Brattlné Csonka Blanka volt. A döntő többségében munkásfiatalokból álló csoport első összejöveteleit az Új utcai volt cserkészhelyiségben tartotta. Miután Brattlné lemondott a klub vezetéséről, Boros Miklós vette át az irányítást. Ennek a csoportnak is sikerült egy Vöcsök gépet
szereznie, melynek tárolása a Járási Tanács épületében történt, ahol később összejöveteleiket
is tartották. Innen a volt törvényszéki épületbe kerültek.
E csoportból számos fiatal tett „A‖ és „B‖ vizsgát. Pár évig még itt dolgoztak, majd
tevékenységük
abbamaradt:
városunkban
repülést
már
nem
végeztek.‖378.
1941-ben csatlakozott a
sajókápolnai
sportrepülőkhöz.
Erről már néhány fénykép fennmaradt.
Állnak: Huszti Mihály, Lipovszky
Gyula, Bacsa István.
Ülnek: Ducsai Endre, Kőhalmi Károly, Studzeni József, Kökény Béla,
Grubert János, Daubner István,
Soltész Bertala, Müller Imre.379
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379

Szerző: Németh Péter, http://www.sopronsport.hu
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Miskolc – sajókápolnai vitorlázórepülők hármashatárhegyi táborozása.
Balról-jobbra: Bacsa István, Lipovszky Gyula, Studzeni József,
Székely József, Huszti Mihály,
Kökény Béla, Bogdanovics Kálmán, Garami István, Müller Imre380

Miskolc – sajókápolnai vitorlázórepülők a hármashatárhegyi repülőtéren
Balról-jobbra: Bogdanovics Kálmán, Soltész Bertalan, Kökény Béla, Huszti Mihály381
380
381
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Misi bácsi bányamérnök volt és részben az ózdi cserkészrepülőknél, részben pedig a
Miskolc – sajókápolnai vitorlázórepülőknél repült. Munkája ekkor z
RMST (vagy RIMA) Ózd környéki bányáihoz kötötte. Ez volt az ózdi
cserkészrepülők szerencséje, mert 1944-ben ő rejtette el Vajácsbányán
a szétszerelt gépeiket és így neki köszönhették az ózdi cserkészek,
hogy repülőgépeik a háborút átvészelték.
„A gyárigazgatóság fenti számú és keltű levelével átküldte hozzánk a katonai parancsnoksághoz intézett átiratát. Ebben az átiratban a
gyár kérte a katonai parancsnokságtól, hogy visszavonásig rendelje el vasárnapokra is a széntermelőmunkát. Az elmúlt két vasárnap a somsályi és
farkaslyuki üzemekben volt is széntermelés. Rendes üzemmenetnél, mikor vasárnap nincs
széntermelőmunka, a bányák a vasárnapi termelőszünetet arra használják fel, hogy elvégezzék azokat a fenntartási munkákat, amelyeket termelőmunka közben nem ehet végezni. Ezért
nem lehet minden vasárnap széntermelőmunkát végezni, mert különben olyan szakadások keletkezhetnek a szállító vágatokban, hogy azok több napra, esetleg egész héten is, teljesen
megbénítják a széntermelést.
A bányák fenntartási munkája már a múlt évben sem volt a fokozott széntermelés miatt
olyan, amilyennek kellett volna lenni. Az elmúlt két vasárnap alig végeztek fenntartási munkát.
Most már az a helyzet, hogy ha a szakadással fenyegető helyeket a legközelebbi vasárnap ki
nem javítják, olyan szakadások keletkezhetnek, amelyek esetleg egész hétre is lehetetlenné
teszik a széntermelést. Hogy ilyenek meg ne történhessenek, kérjük, szíveskedjék a katonai
parancsnokságtól a legközelebbi vasárnapra a széntermelés kényszere alól a felmentést kieszközölni.
Meg kell még említenünk, hogy a bányák fenntartási munkálatainak elhanyagolása az
üzemek teljes tönkretételéhez is vezethet. Felelősségünk tudatában ezt kénytelenek vagyunk
éppen a széntermelés és a bányák üzemének fenntartása érdekében a termelés fokozását kívánó tényezők előtt hangsúlyozni. A vasárnapi termelőmunkára vonatkozólag azt a régi tapasztalatunkat is meg kell említenünk, hogy a vasárnapi termelés nagyon kicsiny szokott lenni, és
ha vasárnap széntermelésen dolgoznak, az mindig a hétköznapi termelés rovására megy.
A jelenesetben nagyon sok munkásunk vasárnap élelem után akarna nézni, ha vasárnap nem mehet el, akkor sok ember hétköznapra kér élelembeszerzésére szabadságot. A legközelebbi vasárnapra vonatkozó munkaszünetre kérjük t. Cím mielőbbi válaszát!
Tisztelettel:
A RIMAMURÁNY—SALGÓTARJÁNI VASMŰ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BÁNYAIGAZGATÓSÁGA
Huszthy Mihály s.k.‖382
„Folyó évi február 17-én kelt 86/1945.számú felhívását március 1-én kaptuk meg. Tekintettel arra, hogy értesülésünk szerint Ózdról néhány nap múlva vonattal szándékoztak Mis382

ÓZD,1945. FEBRUÁR 8. Az ózdi bányaigazgatóság átirata az Ózdi Vas-és Acélgyárhoz: a vasárnapi széntermelési szünet visszaállítását eszközölje ki, hogy a bánya fenntartási munkákat el tudják végezni. / Gáspár
Ferenc—Jenei Károly—Szilágyi Gábor: A munkásság az üzemekért, a termelésért,1944-1945 (Budapest,1970)
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kolcra bemenni, jelentésünket nem tettük postára, hanem megvártuk ennek a vonatnak az indulását. Ez a vonat a tervezet szerint holnap, 9-én reggel 6 órakor indul Ózdról Miskolcra.
A felhívásra, a háborús eseményekkel kapcsolatban, a következőket jelentjük:
Az ózdvidéki bányáknál a széntermelés mindaddig tartott, míg a harcok közvetlen közelbe nem érkeztek. Az utolsó széntermelés nap 1944.december16-a (szombat) volt. Az előző
nap délutánján 4 órakor már Csépteleken voltak az orosz csapatok, a másik két üzem: Farkaslyuk és Somsály azonban még termelt. Ózdon l6-án este kezdődtek meg a harcok, ide az oroszok december hó 20-án jöttek be.
A harcok alatt szünetelt az ózdi villamos központban az áramtermelés. Emiatt a bányák víztelenítése is megakadt, és így az alsóbb szintek víz alá kerültek. Midőn az áramszolgáltatás megindult, megkezdtük a víz alá került bányarészek legfontosabb termelőhelyeinek
víztelenítési munkáját, ez természetesen csak fokozatosan haladt, még most sem vagyunk vele
készen.
Ennek a munkának akadálya az, hogy a szivattyúk motorjait az üzembénítások miatt
nem tudjuk mindet üzembe helyezni. A legfontosabb víz alatt levő helyek :a csépteleki bánya
alsószintjei, a farkaslyuki bánya északi részének alsó szintjei, a somsályi akna és a somsályfői
bánya egy-egy ereszkéje, végül a nádasdi bánya alsószintjei. Ezek közül egyelőre csak a
farkaslyuki és somsályfői ereszkéket igyekszünk teljesen vízteleníteni és széntermelésre újból
telepíteni. A többi víz alá került helyeken a víztelenítés után igen nagynyomás és csak kevés
széntermelés várható,ezért ezek egyelőre víz alatt maradnak.
A széntermelés a december17—25-ig terjedő napokon szünetelt. Ez alatt az idő alatt a
bányákban még fenntartási munka sem volt, csak őrségnél voltak emberek. Az üzem megindulása után a fenntartási munkák hiányát nagyon megéreztük, é azt még soká sínyleni fogják
bányáink, hiszen már az elmúlt években is csak a legszükségesebb fenntartási munkákat tudták végezni, mert még vasárnap is fokozott széntermelést kívántak tőlük. Ezért a legközelebbi
idők nagyon nehéz feladata lesz a bányákat annyira rendbe hozni, hogy zavartalan és fokozható legyen bennük a termelés, továbbá, hogy a termelési költségek a rendes szintre leszálljanak. Ezt a körülményt nagy fontossága miatt erősen ki kell emelnünk. A megszállás után vasárnapi termelőmunkára szintén kaptunk rendeletet az orosz katonai hatóságtól, de a fenntartási munkák elmaradása és nagy szükségessége miatt eddig csak két vasárnap termeltünk szenet, és még akkor is végeztünk fenntartási munkákat. Hogy ezeket rendesen elvégezhessük és a
további romlást megakadályozhassuk, arra törekszünk, hogy a vasárnapokat csak fenntartó és
javító munkákra fordítsuk.
Nagyon valószínűnek látszik azonban, hogy az orosz katonai hatóság vasárnapokon is
fog széntermelőmunkát követelni.
A bányák az ózdi vasgyárral együtt közös katonai parancsnokság alatt állanak. A bányaüzemek jelenleg csak az ózdi és nádasdi gyár részére, továbbá a lakosságnak termelnek
szenet. A gyárak fokozódó szénkívánalmait azonban alig tudjuk kielégíteni. A harcok után a
legelső széntermelő munka 1944. december 26-án volt. Néhány nappal előtte a termelés megkezdéséhez szükséges előkészítő munkákat végeztünk. December hó 26-án 237 q volt a termelés, ez fokozatosan nőtt, a legnagyobb termelést eddig f. hó 7-én értük el 10773 q-val. A további emelkedés csak lassú lehet, mert ezt akadályozzák az alkalmazottak élelmezésének nehézségei, a sok műszakmulasztás, üzemanyagok hiánya és a bányabeli szállítási nehézségek.
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Bányabeli villamos szállítómozdonyainkat kb.3 /4 részben megbénították a motorok forgórészeinek kiszerelésével és elvitelével. A forgórészeket a farkaslyuki és somsályi bányaüzem
házilag igyekszik pótolni, és ilyen módon már 2—2 szállítómozdonyt tudtunk ismét üzembe
helyezni.
A forgórészek pótlásának nagy akadálya az, hogy a tekercseléshez hiányzik a vezetékanyag. Nehéz helyzetben vagyunk amiatt, hogy az elhasznált és elhasználandó üzemanyagokat
nem tudjuk pótolni. Ebben a tekintetben különösen fontos a karbid, a robbantóanyag, a bányafa és a csillekenőcs. Ezekkel kb. még egy és fél hónapot tudunk pótlás nélkül kibírni. Karbidgyártásra az ózdi gyár próbál berendezkedni, erre különben az Iparügyi Minisztérium is
kötelezi. Robbantóanyagot talán a Diósgyőrben meginduló robbantóanyag-gyártásból kaphatunk. Bányafát az arló vidéki erdőbirtokunkból és a szilvásváradi erdőkből remélünk, de megpróbáljuk a beszerzést a miskolci erdőigazgatóság utasítása alapján is. Mivel van még nem
szokásos méretű bányafákból is valamennyi készlet, ezeket is igyekezni fogunk a bányák egyes
helyein a szelvények méreteinek megváltoztatásával felhasználni. A csillekenőcs pótlására az
ózdi gyártól egyelőre még pótanyagokat kaphatunk.
Az alkalmazottak jelenlegi létszámát az alábbi táblázat mutatja:
Tisztviselő
Műszaki tisztviselő Segédtiszt
Munkás
Bánszállás
—
—
4
182
Farkaslyuk
1
1
14
687
Somsály
1
1
20
652
Összesen
2
2
38
1521
Mivel csak két bányamérnök maradt itt, azért mikor a Hódoscsépányban tagosítást
végző dr. Dobos Boldizsár okl. bányamérnök úr saját munkájának egy időre való megakadása
miatt bányaszolgálatra jelentkezett, e végett a somsályi bányaüzem vezetésével bíztuk meg.
Hasonló módon az erdészeti munkák vezetésével megbíztuk a vendégként itt tartózkodó
Braxatóris Zoltán ny. főerdőtanácsos urat. Ezek csak átmeneti jellegű megbízatások, és kérjük
hozzá a t. Cím utólagos jóváhagyását. Számvezetőnk az ózdvidéki bányáknál egy sincs, ezek
hiányát nagyon érezzük. A számvezetői munkákat az irodákban begyakorolt bányaírnokok
végzik.
Élelmet a bányák alkalmazottai az ózdi gyári kereskedelmi osztály beszerzéséből, az
ózdi élelmezési üzlettől kapnak, részben azonban maguk is szereznek be, de nem pénzért, hanem szénért. Az élelmezési üzletek eddigi vezetőit a bányatelepeken az élelmezési főüzlet által
szerződtetett új kezelők váltották fel. A munkásság részéről újabban a pártvezetők és az üzemi
tanácsok vezetésével a szakmányok rendezésére való kívánalom merült fel. Erre mind a három
Ózdvidéki bányaüzem különjavaslatoz adott be.
Az eddigi eredmény az, hogy a bányászok a gyáraikkal egyenlőkeresetet érjenek el. A
megoldás nagyon nehéz, mert hiszen az árak tekintetében mindenki teljesen tájékozatlan.
A csépteleki bánya termelését egyelőre csak készletre rakjuk, mert az állami vasút hídjai Putnok felé is meg vannak rongálva. Ezek helyre hozatalára naponta 20—30 csépteleki
munkást küldünk ki. A hidak helyreállítási munkálataiban a királdi üzem sokkal nagyobb mértékben vesz részt. Értesülésünk szerint még kb. egy fél hónapba beletelik Putnok felé a hidak
helyrehozatala, így a csépteleki bánya termelését a szállítás megbénítása is akadályozza.

220

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

A statisztikai adatokat a szokásos „Havi jelentések"-ben állítottuk össze, ezeket 1944
november és december, továbbá 1945 január haváról mellékelve küldjük.
Teljes tisztelettel:
P.H.
Huszthy Mihály s.k.‖
1945 után az államosításokat követően az Özdvidéki Szénbányáknál dolgozott. Felelősségteljes munkája mellett – ő volt a vállalat bányabiztonsági osztályának vezetője - igen
sokat dolgozott, oktatott, tevékenykedett a vitorlázórepülésben. Repülései során a „D” vizsgáig jutott el, de számára inkább az oktatói feladat volt a fontosabb. Oktatói munkája során a
vitorlázórepülők százait tanította meg a repülésre. 3600 volt a repüléseinek száma!
Akik ismerték emlékeznek rá, egyik lábára, egy balesete miatt sántított, de ez nem
akadályozta sem a repülésben, sem abban, hogy egész nap megállás nélkül dolgozzon a repülőtéren!
Vitorlázórepülő versenyen, egyetlen helyen találkoztunk a nevével. Részt vett a III.
Országos vitorlázórepülő versenyen, 1950. május 28 – július 8 között, melyet Hajdúszoboszlón rendeztek meg. A verseny háromszor tíz napos volt, három junior és egy szenior kategóriában. A versenyek alatt 28-an teljesítettek „D” vizsgát, hatan repülték ki az aranykoszorú
egyik feltételét. Ketten egy – egy gyémántot szereztek a koszorújukra. A juniorok egységesen
Pilis géppel versenyeztek.
A feladatok a következők voltak:
 Magassági repülés.
 100 km céltáv, sebességértékeléssel.
 100 km háromszög, sebességértékeléssel.
 Hurokrepülés, magasságértékeléssel.
 Távrepülés a versenyző által jelölt célra.
 Távrepülés, magasságértékeléssel.
A következő ábra az első és második junior csoport miskolci versenyzőinek eredményeit tartalmazza.
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Huszti Mihály és a PZL 101 Gawron
(Jak-12R)
(Az utolsó betű talán E?
HA – SBE)383

„Ugye fiúk, szép élet a katonaélet, Csak az a baj - sej-haj- csak az a baj, hogy
nehéz a viselet!" hangzott egykor fiataljaink ajkáról a mára már elfeledett katonaének.
Bizony nehéz, de még mennyire! Az örökös készenléti szolgálat, az állandó fegyelmezés, a fárasztó gyakorlatok. Nem volt ez másképpen a bánrévei repülős növendékek között sem. Szigorú
napirend szerint élték napjaikat, hogy egykor kiváló repülősként lépjenek a világ elé.
De nem azért fiatal a fiatal, hogy ne találjon rést a feszültségek feloldására. A nap
akkor is 24 órából állt, csak ki kellett várni a megfelelő alkalmat valami csíny végrehajtásához.
Terveik megvalósítására jó alany volt az angyali naivságáról ismert, jó öreg oktatójuk Misi bácsi - aki a repülésért hajlandó volt eltűrni minden badarságot. Fáradhatatlanul nyüzsgött egész nap a repülőtéren, hogy aztán esténként holtfáradtan dőljön ágynak és éjszakára
megszűnt körülötte az élet.
Ismerték jól ezt a szokását a növendékek és mikor Misi bácsi boldog mosollyal az arcán már valahol a bárányfelhők honában járt - akcióba léptek.
Megragadták a vasággyal együtt - és a hálószoba széles ablakán át kiemelve - kivitték a
repülőteret körülvevő kukoricásba. Hogy a helyet még otthonosabbá tegyék, melléhelyezték az
éjjeliszekrényét a lámpával. Gondosan betakargatták, és hogy a takaró le ne csússzon róla, egy
kisebb tököt leszakítva a hasára tették, majd - SZÁLEM ALEJKUM - búcsúszóval és mély meghajlással, visszaosontak fekhelyeikre.
A friss levegő jótékonyan hatott Misi bácsi álmára, éjjeli nyugalmát semmi nem zavarta. Csak a felhők között bujkáló Hold állt meg csodálkozva egy pillanatra a különös éjszakai

383

A miskolci sportrepülés története 2. kötet. a gép miskolci szolgálatban volt. A típus HA-SBA, -SBM, -SBO
gépei is üzemeltek miskolcon.
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látványon. De nem sokáig időzhetett felette, folytatnia kellett égi útját, hogy idejében kitérjen a
felkelő Nap elől.
Misi bácsi arcát
már a hajnali harmat
mosdatta, mikor érzékei
működni kezdtek. Először
is a hasára nehezedő
nyomást észlelte, és mozdulatára a tök - tompa
puffanással - a földre
esett, de kinyílt szeme
még sem fogta fel a különös látványt. Hiszen ágyban van, itt az éjjeliszekrénye is a lámpával! De
hogyan kerülhetett köréje
ez a sok susogó kukoricaszár? Erőt véve magán
felemelkedett és a hajnali
derengésben megpillantotta a távolban fehérlő hangár épületét. Csigavérével
ellentétben, most éktelen
haragra gerjedt. Megálljatok kutyafülűek, ezt megkeserülitek! Azzal a takarót a nyakába kerítve mezítláb a harmatos füvön
- húzta-vonszolta maga
után a vaságyat, mély csíkot szántva a földben.
A hangárhoz érve
az ajtót belökve - éktelen
csörömpöléssel rontott a
hálószobába. A sarokban
egy jókora szódásszifon
állt, azt megragadva - TŰZ
VAN, TŰZ VAN! - felkiáltással ontotta, zúdította az
alvók arcába a hideg szódavizet.
Az álmukból felriasztott fiúk prüszkölve, krákogva ugráltak ki az ágyból, s menekültek
Misi bácsi közeléből, míg csak a szifon ki nem ürült. A sikeresen elárasztott hálószoba láttán
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Misi bácsi haragja is enyhült, s közös erővel igyekeztek eltüntetni az éjszakai kaland nyomait.
A reggeli sorakozón a repülőtér parancsnoka furcsán szemlélte: Mit álmodhattak ezek
az éjszaka, hogy valamennyinek mosolyra áll a szája?!‖384
Misi bácsi a bánrévei repülőtér 1966-os megszüntetése után Miskolcon repült és oktatott tovább. Itt is százak tanultak meg tőle repülni! Sajnálatosan rövid életének utolsó napjait
is a repülőtéren növendékei és oktató társai között töltötte. Korát meghazudtoló frissességgel
dolgozott a repülésért.
Halálát is, az egész életére jellemző önfeláldozás okozta, 1974. július 27-én, az Arlói
tóból próbált kimenteni egy fuldoklót, sajnos ekkor tragikus körülmények között életét vesztette.

384

Bástiné Török Olga írása. Megjelent az Ózdi szép szó, 2009. decemberi számában. Kerékgyártó Mihály szíves közlésével.
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Miklós László
A kezdettől (1931) a befejezésig a klub lelkes, fáradhatatlan tagja. A repülést Ózdon
kezdte a cserkészrepülőknél, miután társaival – saját kezdeményezésre és erőből épített gépükkel – nem tudtak eredményt elérni. Tehetséges repülő, aki Lengyelországban kap kiképzést két alkalommal is, a cserkészrepülők ottani vendég képzésén. A klub első „C” vizsgása.
Később a repülés mellett a klub szervezése, vezetése köti le a legtöbb idejét. Valószínűleg nagyon sokan köszönhetik neki, hogy megismerhették e csodálatos sportot.
A bánrévei repülőtér építője sok másokkal, de a fő érdem valószínűleg az övé. Két
időszakban is klubtitkár (1952-1956, 1957-1962).

A kevesek egyike, akik az ózd – bánrévei sportrepülés történetét már 1977-ben írásban
vázolták, személyes élményeik alapján.
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Vámos József
(1917-1997)
Az ózdi cserkészrepülés jelentős személyisége, aki itt, az elsők között szerez „C” vizsgás minősítést, a szentsimoni dombokon.
Az ózdi gyárban dolgozott, majd a háború,
katonáskodás és a többéves hadifogság
következett. Hazaérkezése után ismét részt
vesz a repülőéletben.
1950. Sajókápolna
Balról-jobbra: Sali Bálint,
Vámos József,
Lovrity József, Kocsis Pál385

Már az 1950-es évek közepén bekövetkezett változások miatt érdeklődése a
repülő-modellezés felé fordult.
1957. szeptember, Nyíregyháza
Kelet-Magyarországi Repülőmodell Verseny
Átlagmechanikus modellek kategória:
1.
Vámos József – 369 másodperc
1957. szeptember, Hajdúszoboszló
Tiszántúli Repülőmodell Verseny
Átlagmechanikus modellek kategária:
2.
Vámos József – 607 másodperc
1959. július 5. Miskolc
Borsod megyei Szabadonrepülő Modellezési Bajnokság
Mechanikai motoros kategória:
1
.Vámos József – 493 másodperc
1959. július 19. Miskolc
Északi megyék Meghívásos Szabadonrepülő Modellező Versenye
Mechanikai motoros kategória:
4. . Vámos József – 467 másodperc
Többéves szervezőmunkája után a megyei repülő-modellezés megindult. A modellezés megyei irányítója lett.

385
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A bánszállási rakéta-modellező szakkör gyerekei között386

386

A miskolci sportrepülés története. A versenyeredmények is e könyvből származnak.
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Csinos József
Csinos József az emlékek szerint vendég oktatóként repült a bánrévei repülőtéren,
azokban az időszakokban, amikor itt nagy létszámú kiképzés folyt az 1950-es években. Igazából ő a Debreceni Repülőklub tagja, ott érte el jelentősebb eredményeit.
„…Mi történt közben a Debreceni Repülő Club tájékán? 1941-ben 40 növendéket részesítettek motoros kiképzésben, két turnusban. Az első csoportban 20 repülő akadémikus
kezdett, kiképzésük május 23-án ért véget. Ők a Horthy Miklós Repülő Akadémiára nyertek
felvételt. Ebben az évben bízták meg első ízben a DRC keretét az egyik akadémikus csoport
kiképzésével, ami méltó elismerése volt annak a munkának, melyet a klub rövid működése
alatt kifejtett. Ekkor jutottak be a DRC keretbe debreceni iskolatársaim és barátaim: Béres
Antal, Galambos Ferenc és Gyűjtő László akadémikus-jelöltként, Zsíros Gyula pedig a tartalékos tiszti turnusba került. Egy másik volt debreceni barátom, Málnássy Ferenc „Zőger‖, a
győri kerethez került.
Hajdúszoboszlón a vitorlázó sportrepülők repültek, ők 48 fővel kezdték meg a kiképzést és nyolc vitorlázógépen oktatták a DRC és DVSC növendékeit. A nyáron született meg a
táborban a DRC első „C‖ vizsgája, majd még kettő. Három hét alatt 961 felszállást hajtottak
végre és 10 óra 22 percet töltöttek a levegőben.
A motoros szakosztály július 31-én zárta az akadémikusok kiképzését. Dr.Stepper Károly főoktató jelentése szerint 5324 felszállást hajtottak végre tíz hét alatt, ami 522 üzemórának felel meg. A kiképzés folyamán 10 000 liter üzemanyagot fogyasztottak. A motoros növendékek második csoportja augusztus elején kezdte meg munkáját, ugyancsak 20 növendékkel.
Hortobágyon augusztus 19-én újabb 23 vitorlázónövendék ütötte fel sátrát a hortobágyi csárda, a kilenclyukú híd közelében. A csárdából kapták az étkezést.
Oktatójuk Csinos József volt. A fiatal segédoktató ifj. Pánczél Miklós volt. A DRC motoros kiképző keretének ünnepélyes vizsgája 1941. szeptember 2-án volt, melyen a HMNRA és
a Magyar Aero Szövetség kiküldöttei is megjelentek.
A vitorlázók a két táborban 70 fővel vettek részt. Hárman tettek „C‖ vizsgát, öten „B‖
vizsgát, és húszan „A‖ vizsgát…‖387
„…A DRC vitorlázóosztálya ebben az évben is zsúfolt terv szerint folytatta a kiképzést.
Három tábort tartottak a hortobágyi Macskatelken. Az év folyamán 26-an tettek „A‖ vizsgát,
heten „B‖ vizsgát, hárman „C‖ vizsgát és ketten „D‖ vizsgát.
Az első D-vizsgát Csinos József oktató szerezte meg egy „Pilis‖ géppel. GödöllőVerpelét felé repülve 78 km-t tett meg és 1500 m magasságot ért el. A második „D‖ vizsgás
Kiss Ernő segédoktató volt: Hajdúszoboszlóról Biharugára repülve 58 km-t tett meg és 1400
m magasságot ért el. Két motoros vontatógép: a „Gerle‖ és a „WM-10‖-es segítették a mezőnyt Földházi Antal és Tariska Ferenc pilótákkal…‖388
„…Itt telepedtek le véglegesen. 1941-ben 20 évre szóló szerződés alapján használták
repülő-kiképzésre a legelőt389. Ez év tavaszán építettek egy fahangárt és egy faépületet. A fa-

387

Délibábok légterében (Debrecen és a Hajdúság repüléstörténete)
Délibábok légterében (Debrecen és a Hajdúság repüléstörténete) 1942-es évről szól ez a rész (RZ)
389
A hajdúszoboszlói repülőtérről van szó. (RZ)
388
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épületben konyha, ebédlő és egy szoba volt. 1940-42 nyarán itt tartotta repülőkiképző táborát
a budapesti MÁV Repülő Klub, Antal Lajos MÁV főmérnök klubelnök irányításával.
Az Aradó-79 típusú géppel rajta kívül kevesen repültek. Ezzel a géppel repült nászútra
Bombay-be Horthy István.
A budapesti MÁV repülő klub az alábbi gépekkel települt Szoboszlóra: Aradó-79 HAMAV lajstromjelû, Klem-35 VM-10 vontatógép, Gövier kétkormányos vitorlázógép, 1 db M22, 1 db Rhön Adler – Röhn sas, nevét a Röhn hegységrõl kapta –, l db Meise (Cinke), 1 db
Pilis. A vitorlázó-gépekkel a debreceni MÁV klub tagjai is repülhettek, képzettségüknek megfelelő szinten, és kaptak továbbképzést is. 1941-42-ben a Debreceni Repülő Klub (DRC) Csinos József oktató vezetésével, kölcsönös megállapodással, itt repült a nyár folyamán. Szálláselhelyezés sátorban és a Mezőgazdasági Szakiskola egyik tantermében történt….‖390

390

Délibábok légterében (Debrecen és a Hajdúság repüléstörténete). Kotrás Gábor: Repülőtér, Hajdúszoboszló,
1940-1943, 1948-1968. A MÁV Repülőklubról van szó, akik Hajdúszoboszlón rendszeresen táboroztak.

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

229

Jesze László
(1926-2001)
Ő a miskolci, sajókápolnai repülés jeles alakja. A bánrévei nagy létszámú repülőtáborok idején, vendég oktatóként itt számos esetben dolgozott. Egészen fiatalon csatlakozott a
diósgyőri cserkészrepülőkhöz és a repülést a sajókápolnai repülőtéren tanulta meg. A tehetséges fiatal hamarosan megrepülte az akkori vizsgakövetelményeket.
A háború után ő is lelkesen részt vesz a repülés megújításában. Sikeres, jó kezű pilóta.
A „C” vizsgát 1947. 08. 27-én repüli ki. 1949.-ben segédoktatói tanfolyamot végez, ez
vagy Gyöngyös, vagy Farkashegy. A
bánrévei repülőtéri fejezetben megemlékeztünk arról, hogy a sajókápolnai
vizsgázókat, egy Cimbora géppel és
csörlővel 1950-ben, Mandl Ernő vezetésével időszakosan átirányították és itt
vizsgáztak le. Mandl Ernő segítői ekkor Jesze László és Sír László a
sajókápolnai repülőtérről.
1949, segédoktatói tábor

Később elvégezte a békéscsabai oktató iskolát és immár repülőoktatóként folytatta pályafutását. Évtizedekig a miskolci
klub népszerű oktatója, de mint azt látjuk,
ahol repülni lehet ott mindig vállal „munkát”.
Így kerül időről-időre Bánrévére is.
A csörlést végzi: Jesze László

„Vidám természetével, közvetlen modorával mindig jó hangulatot teremtett maga
körül, ugyanakkor elve az, hogy a repülés
nem játék, hanem életbevágóan fontos dolog.
Kötelességének tartotta, hogy tudását átadja
növendékeinek. A később repülő hivatást választott pilóták szeretettel emlékeznek Laci bácsira, aki segítette őket első szárnypróbálgatásaiknál. Polgári foglalkozása mellett az oktatói tevékenység a modellezésben is jellemezte
munkáját. Éveken át vezette az Egyetemi Modellező Kört. Repülő múltja és tudása elismerést
váltott ki a hallgatók körében…
Lelkesen vett részt a miskolci sportrepülés múltjának felkutatásában – az adatok, dokumentumok gyűjtésében….‖391
391

A miskolci sportrepülés története.
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Kardos József
(Ózd, 1936. 12. 01. - ?)
Kis iskolás gyerek voltam, ő már fiatalember, repülő, később segédoktató, majd oktató. Akkor már Bánrévén laktak. Előttem van a fiatalos, középtermetű, vékony, izmos, Kardos
Jóska, aki kézenállásban, kézenjárásban is bemutatja számtalanszor, hogy mit tud, a gyerekhad nagy örömére. Kiválóan repült, de legtöbbet oktatatott, Komával, B-Ifjúsággal, Góbéval.
A „C” vizsgát 1952-ben repülte, 20 perc idővel. Később a „D” vizsgát is gond nélkül
megrepülte. Ahhoz a fiatal repülőnemzedékhez tartozott, akik az Ózd – bánrévei sportrepülésben az 1960-as évekre kinevelődtek, és ha a klubnak nem mondanak „megálljt”, akkor az
elkövetkező években átvehették volna a munka és az irányítás nagy részének végzését. Ma is
látom, amint a vörös jelzőzászlóval kirohan a vörös négyszögből, távolabb a startra váró gépektől és hevesen integetve, jelzésekkel irányítja a Lepkével, Vöcsökkel repülő növendékeket,
akik hol rövidre, hol hosszúra mérik az iskolakör harmadik falát. Fiatalos lendülettel, sokszor
harsányan, gesztikulálva, fejezve be ezt az instruálást, a leszállásuk után. Agilis, fiatalos oktató és repülő, aki reggeltől estig a repülőtéren van.
A B- Ifjúsággal végzett műrepülései után igencsak tátottuk a szánkat, mert motoros
géppel láttunk ilyet, vitorlázóval viszont csak nagyon ritkán.
Senior Vitorlázórepülô Verseny
Gyôr, 1961.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gratzer Károly
Emel József
Siposs Andor
Gönczi Péter
Sajti János
Szoboszlay György
Polgári Imre
Durucz Jenô
Lebovits László
Szücs Antal

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kvasz Károly
Varga Imre
Farkas Gyula
Berbik Sándor
Vinczi Károly
Erdôs Sándor
Kardos József

A hét versenynap során a versenyzôk 15.907 km távolságot repültek.
Jóskával, középiskolás koromban, azaz 1965-69 között valamikor, találkoztam Bánrévén. MALÉV, sötétkék egyenruhát viselt. A jelzésekre az egyenruháján már nem emlékszem,
csak következtetem, hogy megint növendék volt abban az időben, csak már utasszállítón.

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

Koszticsák „Atyec” Attila
(Csikszépvíz, 1940.02.04.)
Attila Erdélyben született, Csíkszépvízen. Ezt gyakran Szépvízként, románul Frumoasa) a falu jelenleg Romániában, Hargita megyében van. A Tatros völgyét őrző falvak legnagyobbika. Csíkszeredától 12 km-re északkeletre a Szépvízpatak völgyében fekszik. Csíkszentmiklós és Csíkborzsova tartozik hozzá.
A községet ma is főként magyarok lakják. A 2002-es
népszámlálás szerint a 3652 lakos 96,39%-a (3520 fő) magyar
nemzetiségű volt.
Azt csak következtetjük, hogy valószínűleg 1944-ben került a család Ózdra, vagy Ózd környékére.
1957.04.04.ű-én repüli ki a „C” vizsgát, 18 perc idővel.
Ekkor 17 éves, ebből azt szintén csak következtetem, hogy hozzávetőleg, 15 évesen csatlakozhatott az Ózd – bánrévei repülőkhöz. „D” vizsgás, aki aktívan részt vállal az új növendékek elméleti felkészítésében is.
Később – 1960-ban – összeházasodott a szintén itt repülő,
„C” vizsgás, Szabadkai Évával. Kezdetben Bánrévén laktak és
emlékeim szerint az ÓKÜ392-ben dolgoztak.
Éva biztosan befejezte a repülést, mert 1961-62-ben
már megszületett a gyerekük. Attila még a repülőtér bezárásáig folytatta. Éva testvére, Szabadkai Péter, szintén repült
Bánrévén, igen tehetséges volt, de a klub felszámolása számára is a repülés végét jelentette.
A repülőtér 1966-os bezárása után nevükkel más klubok
esetén már nem találkoztam.

392

Ózdi Kohászati Üzemek
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Buris Jenő
Buris Jenő szintén a cserkészrepülő nemzedékhez tartozott. A repülést köztük az 1930as évek végén kezdte meg. Ezután már egészen a bánrévei repülőtér bezárásáig az ózdbánrévei sportrepülésért dolgozott, tevékenykedett. Egy időszakban főállású alkalmazott is
volt, mint hangármester és gondnok egy személyben. Bár családjával Ózdon élt, de az 1957 –
1965 közötti időszakban a bánrévei hangárban kialakított szolgálati lakásban is laktak. Ilyen
módon a téli időszakokban a repülési anyagok karbantartását és őrzését is végezte.
Maga is repült, oktatott, ezüstkoszorús repülő volt.. A bánrévei repülőtér első hurokrepülése is
az ő nevéhez köthető, amikor lerepülte a Bánréve – Hatvan – Bánréve útvonalat. Lehet, hogy
ez manapság már csak nagyon szerény teljesítménynek tartható, akkor viszont, tekintettel a
gépek viszonylag kis siklószámára igenis jó eredmény volt. Ráadásul kétszer is át kellett repülnie Bánrévéről a Heves - borsodi dombságot, kerülnie kellett a Bükköt és a Mátrát, ezek a
területek nem igazán „alföldi” termikekkel voltak jellemezhetőek. „D” vizsgás, oktató.
A repülőtér bezárásával a repülést befejezte, másutt már nem találkoztunk a nevével.
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Sebes Attila
(Budapest, 1943.05.04. -)
Az Ózd – Bánréve sportrepülői közül ő az, aki a versenyeredmények alapján a legmesszebbre jutott. Az 1950 –es évek végén és a 60-as évek elején, Bánrévén repült, „C” vizsgás volt, ezt valószínűleg 1958 után repülte meg, ezeket már akkor nem tartották központilag
nyilván. Emlékeim szerint „erősen” küzdött a „D” jelvény megszerzésért. Ez sikerült is neki
Bánrévén 1962. 07. 09-08.19. között.
Kár, hogy további nagyszerű eredményeit már nem az „ózdi” klubban érte el, de ez
teljesítményéből nem von le semmit.393 A repülést a miskolci klubban folytatta.

A Miskolci repülőtéren, valamikor 1965 után
Balról a második Sebes Attila394

Viszont 1973-ban már a Postás Repülőklub tagjaként versenyzett.
Ezek után vegyük sorra Sebes Attila imponáló versenyeredményeit, természetesen azzal a jogos büszkeséggel, hogy a repülés alapjait és szeretetét a bánrévei repülőtér adta neki és
itt eljutott egészen az ezüstkoszorúig!


Országos II. osztályú Válogató Vitorlázórepülő verseny
1966. június ? – június 26. Dunakeszi.
1
2
3
4

393
394

Simon László
Illyés József
Kvasz Károly
Szoboszlay György

11
12
13
14

Csifó Emil
Gallé Miklós
Bathó Boldizsár
Sebes Attila

21
22
23
24

Csillag Sándor
Hárics Mihály
Szappanos Zoltán
Szabadfi Botond

A versenyeredmények Matuz István Vitorlázórepülő versenyek 1948-2005 könyve alapján.
A miskolci sportrepülés története
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5
6
7
8
9
10

Somogyvári László
Trepák Sándor
Palotai Csaba
Polgár Péter
Háhner István
Sípos István

15
16
17
18
19
20

Kömley Kornél
Vértes Róbert
Rontó Tamás
Balasi László
Láposy József
Peszleg Károly

25
26
27
28

Cziráki László
Dr. Wimmer Lászlóné
Mecher János
Hámori György

A klubok adatai és a repült gépek nincsenek feltüntetve. Ez az időpont viszont a
bánrévei repülőtér bezárása utáni év közvetlenül, tehát nagyon valószínű, hogy ekkor a miskolci repülőklub tagja lehetett.



III. Alföldi Vitorlázórepülő Bajnokság
Szeged 1973.július 29 – augusztus 9.
27 versenyző indult, 4 Szuper Futár, 7 Mucha, 2 Bocian és 14 Esztergom géppel re-

pültek.

Feladatok:
Szeged-Jánoshalma-Szeged
Szeged-Békés-Szeged
Szeged-Kiskunhalas-Szeged
Szeged-Jánoshalma-Szeged
Szeged-Csanytelek-Orosháza-Szeged
Szeged-Jánoshalma-Szeged
Szeged-Székkutas-Szeged
1
2
3
4

Móczán János
Pongrácz Lajos
Depinyi János
Szokoly Zoltán

Hurok: 120 km
Hurok: 195 km
Hurok: 100 km
Hurok: 120 km
Hurok: 130 km
Hurok: 120 km
Hurok: 180 km

Szeged
Szeged
Pécs
Szolnok

16
17
18
19

Pongrácz L
Sin S
Koszorus L
Móczán J
Pongrácz L
Pongrácz L
Móczán J
Molnár Géza
Sárosi György
Hevér Lajos
Tolnai László

44,8 km/h
49,6 km/h
56 km/h
61,7 km/h
62,7 km/h
53,1 km/h
-

10 fő ért célba
10 fő ért célba
23 fő ért célba
17 fő ért célba
16 fő ért célba
13 fő ért célba
-

Szeged
Csepel
K.félegyháza
IMRK
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Kubitsch Ágnes
Jankó József
Sin Sándor
Sebes Attila
Böszörményi Jenő
Stifter András
Veres András
Koszorus László
Hajdú László
Galló Béla
Pálóczy Ferenc

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

KIM
D.újváros
B.csaba
Posta
Miskolc
Szolnok
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Miskolc
Csepel
Posta

20
21
22
23
24
25
26
27

Tóth Lajos
Tarcsai Gábor
Csáki István
Pudleiner József
Berki Domonkos
Lengyel Béla
Schindler László
Halasi Gáborné

Szekszárd
MÁV
K.félegyháza
IMRK
Szombathely
MÁV
Pécs
B.csaba


Országos Válogató Bajnokság
Szeged 1974. július 25. – augusztus 4.
204 km
310 km
204 km
201 km
143 km
220 km
178 km
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Móczán János
Sajti János
S. Wittek
Pongrácz Lajos
Balázs Árpád
Gallé Miklós
Veres András
Kovács József
Langer Tibor

Sajti J
Balázs Á
Sajti J
Móczán J
Móczán J
S. Wittek
Gallé M

Szeged
IMRK
Lengyelo.
Szeged
B.csaba
KIM
Nyíregyháza
Pécs
Csepel

10
11
12
13
14
15
16
17
18

63,7 km/h
56,8 km/h
56,8 km/h
82,5 km/h
72 km/h
S. Makne
Sebes Attila
Hegedűs László
Kubitsch Ágnes
Hajnal Sándor
Vecsernyés János
Daróczi János
Depinyi János
Bagi István

18 induló, Foka típussal repült. Néhány szabad osztályú gépet is indítottak versenyen kívül, a handicap
felmérésére (dr. Balassa
László Cirrus, Kotrás Gábor A-15). Hét versenyfeladatot repültek, sebességi
értékeléssel, melyből öt
volt sikeresen értékelhető.
A legnagyobb lerepült
távolság 310 km volt, Szeged –
Berettyóújfalu, hurok. A legjobb átlagsebességet a Szeged – Tótkomlós – Csanádapáca – Szeged háromszögön (143 km), 82,5 km/h.

Lengyelo.
Posta
Posta
KIM
Szolnok
Szeged
MÁV
Pécs
IMRK
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Országos Vitorlázórepülő Válogató Bajnokság
Dunaújváros 1975. június 29 – július 12.
D.újváros-Fülöpszállás-Ágasegyháza-D.újváros

85 km

D.újváros-Baja-Kiskunhalas-D.újváros

201,5 km

D.újváros-Bonyhád-Jánoshalma-D.újváros

209 km

D.újváros-Dunaszentgyörgy-D.újváros

83 km

D.újváros-Csanádapáca-D.újváros

310 km

D.újváros-Csanádapáca-D.újváros

310 km

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cselőtei József
Dr. Kesselyák Mihály
Balázs György
Szekeres Tamás
Erdős Mihály
Halasi Gánor
Farkas István
Vértes Róbert
Sinka Lajos
Móczán János
Kilián István
Lendváry Csaba
Kalász Tibor
Réti György
Kovács József
Sajti János
Fehér József
Matuz István
Balázs Árpád
Liszkay Gyula
Pongrácz Lajos
Sebes Attila
Jankó József
Elek Tivadar
Kenyeres József

IKIM
Nyíregyháza
D.újváros
Csepel
Csepel
B.csaba
Csepel
Csepel
MÁV
Szeged
MÁV
D.újváros
MÁV
Csepel
Pécs
IMRK
IMRK
IMRK
B.csaba
Miskolc
Szeged
Posta
D.újváros
Pécs
Szolnok

Cselőtei
Liszkai
Matuz
Cslőtei
Erdős
Balázs
Farkas
Szekeres
Vértes
Kilián
Sinka
Móczán
Cselőtei
Balázs
Erdős
Fehér
Cselőtei
Dr. Kesselyák

Fóka-C
Fóka 5
Fóka-C
Fóka 5
Pirát
Fóka-C
Fóka 5
Fóka 5
Fóka 5
Fóka 4
Fóka 5
Fóka 4
Fóka 5
Fóka 4
Fóka 5
Jantar 1
Pirat
Pirat
Fóka 5
Fóka 5
Fóka-C
Fóka 5
Fóka 5
Fóka 4
Fóka 4

HA-4237
HA-4261
HA-4241
HA-4259
HA-4331
HA-4231
HA-4260
HA-4257
HA-4256
HA-4243
HA-4251
HA-4249
HA-4253
HA-4245
HA-4254
HA-4352
HA-4333
HA-4332
HA-4252
HA-4258
HA-4239
HA-4255
HA-4248
HA-4244
HA-4240

69,11 km/h
68 km/h
57,82 km/h
69,48 km/h
61,81 km/h
66,72 km/h
150 km
150 km
150 km
88,02 km/h
87,92 km/h
86,28 km/h
54,52 km/h
54,21 km/h
305 km
259,5 km
267,5 km
267,5 km
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SZD – 32A, Foka – 5
HA - 4255395



Országos Válogató Bajnokság

Dunaújváros 1977. június 16 – július 30.
Minden versenyző egységesen Pirat típussal
repült, Pirat.

SZD – 30, Pirat HA - 4337396

395

D.újváros-Bonyhád-D.újváros

152 km

D.újváros-Jánoshalma-D.újváros

208 km

D.újváros-Tamási-Mőzs-D.újváros

153,5 km

D.újváros-Nagypród-Kaszaper-D.újváros

508,5 km

D.újváros-Zomba-D.újváros

121 km

D.újváros-Nagymányok-D.újváros-Nagymányok-D.újváros

306 km

www.avia-info, http://www.freeweb.hu
www.avia-info, http://www.freeweb.hu

396

Molnár
Szalai
Fehér
Kalász
Pongrácz
Mihók
Szalai
Pongrácz
Molnár J
Borosnyai
Katona
Spamg
Vértes
Fehér
Spang
Molnár G
Pongrácz
Spamg

71,56 km/h
69,09 km/h
68,26 km/h
58,91 km/h
57,92 km/h
57,65 km/h
72,79 km/h
72,77 km
69,90 km
367,5 km
367,5 km
365,5 km
53,01 km/h
51,05 km/h
50,09 km/h
66,07 km/h
65,38 km/h
64,32 km/h
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pongrácz Lajos
Spamg Ferenc
Vértes Róbert
Mihók József
Borosnyai Károly
Szalay József
Gallé Miklós
Daróczy János
Matuz István
Sebes Attila
Lajos István
Kiss Zoltán
Kerling József
Fehér József
Molnár Géza
Katona Sándor
Molnár János
Vadon Miklós
Jankó József
Kalász Tibor
Elek Tivadar
Csiszár Ágnes

Szeged
IMRK
Csepel
Szeged
Nyíregyháza
Győr
MALÉV
Csepel
IMRK
Posta
K.félegyháza
D.újváros
Szolnok
IMRK
Szeged
D.újváros
Szeged
MÁV
D.újváros
MÁV
Pécs
Csepel

Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat
Pirat

HA-4377
HA-4358
HA-4336
HA-4335
HA-4380
HA-4349
HA-4338
HA-4344
HA-4332
HA-4337
HA-4364
HA-4359
HA-4340
HA-4333
HA-4347
HA-4366
HA-4345
HA-4342
HA-4348
HA-4341
HA-4329
HA-4343

Sebes Attila a HA-4337 Pirat-tal versenyzett.

Országos Válogató Bajnokság
Dunakeszi 1978. június 24 – július 8.
Minden versenyző (16 fő) egységes típussal repült a „kis” kategóriában, Pirat. A másikban pedig 19-en versenyeztek, 12 Foka, 5 Cobra, 2 ASW-15 géppel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Eugen Sztrecsko
Benke Ilona
Jozef Kyzivat
Matuz István
Vadon Miklós
Fehér József
Jankó József
Sebes Attila
Vass István
Gyôrfi Tibor
Mogyorósi Zsuzsa
Teleki Béla
. Zajos Gábor
Herk József
Farkas Lajos
Dénes Sándor
Tuskó Mihály
Szoboszlay György
Molnár Ernő

Csehszlovákia
MALÉV
Csehszlovákia
IMRK
MÁV
IMRK
Dunaújváros
Posta
MALÉV
Szeged
Posta
Posta
Posta
Csepel
MÁV
Csepel
MÁV
Miskolc
Szekszárd
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XII. Gemenci Vitorlázórepülő Bajnokság
Őcsény 1984. augusztus 11 – 25.

Sebes Attila itt már az MMRK színeiben repül. (Műegyetemi és Mezőgazdasági Repülők Klubja, 1979. október 1-én vette fel ezt a nevet, korábban MSE, még korábban MSrE,
jelenleg ismét MSE)

Őcsény-Baja-Pogány-Őcsény

128 km
2x256 km

Ôcsény - Sárpilis - Érsekcsanád - Dusnok - Mözs - Ôcsény

2x137 km

Ôcsény - Jánoshalma - Baja - Ôcsény

94,5 km
2x189 km

Ôcsény - Kkfháza - Kápolnásnyék - Ôcsény

300,5 km

Ôcsény - Hosszúpályi - Ôcsény

512 km

Ôcsény - Nagyatád - Mkovácsháza - Ôcsény

546 km

Ôcsény - Pogány - Ôcsény - Pogány - Németkér - Ôcsény

294 km

Karbolewski

71,56 km/h

Miklán-Dr.Pierker

224 km

Virág
Szihay
Dr.Pierker
Galló
Dr. Pierker
Karbolewski
Gyöngyösi
Karbolewski
Vadász
Dr. Pierker
Karbolewski
Miklán
Karbolewski
Mierkiewicz
Dr.Pierker
Csordás
Dr .Pierker
Nahajevszky

79,9 km/h
74,9 km/h
77,1 km/h
70,9 km/h
68,00 km/h
63,4 km/h
79,6 km/h
75,6 km/h
74,5 km/h
94,3 km/h
94,1 km/h
90,3 km/h
94,2 km/h
87,4 km/h
83,7 km/h
89,9 km/h
89,6 km/h
88,5 km/h
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Ôcsény - Baja - Ôcsény

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Dr. Pierker Herbert
Karbolewski Roman
Miklán Zoltán
Virágh József
Mierkiewicz Jerzy
Csordás Csaba
Csík Jenô
Galló Béla
Szihay György
Vadász László
Moravetz Csaba
Telepovszky Tibor
Tóth Imre
Sebes Attila
Nahajevszky Sándor
Teleki Béla
Bodnár József
Varga Tibor
Gyöngyösi Gyula
Tóth József
Nolz Herbert
Stifter András
Simkó Imre

Eiriavion Pik – 20 D397

397

www.avia-info, http://www.freeweb.hu

211 km

Ausztria
Lengyelo.
Csepel
MALÉV
Lengyelo.
Gyôr
Csepel
MMRK
Szombathely
Gyôr
Nyíregyháza
Szolnok
Nyíregyháza
MMRK
Csepel
Nyíregyháza
Miskolc
Dunaújváros
Szeged
Dunaújváros
Ausztria
Szolnok
Miskolc

Karbolewski
Gyöngyösi
Mierkiewicz

Pik-20
St.Jantar2
St.Jantar2
Pik-20
Pik-20
St.Jantar2
Pik-20
Pik-20
St.Cirrus
St.Jantar 2
St.Jantar
St.Cirrus
St.Jantar
Pik-20
St.Jantar2
Pik-20
St.Jantar
St.Jantar 2
St.Cirrus
St.Jantar
Hornet
St.Cirrus
Pik-20

106,1 km/h
96,6 km/h
98 km/h
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XII. Gemenci Vitorlázórepülő Bajnokság
Őcsény 1985. augusztus 10 – 23.
Szabad kategória.
Ôcsény - Németkér - Ôcsény

2x180 km

Ôcsény - Pogány - Ôcsény

108 km

Ôcsény - Pogány - Ôcsény

108 km

Ôcsény - Pogány - Ôcsény

108 km

Ôcsény - Szentlôrin Ôcsény

133km

Ôcsény - Pogány - D.újváros - Ôcsény - Nagydorog - Ôcsény

304 km

Ôcsény - Orosháza - Nagyatád - Ôcsény

513,6 km

Ôcsény - Pogány - Nagyatád - Ôcséány - Pogány - Ôcsény

343,5 km

Ôcsény - Pogány - Baja - Ôcsény

129,7 km

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mihók József
Kubitsch György
Kalmár István
Móczán János
Dr.Kosztka Ferenc
Podolcsák András
Husar Johannes
Komlós Vilmos
Sebes Attila
Kéri András
Keszôcze János
Tóth I. János
Moravetz Csaba
Vadászi László
. Dr. Oberhofer
Márta László

Szeged
MALÉV
Pécs
MALÉV
Pécs
Szeged
Ausztria
MMRK
MMRK
Dunaújváros
MALÉV
Dunaújváros
MMRK
Dunaújváros
Ausztria Nimbus 3
Dunaújváros

Mihók
Husar
Moravetz.
Kubitsch
Móczán
Keszôcze
Kosztka
Kalmár
Mihók
Mihók
Kalmár
Kubitsch
Komlós
Podolcsák
Mihók
Mihók
Kubitsch
Móczán
Móczán
Kubitsch
Kéri
Podolcsák
Mihók
Kosztka
Móczán
Husar
Mihók

Jantar 1
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 1
Nimbus 2
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 1
Nimbus 3
Jantar 1

149 km
149 km
149 km
94,5 km/h
93,3 km/h
92,7 km/h
78,1 km/h
77,8 km/h
69,9 km/h
79,9 km/h
80,9 km/h
80,7 km/h
101,1 km/h
94,3 km/h
92,5 km/h
79,3 km/h
80,1 km/h
72,2 km/h
371,2 km
371,2 km
371,2 km
309,5 km
309 km
315 km
76,3 km/h
76,2 km/h
71,3 km/h
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SZD – 42 – 2,
Jantar – 2B398



VI. Alföldi Vitorlázórepülő Bajnokság
Szeged 1986. augusztus 9 – 22.
Szeged - Orosháza - Szeged - Orosháza - Szeged

226,4 km.

Szeged - Berettyóújfalu - Szeged

309,3km

Szeged - Doboz - Szeged - Berettyóújfalu - Szeged

516,3km

Szeged - Doboz - Szeged

202,7 km

Szeged - Bcsaba - Kkfháza - Szeged - Gádoros - Kkfh. - Szeged

416 km

Szeged - Siófok - Nagykôrös - Szeghalom - Szeged

523,4 km

Szeged - Doboz - Abony - Szeged

312 km

Szeged - Füzesgyarmat - Szeged - Csökmô - Szeged

509,1 km

398
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Kéri
Dr.Nagy
W.Szabó
Koppány
Kapuy
Cselôtei
Fehérvári
Kéri
Koppány
Fehérvári
W.Szabó
Dr.Nagy
Dr. Nagy
W.Szabó
Koppány
Oberhoffer
Fehérvári
W.Szabó
Kéri
Dr. Kosztka
Toth I. J.
Kéri
W.Szabó
Sebes

75,4 km/h
77,6 km/h
74,3 km/h
93 km/h
89,8 km/h
89,3 km/h
79,2 km/h
71,6 km/h
72,3 km/h
88,6 km/h
86,4 km/h
85 km/h
82,4 km/h
78,3 km/h
76,6 km/h
91.9 km/h
83,5 km/h
83,4 km/h
86,9 km/h
87,9 km/h
87,7 km/h
397,6 km
397,6 km
397,6 km
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Szeged - Ruzsa - Maroslelle - Ruzsa - Szeged

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kéri András
Dr.Nagy Sándor
Koppány György
Walter Szabó
Dr. Kosztka Ferenc
Tóth I. János
Fehérvári Tamás
Oberhofer H.
Moravetz Csaba
Cselôtei József
Sebes Attila
Kapuy László
Nagy Miklós
Lefka József
Husar Johannes
Dr. Balassa László
Szekér József
Tóth József

Dunaújváros
Gyôr
Csepel
Ausztria
Pécs
Dunaújváros
MÁV
Ausztria
MMRK
MALÉV
MMRK
Posta
Posta
Posta
Ausztria
Péc
Kkfháza
Dunaújváros

SZD – 42 – 2,
Jantar – 2B399
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145,5 km

Jantar 1
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Nimbus 3
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Nimbus 2
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B

Kapuy
Cselôtei
Lefka

243

100,5 km/h
97 km/h
95,6 km/h

244


Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

V. Kohász Kupa Vitorlázórepülő Verseny
Dunaújváros, 1987. június 17 – 28.
Szabad osztály

SZD – 42 – 2, Jantar – 2B,
HA-4418
Dujváros - Bonyhád - Dujváros

226 km.

Dujváros - Nagydorog - Ôcsény - Nagydorog - Dujváros

144 km

Dujváros - Nagydorog - Dunavecse - Nagydorog - Dujváros

159 km

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Csordás Tamás
Csík Jenô
Magvasi Lajos
Kékesi Sándor
Tóth Géza
Nahajevszky S.
Tombácz Jenô
Kustra Rudolf
Pálfi Károly
Porcsalmi Z.
Sebes Attila
Urbán József
Dr. Lendváry Cs.

Malév
Csepel
Pécs
MMRK
Csepel
Csepel
Szeged
D.újváros
D.újváros
MÁV
MMRK
Pécs
D.újváros

Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B.
Jantar 1
Jantar 1
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B
Jantar 2B

Kustra
Csordás
Nahajevszky
Tombácz
Magvasi
Kékesi
Kustra
Csík
Csordás

HA-4423
HA-4456
HA-4420
HA-4419
HA-4451
HA-4428
HA-4351
HA-4357
HA-4455
HA-4457
HA-4418
HA-4450
HA-4424

85,7 km/h
85,3 km/h
80,9 km/h
67,7 km/h
65 km/h
64,8 km/h
61,1 km/h
57,6 km/h
55,5 km/h
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Attila a versenyzés mellett valószínűleg tovább folytatta a „gyémánt”-ok irányában is
a repüléseit. Ezt igazolják a következő sorok.
„Visszaemlékezésemet annak a napnak a történetével zárom, ami számomra a gyémánt-magasság elérését jelentette…
…1987. december 30-án éjjel egy óra volt, csörgött a telefon. „Jenő riadó van!‖ Kérdezte is a feleségem, hogy ilyenkor hova megyek „Pipishegyre‖ – válaszoltam…
…9 óra körül startolta először, kétszeri próbálkozás után dél felé állt ismét elém a
vontatógép…
…Gyenge volt a hullám, igyekeztem, hogy a „0‖-ba, vagy a 0,5 m/s-ba benne maradjak. Ez így ment három órán át…
…Mikor a nap már lemenőben volt, akkor kezdett el az emelés erősödni.Azt tapasztaltam, hogy előre haladva először 0,5 -, 1,5 m/s volt és egyszer csak bejött a 2 m/s. A látási viszonyok nagyon jók voltak. Ahogy emelkedtem odajött mellém Sebes Attila – aki valamikor
Miskolcon repült. Átszóltam rádión, hogy maradjon ott, próbáljuk meg együtt kirepülni az
5000 m-t. Ekkor még 1500 m-en voltunk, de itt megszűnt az emelés, ácsorogni kellett. Egyszer
csak rádión átszólnak, akik a markazi hullámtérben voltak, hogy menjünk át oda, ott nagyobb
az emelés, van már 0-, meg 1 m/s is. Erre Attila fogta magát és elment, így ottmaradtam
egyedül. Mondanom sem kell, hogy aki ott repült a markazi hullámban, annak, egynek sem
sikerült ezen a napon az 5000 m-t kirepülni.
Ebben a hullámtérben egyedül értem el 6000 m-t. Ahogy ballagtam előre, úgy erősödött az emelés, - 2,5 m/s volt a maximum, amely egészen 6100 m-ig emelt….
…A Pipis-hegyen akkor gyémánt-eső hulott – azon a héten 31-en repülték ki az 5000
400
m-t…‖
Őszintén remélem, hogy ezek között Attila is ott volt!401

400

Böszörményi Jenő visszaemlékezése. A miskolci sportrepülés és ejtőernyőzés története.
Dúzs István úrnál próbáltam meg Sebes Attila után kutatni, de sajnos ők is elvesztették vele a kapcsolatot,
miután elköltözött Budapestről. (RZ)
401
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Skultéhty Gyula
Róla nem sok mindent tudtunk már kideríteni. Annyi azonban bizonyos, hogy a háború előtt az ózdi cserkészrepülők között szerepelt a névsorban, azokkal, akik az 1940-es évek
elején csatlakoztak és lettek repülőnövendékek.
A „C” vizsgát 1947-ben repülte meg. A „D” vizsga azonban egyértelmű eredményekkel dokumentált.
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Hüse Károly
(1940 – 1978)
Hüse Károly, bárcsak néhány évig volt kapcsolatban az ózdi ejtőernyősökkel és a
bánrévei repülőtérrel, örökre beírta nevét az itteni sportrepülés és ejtőernyőzés történetébe!
„1957-től a repülés mellet az ejtőernyőzés is fellendült, Hüse Károly vezetésével, akik
országos első helyezést is értek el.‖402
Hüse Károly ejtőernyős sportoló, katona 1940. február 5-én született Hajdúszoboszlón.
Édesapja Hüse János mezőgazdasági dolgozó, édesanyja Gönczi Etelka. Az I. sz. Általános
Iskolában 1954-ben végezte el a 8. osztályt. Igen fiatalon, 1954-ben jegyezte el magát az ejtőernyőzéssel, ekkor még egy nyolcadik osztályos kisfiú ugrott ki a repülőgépből és lebegett
ejtőernyőjével ég és föld között. Első ejtőernyős ugrását 1954. március 29-én hajtja végre. Érthető módon büszke volt bátorságára, és jóleső érzés töltötte el barátai, osztálytársai elismerő tekintete láttán is. Szoboszlóról Budapestre vezetett az útja, ahol szakmunkásképző
iskolába járt, péktanuló lett.

1954, Az ülő sorban jobbról a második Hüse Károly

Szakmunkás bizonyítványt 1957 júniusában szerzett. Ezután két évig szülővárosában a
Kossuth utcai pékségben dolgozott. Szorgalmát, az ejtőernyőzés iránti született tehetségét mi
sem bizonyítja jobban, hogy már 1958-ban tagja lett a Magyar Ejtőernyős Válogatottnak, és
húszéves, amikor első nemzeti bajnokságát megnyeri. 1960. november 14-én kezdete el katonai szolgálatát honvédként Budapesten a Ságvári-ligetben. Olyan időszak volt ez, amikor épp
a mélységi felderítő-zászlóalj, és ezen belül a katonai ejtőernyőzés újjászervezése folyt. Hogy
milyen viszonyok voltak ekkor, és ebbe hogyan illeszkedett az ő embersége, emberi szilárdsága? Ezekre a kérdésekre a választ a legilletékesebbtől, tőle kaphatjuk meg leghitelesebben:

402

Az ózdi sportrepülés története http://banreve.tar.hu (A szerzők itt alighanem tévednek, lehet, hogy már 1957től működött az ejtőernyős szakág. Hüse Károly azonban csak 1959-től vette át az ózdiak kiképzését és a szakosztály komoly vezetését. Szepesi József: Simon Laci. A repülés mindenese. TOP GUN 1993/11)
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„Az első szabadságomat is (mármint a katonaságnál – a szerz.) a sportnak, a jó kondíciómnak köszönhettem. Budaörsön, az úgynevezett Törökugratónál voltunk kiképzésen. Ködös, nyálkás, fagyos időben kúsztunk, másztunk, harcászkodtunk. A foglalkozás befejeztével a
szakaszparancsnok felsorakoztatott bennünket. A fáradtságtól, a kimerüléstől alig álltunk a
lábunkon, többen a puska súlyától majd összeroskadtak, de az őrmesterünk kihirdette: most
legyenek legények! Aki innen elsőnek beér a laktanyába, az három nap szabadságot kap, a
másodiknak hosszú, a harmadiknak pedig egy sima eltávozás a jutalma. Na, gyerünk, futás! A
cél legalább öt kilométerre volt. Nekilódultunk. Én futottam az első helyen, a másodikon futó
Nádor Zoli a céltól alig néhány száz méterre teljesen elkészült az erejével. Hóna alá nyúltam,
a hátamra vettem, húztam, cibáltam, cipeltem. Bekínlódtam vele a laktanyakapu közelébe,
talán két méterre lehettünk a céltól, amikor letettem. Azt mondtam neki, most már gyere be
magad, én vagyok az első.‖403
Első sikerét a hajdúszoboszlói repülőtéren érte
el, ahol 1958-ban a megyei ejtőernyős bajnokság első
helyezettje lett.
1959-ben elvállalta az Ózdi Repülőklub ejtőernyős szakosztályának újjászervezését, vezetését és kiképzését.
―…A szakszókérő lapból fehéren feketén kiderült,
hogy még nem vagyok 16 éves. Azonnal letiltottak az
egyedülrepülésről. De a dolgoknak itt még nem volt vége
- sőt! A szakszóm miatt besoroltak az ejtőernyősök közé.
Ebben az időben jöttek át Hajdúszoboszlóról Hűse
Karcsiék, és újjászervezték az ejtőernyős szakosztályt. Az
egyik alkalommal galléron ragadott Hüse.
- Maga az a Simon?
- Igen. Én vagyok. - Dadogtam meglepődve.
- Már másodszor nem volt tornatermi foglalkozáson. Ha a következőről is hiányzik,
megnézheti magát! - Harsogta.
Mondtam volna, hogy én nem vagyok ejtőernyős, s egyáltalán nem is akarok ugrani,
de meg sem hallgatott - elviharzott…‖404
1961-ben Gyulai György halálával küldetése misszióvá vált, hiszen látszott, hogy vitéz
Bertalan Árpád és Gyulai György után neki kell majd átvennie azt a történelmi küldetést, amit
a magyar ejtőernyőzés fejlődése szükségképpen rótt rá.
„1960. évben felállított új országos ejtőernyős rekordok
– Egyéni rekordok –
1.
Polonyi László – 1500 m kombinált – 1960. április 3. átlag – 2,47;
2.
Hüse Károly – 2000 m kombinált – 1960. július 5. – átlag – 2,25;‖405

403

Gy. Fekete István
Szepesi József: Simon Laci. A repülés mindenese. TOP GUN 1993/11
405
Repülés 1960. 11.
404
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Hüse Károly a növendékeit oktatja.
Bánrévei repülőtér 1960 nyara
balról az ötödik Simon László406

―Vasárnap délután repülők jelentek meg az ózdi Stadion felett. Aztán a gépektől apró
pontok váltak el, kinyílt az ejtőernyő, s az ugrók a Stadion gyepszőnyegére értek. Ózdon
Honvédelmi Napot rendezett az MHS.
Szabó Miklós „Tréner" típusú repülőgépével a műrepülés sok szépségével ismertette
meg a többezres nézősereget.
A Borsodi Modellező Klub tagjainak műrepülőmodeljei szintén nagy sikert arattak.
Végül alkalmunk nyílt beszélgetni Hüse Károly ejtőernyőssel, akinek nevét országoscsúcs fémjelzi. Bár eredményét túlszárnyalták a nemrégen lezajlott Bulgáriai
Világbajnokságon, nem esett kétségbe ezért. - A rekordnak az a sorsa, hogy megdöntsék. mondta - Majd igyekezni fogok új rekordot beállítani. - S a vasárnapi ugrásából ítélve ez
sikerül is majd neki.‖407
Két év múlva már a nemzeti bajnokság nyertese és a válogatott keret tagja. 1960-ban,
20 évesen célbaugró Magyar Bajnok.
1960-ban hívták be katonai szolgálatra. Ekkor határozta el, hogy a katonai szolgálatot
élethivatásnak választja

406
407

Szepesi József: Simon Laci. A repülés mindenese. TOP GUN 1993/11
Repülés 1960
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Ejtőernyőstábor, An – 2 a bánrévei repülőtéren

Hüse Károly és Molnár Pál
főhadnagy, felderítő
szakaszparancsnok, 1961 tavasz408

Hajdúszoboszló 1964.
Alföldi Ejtőernyős Bajnokság
1.
osztály, férfi: 1. Hüse Károly (Gyulai HSE)

408

Simon László: A magyar ejtőernyőzés története TOP GUN
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1960. május 8-án megalakul a Magyar Néphadsereg MN 7000, 34. Önálló, Mélységi
Felderítő Század. A hadseregben is az ejtőernyősökhöz kapott beosztást. Szakaszvezetőként
kezdte meg pályafutását.
Ugrásainak száma:
1962-ben
500. (Bánréve!)409
1965-ben
1000.
1968-ban
2000.
1971-ben
3000.
1974-ben
4000.
1976-ban
5000.
1977-ben
6000.410
1964-ben tagja a világbajnokságra készülő magyar csapatnak. Még ugyanebben az évben Gödöllőn 1000 méteres késleltetett célbaugrásban országos és világcsúcsot állított fel.
Ekkor már Szolnokon élt feleségével, a szintén ejtőernyős Jobbágy Emíliával. Itt tett érettségi
vizsgát, majd tiszti vizsgát. 1966-ban alhadnaggyá léptették elő.
Az 1000. ugrás 1965-ben

―12. Nemzeti Ejtőernyős Bajnokság
Az 1000 m kombinált csapatcélbaugrásban is
kimagasló eredmények születtek. Az 1000m kombináltcsapatcélbaugrás végeredménye:
1. Posta (Polonyi, Nagy F, Nika, Varga) - 2229, 074
pont,
2. III. vegyes csapat (Hüse, Kovács Gy., Gajdán,
Szabó) - 2199,77pont.
A férfi 1000 m egyéni kombinált célbaugró bajnok.. Pataki László - 585,333pont,
2. Szabó Pál - 579,763pont.
A férfi egyéni-összetett bajnokság eredménye: 1. Samu Ferenc ITRK - 1308,394
pont, 2. Hüse Károly Szolnok - 1293,884 pont..., 6 Szabó Pál, Miskolc - 1249,763 pont.
A férfi összetett csapatbajnokság eredménye: 1. Posta (Polonyi, Nagy F, Nika,
Varga) - 7211,003 pont, 2. III. vegyes csapat (Hüse, Kovács Gy., Gajdán, Szabó) 6732,743 pont. ―411
―Miskolc és Kassa városok közötti ejtőernyős verseny
A miskolci és a kassai ejtőernyősök ismertsége, barátsága nem ú jkeletű. A két
szakosztály vezetőinek legutóbbi tapasztalatcseréjén elhatározták, hogy a baráti találkozókat
jobban kiszélesítik és első alkalommal Miskolcon egyéni-, valamint csapatversenyt rendeznek
első- és mádodosztályú sportolók részvételével.
409

Básti József emlékei alapján.
Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Egyesület http://www.szhese.hu/huse/huse.html
411
Repülés 1965. 10.
410
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A verseny világbajnoki versenyszámokkal és -értékelési rendszer szerint került
kiírásra, melyek jó küzdelemre nyújtottak reményeket. Bokor József- az MHS megyei elnöke rövid ünnepélyes megnyitóbeszéde után kezdetét vette a vetélkedő a 2000 m edzőugrással. A
kassai sportolók „PTCH-4" és „PTCH-6 ; a miskolciak„ Para-Commander ", „T-4-4M" és
„T-2-4M" típusú ejtőernyőkkel ugrottak.
Az edzés után megkezdődött a verseny az 1000 m egyéni kombinált célbaugrással,
amelyben nagy küzdelem után a kassai Kiszter Anton győzött 0,51-, 0,64-, és 0, 42m
teljesítményével. Sajnos negyedik ugrására nem került már sor sérülése miatt, így a küzdelem
feladására kényszerült. Második Hüse Károly - 1, 65 m, 0,8 m, 1,00 m. Harmadik Szabó Pál 0, 66 m, 0,88 m, 1,07 m.
A 2000 m stílusugrásban a biztos győzelmet Hüse Károly ragadta magához 10,2 mp
eredményével, 2. a kassai Pirscsák József-12,0 mp, 3. Szabó Pál 13,0 mp időeredménnyel. A
két versenyszám alapján az egyéni-összetettben Hüse Károly került az első helyre - 983,5
ponttal. Szabó Pál (953,9 pont) és Pirscsák József (933, I pont) előtt.
A csapatversenyt megérdemelten Kassa csapata (Pirscsák, Suska, Hricisán, Kiszter
összeállításban) 3322,8 ponttal nyerte, Miskolc (Hüse, Szabó, Gajdán, Kiss) - 2304,9 pont
csapata előtt. A kassaiak kiegyensúlyozottabb teljesítménye, és egységesebb taktikája jobb
volt a hazai csapaténál. A találkozó befejezése után a győztesek tiszteletdíjait a repülőtér
parancsnoka - Lánc Tibor - nyújtotta át, az MHS Megyei Elnöksége pedig az Avas-szálló
éttermében vacsorát adott a sportolók és vezetőik tiszteletére.
A Verseny utáni megbeszélésen a borsod-megyei MHS sportvezetők a tapasztalatok
összegezésére hívták fel a figyelmet, többek között azért is, hogy a csapatversenyben
elszenvedett csorbát a jövő évben Kassán kiküszöböljék. Réméljük így lesz!‖412
―Világrekord
1967. március 21-én 22 óra 35 perckor egy kilences ejtőernyős csapatunk FAI G-2C
osztályában világrekordot állított fel. A kilences csoport a Sári Repülőterén éjszakai ugrással
6000 m-ről 0,73 m átlagtávolságot ért el. A régi rekordot az USA ejtőernyősei 1966-ban
állították be, 1, 52 m-rel. A csapat részeredményei: Kovács József (MÁV) - 1,25 m, Mészáros
Béla (Ganz-MÁYAG) - 0,15 m, Pataki László (BHG) – 0,00 m, Szabó Pál (Miskolc) - 0,19 m,
Szeder Ferenc (IX. ker) - 0, 17 m, Hüse Károly (Szolnok) - 0,35 m, Ullaga András
(Székesfehérvár) - 1, 15 m, Varga József (Posta) - 0, 00 m, Nagy Endre (KIM) - 4,34 m. A
Központi Repülőklub az új rekordot a FAJ-hoz megküldte hitelesítésre.‖413
―XIV Nemzeti Ejtőernyős Bajnokság, Miskolc 1967. Vll. 23-29.
Hazánkban eddig ez volt a legnagyobb szabású nemzetközi ejtőernyős verseny. A
XIV Nemzeti Ejtőernyős Bajnokság eredményei:
1000 m egyéni kombinált célbaugrás (3 ugrás átlaga): 1. Chudoba (lengyel) 0,12 m... , 4. - magyar-bajnok: Ullaga András - 0,36 m;

412
413

Repülés 1966 11.
Repülés 1967 5.
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2000 m stílusugrás (2 ugrás átlaga): 1. Pospichal (csehszlovák) - 8,65 mp,
magyar-bajnok: Hüse Károly - 9,8 mp.
Az 1966 évi összetett egyéni végeredménye: 1. Hüse Károly - 1241,4 pont..., 8.
Szabó Pál - 1171,9 pont.‖414
―Ejtőernyős verseny Karl-Marx Stadtban
A Német Demokratikus Köztársaság Repülőklubja meghívására világbajnoki
számokból álló ejtőernyős versenysorozaton az NDK, a Szovjetunió, Svájc, Ausztria,
Finnország, Csehszlovákia, Bulgária és Magyarország legjobbjai vettek részt a
világszínvonalon álló küzdelemben.
A férfiak 1000 m egyéni célugró versenyén 1. Reiding (NDK) - 997,2 pont, 2.
Szabó - 993,5 pont..., 5. Hüse - 989,9 pont végeztek.‖415
―Szabó Pál, az ország második kétezrese
Varga József, Szabó Pál,
Hüse Károly
Miskolc 1969. 10. 12.

A gép mind kisebbnek látszott,
mozgása is egyre lassúbbnak tűnt, amint
egyre feljebb emelkedett. „Ott, ott! A fehér
felhőnél! Most fordul a célirányba!" Sokan
figyeltük tegnap délután a Miskolci Repülőtéren a fenn kerengő gépet, amelyet Bogdándi
Tibor - reptérparancsnok - vezetett. A gépfedélzetén három ejtőernyős készült ugrásra: Hüse
Károly - abszolút magyar bajnok, Varga József - ugyancsak számos magyar-rekord
tulajdonosa - és Szabó Pál - az MHSZ miskolci ejtőernyőseinek oktatója, aki most készült a
2000. ugrásra.
Előzetesen talán annyit, hogy az országban még csak egy ember érte elazt az
ugrásszámot. - Most! Most ugrottak ki! - A kétezer méter magasban repülő gépből apró
pontok váltak le, nagy sebességgel zuhantak lefelé, majd hirtelen, teljesen egyszerre kicsattant
mindhárom színes ernyő. A célkereszttől egyelőre még oldalt, távolabb libegtek, eltávolodtak
egymástól, hogy helyet adjanak az először földre érőnek. Az egyik ernyő mintha felgyorsult
volna. Megindult a célkereszt felé, és néhány másodperc múlva az ejtőernyős Szabó Pál - a
2000. ugró - hajszálpontosan esett a célkereszt egy négyzetméternyi középponjába!
Felcsattant a taps. A másik két kitűnő ejtőernyős ugyancsak a keresztre ugrott.
Szabó Pálon az érkezés után is ugyanazt a nyugalmat lehetett látni, mint a felszállás
előtt. - Először 1962. március 21-én ugrottam Nyíregyházán. - mondja - Azóta tízféle
géptípusból ugrottam. - Hogyan lesz valakiből ejtőernyős - -Erre sosem tudtam felelni. Csak
azt tudom most is mondani, hogy meg kell próbálni. Ha valaki egyszer leugrik, akkor már
414
415

Repülés 1967 9.
Repülés 1969 9.
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nagyon nehéz abbahagyni. - Mire emlékezik vissza legszívesebben? - Minden ugrás nagy
élmény, a legérdekesebb mégis talán az 1962. május 5-i ugrás volt. Ekkor 8070 m magasból
ugrottunk, 2 perc 6 másodpercet zuhantunk, 500 m-en nyitottunk ernyőt. Azon a magasságon,
vagy inkább ,,alacsonyságon" már kell nyitni. A talajon +25 volt a hőmérséklet, fenn pedig 46. De mondom, mindegyik ugrásom élmény, mindegyiket nagyon szeretem.
Szabó Pál hat éve válogatott-tag - egy világrekordot és számos országos-rekordot
felállító csapatnak a részese. Évente körülbelül 100 fiatalt oktat. Próbálja beléjük is
átplántálni azt a nyugal-mat, körültekintést, fegyelmezettséget, mely rá annyira jellemző.‖416
Ezután egymást követték a rekordok és a különböző bajnokságokon elért első helyezések. Hüse Károlynak 197l-ben már a 3000. ugrását ünnepelték Szolnokon.
―2000+1000=3000!
A hazai ejtőernyős sport fejlődésének töretlen útját is szimbolizálja a címbefoglalt
egyszerű számtani példa. A két jubiláns - Hüse Károly és Varga József - a sportág
művelhetőségének alsó korhatárától szerelmesei a suhanó levegő varázsának. Mindketten a
válogatott régi tagjai, s nevükhöz világbajnokságok, nemzetközi tornák, külföldi-, és hazai
bajnokságok sora fűződik. Nevüket az egész világon - ott, ahol a lobbanó kupola művészei
tudásukat csillogtaják - mindenütt ismerik. A válogatott-keretnek - amelyet hosszú ideje ók is
felfrissítenek tehetséges fiatalokkal - szinte felállítása óta tagjai.
Nevelőik és edzőik segítségével mindketten tudásuk legjavát adták a hazai ejtőernyős
sportnak. Hüse Károly a katonai hivatást választotta, Varga József pedig szövetségünk
kereteiben dolgozik az újabb ejtőernyős nemzedék sorba állításáért.
Hüse Károly elérte a bűvös 3000-t. Gratulálunk, s mint egykor „ezres" kapitányi
sorba lépésekor - most is azt kívánjuk, hogy az ötezrediket is jó erőben és egészségben ugorja.
Varga József - az ejtőernyősök mindig tréfára kész Jozsója - kétezredszer lobbantotta
a „padákot': 2000. jubileumán neki is jó egészséget kívánunk, s várjuk az ő háromezresét
is.‖417
―1971. évi Nemzeti Ejtőernyős Bajnokság eredményei
1000 m egyéni célbaugrás: 1. Kovács József - 4,17 pont, 2. Hüse Károly - 8,25 pont, 3.
Dabasi József - 9,75 pont;
2000 m stílusugrás: 1 Hüse Károly - 25,1 pont;
Az 1971. évi Nemzeti Ejtőernyős Bajnokság összetettjének bajnoka.- 1. Kovács József31,87 pont. 2. Hüse Károly - 33,35 pont.‖418
―Hüse Károly
3110 ugrásával „fejjel" emelkedik ki a mezőnyből kétszeres abszolút-, és nyolcszoros
részeredményekben kiváló magyar ejtőernyős bajnok. Ahogy pályafutásának kiemelkedő
állomásairól, és magáról az ejtőernyőzésről mesél, arra gondol az ember: ő az, aki soha nem
fog megöregedni - nem engedi a lelkesedése.
416

Északmagyarország 1969. október 12.
Repülés 1971 10.
418
Repülés 1971 10.
417

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

255

A 3110. ugrás után

Azzal kezdte karrierjét, hogy három évvel idősebbnek
mondta magát, hogy minél előbb ugorhasson. Így történt, hogy
még a VIII. általános iskola befejezése előtt két ugrással is
dicsekedhetett, s 16 esztendős korában már megyei bajnokságot
nyert. Az 1958. év a 2. osztályú Országos Bajnokságot hozta,
1959. a válogatott-keret tagságot (ahol egyébként ő a
,,legrégibb'), 1960. pedig - 2000 m kombinált célbaugrásban - a
Nemzeti Bajnokságot. Ezt a sikerét egyébként az is tetézte, hogy
20 esztendős fejjel, az akkor kimagasló, „öreg" ejtőernyősök elől
vitte el az aranyérmet. 1962-ben már nemzetközi versenyen is
részt vett - amelyet azután sorba 13 másik követett, ebből 4 világbajnokság.
A sok nevezetes dátum közül, talán az 1967. évi Adria Kupáért folyó küzdelemre
emlékszik vissza a legszívesebben, ahol a magyar csapat az amerikaiak előtt másodikként
végzett és ezüstérmet szerzett a légistafétában - Hüse Károly pedig egyéniben a negyedik
helyezett lett. 1971-ben, ugyancsak Jugoszláviában, pedig bronzérmes lett az 1500 m
kombinált célbaugrásban. A két nemzetközi végeredmény között 1969-ben,, mellesleg"
másodszor is magyar bajnok.
A 12esztendővel ezelőtt elkezdődött versenysorozatban való állandó részvételén kívül
természetesen minden augusztus 20-i dunai légiparádén is szerepel. Azon már meglepődni
sem lehet, hogy „civil" foglalkozása szintén az ugráshoz kötí: néphadseregünk ejtőernyős
deszant főhadnagya. S a ,,hobbyban külön hobby':rajong a nem-mindennapi megoldásokért. Így
például ő az egyetlen, aki az országban ejtőernyős
vontatással próbálkozott.‖419
Világbajnokság
Jugoszlávia, Bled 1970.

Mint sportoló bejárta az egész világot. Az
Olaszországban rendezett 1976. évi világbajnokságon 5. helyezett lett. Ilyen eredményt eddig magyar sportoló még nem tudott elérni. Kubában
hajtotta végre 1977-ben a 6000. ugrását.

419

Repülés 1972 7.
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1971. A 3000.

Világbajnokságon csapattag
1964:
1966:
1968:
1970:
1972:
1976:

Év
1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

Kateg.

NSZK;
NDK, Lipcse;
Ausztria, Graz;
Jugoszlávia;
USA, Kalifornia;
Olaszország, Róma.

Célbaugrás

Stílusugrás

Összetett

férfi

Binder Lajos

Kastély Sándor

Kastély Sándor

női

Rajcsányi Mária

Papp Katalin

Papp Katalin

férfi

Hüse Károly

Gyulai György

Gyulai György

női

Rajcsányi Mária

Rajcsányi Mária

Rajcsányi Mária

férfi

Szeder Ferenc

Polonyi László

Miklós László

női

Nagy Jánosné

Kurinszki Ilona

Kurinszki Ilona

férfi

Miklós László

Polonyi László

Polonyi László

női

Rajcsányi Mária

Osztermann Márta

Rajcsányi Mária

férfi

Binder Lajos

Hüse Károly

Binder Lajos

női

Stanek Erzsébet

Stanek Erzsébet

Stanek Erzsébet

férfi

Varga József

Szeder Ferenc

Samu Ferenc

női

Stanek Erzsébet

Stanek Erzsébet

Stanek Erzsébet

férfi

Pataki László

Hüse Károly

Samu Ferenc

női

Benkő Ilona

Benkő Ilona

Benkő Ilona
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MN 3100 versenycsapata.
Nemes László, Hangodi András, Nádházi Ferenc, Hüse Károly,
Simon László, Bordás Emánuel, Borbély Sándor, Móré Gyula.
Év
1966

1967
1968
1969

Kategória

Célbaugrás

Stílusugrás

Összetett

férfi

Samu Ferenc

Szeder Ferenc

Szeder Ferenc

női

Stanek Erzsébet

Stanek Erzsébet

Stanek Erzsébet

férfi

Ullaga András

Hüse Károly

Hüse Károly

női

Paczkó Etelka

Csomós Veronika

Paczkó Etelka

férfi

Hüse Károly

Hüse Károly

Hüse Károly

női

Paczkó Etelka

Stanek Erzsébet

Paczkó Etelka

nincs adat

1970

nincs adat
férfi

Kovács József

Hüse Károly

Kovács József

női

Paczkó Etelka

Bácskai Györgyi

Bácskai Györgyi

1972

férfi

Nagy Endre

Nagy Endre

Nagy Endre

1973

Rossz idő miatt elmaradt

1971

1974

1975

1976
1977

férfi

Pintér József

Kovács József

Kovács József

női

Boross Erzsébet

Boross Erzsébet

Boross Erzsébet

férfi

Mészárovics György

Hüse Károly

Timár Vince

női

Róth Mária

Róth Mária

Róth Mária

férfi

Mészárovics György

Varga József

Varga József

női

Róth Mária

Szatmári Irén

Róth Mária

férfi

Palotay Mihály

Timár Vince

Timár Vince
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női

Róth Mária

Róth Mária

Róth Mária

Legjobb eredményei:

stílusugrásban 7. egyéni összetettben a 6. a világranglistán,

kétszeres összetett magyar bajnok,

34-szeres magyar rekorder.
Érdemes sportoló, polgári és katonai helyen beugró. Aranykoszorús katonai ejtőernyős.
A történelem sajnos 1978. május 26-án, mint a korábbi nagy egyéniségeknél (Bertalan
Árpád és Gyulai György esetében) kegyetlen módon ismételte meg önmagát.
Hüse Károly, akkor már százados, ejtőernyős-feladat végrehajtása közben életét vesztette. Annak a tragikus napnak a délutánján, a szolnoki edzőtábor programján a 2000 méteres
stílusugrás szerepelt. A feladat végrehajtása során, a nyitást követően, ernyője meghibásodott.
Miközben a rendkívüli helyzet rendezési kísérletével foglalatoskodott, túlságosan alacsonyra
került. A mentőernyő, nyitásakor (a főernyő árnyékoló hatása miatt) nem lobbant be. A hibásan működő, keveset fékező ernyő olyan zuhanási sebességet eredményezett, hogy már nem
tudta megmenteni Hüse Károly életét. Még ezen a napon, 15 óra 46 perckor, kórházba szállítás közben meghalt. Ez volt a 6242-dik ugrása.
Hüse Károly,
Furkó Kálmán,
Janovics Ferenc

A honvédelmi
miniszter, érdemeire
való tekintettel, a
„Magyar Néphadsereg Hősi Halottjává”
nyilvánította, és előléptette
őrnaggyá.
Szülővárosában, katonai
tiszteletadás
mellett 1978. június
3-án helyezték végső
nyugvóhelyére
Álljon itt emlékül a tanítvány, a barát, a bajtárs írása, aki szemtanúja az eseménynek,
hogy átérezzük és emlékezzünk arra a bátor, vagány fiatal fiúra, aki a mi emlékezetünkben él!
„1978. május 26. délutánja...
Ideghasító szirénázással száguld a katonai mentőautó a szolnoki kórház irányába,
megborzongó kíváncsisággal kapják utána fejüket az útmenti kiskertekben dolgozgatók:
-Valami történt a repülőtéren!
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A kocsiban az ide-oda zötyögő hordágyon élettelen test hever, s Furkó Kálmán főhadnagy letépett ingben, zihálva térdel föléje, egyensúlyozva erőlködik a szívmasszázzsal.
Magam a lé|egeztető készülék pumpáját kezelem, a fiatal katonaorvos, dr Illési Géza a
vérnyomást, a pulzust keresi.
Hisszük, hogy van remény, s e halvány lehetőségbe mindannyian görcsösen kapaszkodunk nem érzékelve a kocsi fékevesztett rohanását, a vijjogó szirénát, egyáltalán a külvilágot.
Csak az időt, aminek minden másodperce most hosszú óráknak tűnik.
Pedig 28 perccel a tragédia bekövetkezése után, már a készenléti szoba asztalán fekszik barátunk, és azonnal rákapcsolják az elektromos sokkoló berendezést. Lélegzet- visszafojtva, merev tekintettel bűvöljük a képernyőn átfutó, felvillanó, majd |lassan kihunyó halványzöld vonalat:
Az áramütések időközeinek megfelelően ugrik magasba, majd fokozatosan ereszkedve
kiegyenesedik Dr. Harmati László, az ügyeletes orvos is tudja, de nem akarja elfogadni a
nyilvánvalót, a megmásíthatatlant, hatalmas adag szérumot fecskendez közvetlenül a szívtájba.
Csodát remélve lessük a hatást, de a monitoron már makacs azonossággal fut a végtelenbe a fényes vonal.
-Sajnálom fiúk!
Hallom valahonnan messziről az orvos hangját, de nem tudom, nem akarom érteni jelentését. Próbálkozz még valamivel doktor, talán még egyszer! Kábultan botladozunk le a
kórház lépcsőin, torkunk száraz, a sírás görcse szorongatja. A sorkatona gépkocsivezető a
mentőnek támaszkodva idegesen szívja cigarettáját, és közeledtünket látva, már tudja az
eredményt:
Nem kérdez semmit. Kapkodva nyitja előttünk a kocsi ajtaját, s közben remegő hangon
mégis megkockáztatja:
- Főnök, higgye el, gyorsabban már nem lehetett jönni. Leintem, hagyja - nem ezen
múlott.
Kálmánnal csüggedten ülünk az üres hordágy felett, melyen most Károly ugróruhája,
cipője, kesztyűje árválkodik. Szótlanul meredünk magunk elé, az átélt események idegfeszültsége bénítóan sokkol. Csak hosszú percek után emeli fel barátom a fejét
- Te, mit gondolsz, mindent jó| csinál|tunk7 Felé nézek, az arcát homályosan látom, és
nem tudok válaszolni...
A történet számomra valamikor 1959 zimankós kora te|én kezdődött Ózdon, a repülőklub egyetlen, túlzsúfolt, cigaretta füsttől fullasztó termében. Ifjú B vizsgásként éppen a középfokú vitorlázórepülő – tanfolyam anyagával küzdöttem, s foglalkozásunk a terem egyik sarkában folyt. Egyszerre kivágódott a bejárati ajtó, és egy magas, szőke télihajózós fiatalember
vezetésével néhány ismeretlen tódult a helyiségbe. Szomszédom oldalba lökött:
-Na, ez a Hüse, meg a bandája.
1958.-ra az ózdi repülőklubnál teljesen szétzilálódott az ejtőernyős szakosztály. A következő év nyarára már csak egy-két tag ténfergett a repülőtéren, s mivel ugrásról szó sem
esett, őszre ezek is elmaradtak. Ekkor támadt valakinek az ötlete, hogy át kel| hívni Hajdúszoboszlóról Hüse Károly ifjú oktatót, és segítségével talán rendbe lehetne tenni az ejtőernyős
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társaságot. Az elgondolás életképesnek bizonyult, néhány hónap múlva már a Sütőipari Vállalat pékjeként dolgozott Ózdon Hüse és még egykét barátja, akik követték őt ide.
Én még zsenge vitorlázórepülő koromban egy véletlen következtében ejtőernyő. hajtogatói vizsgát tettem Miskolcon, s bár soha nem akartam ugrani, e kilátásba helyezett szakszolgálati engedély miatt, valahol a statisztikában ejtőernyősnek számítottam a régiekkel
együtt. Nos, ezen a szóban forgó estén Hüse kisvártatva az asztalunkhoz lépett, s dörgedelmes
szigorral megkérdezte:
-Melyikük a Simon?
Meglepve tápászkodtam fel, de nem jutottam szóhoz.
- Maga már kétszer távol maradt a tornatermi foglalkozásról, a következőn ott akarom
látni| zavartan makogtam, hogy én nem vagyok ejtőernyős, de Hüse akkorra már a harmadik
aszta|lá| járt. Segítségkérően néztem Attilára, az oktatónkra, aki szintén meglepődött a történteken, de vállait vonogatva csak annyit mondott:
-Hát menj el az edzésre...és majd meglátod.
E|mentem... S Hüse keze alatt, gyermekesen silány testi és érzékeny lelkialkatom miatt
számomra mérhetetlenül| nagy megpróbáltatások során, hibát, kudarcot, megszégyenülést,
balfogást sorozatosan halmozva, 1960.április24-én eljutottam oda, hogy mégis végrehajtottam életem első ejtőernyős ugrását.
Magam sem hittem, hogy erre képes leszek valamikor, de abban a társaságban nem
alakulhatott másképpen a sorsom. Hüse ekkor még csak 19 éves volt, de szuggesztív egyéniségével, határozottságával, szakmai tudásával úgy magával ragadott mindenkit környezetében,
hogy még a katonaságot, sőt az igazságszolgáltatás különböző fórumait megjárt idősebb vagányok is szinte vakon követték. Rövid hónapok alatt olyan életerős szakosztályt teremtett,
amely távozása után még évekig példaképe lehetett a környékbelieknek.
Sajnos nem sok időt tölthetett Ózdon, mivel 1960 októberében bevonult katonának.
Budaörsön, az első évben verbuvált ejtőernyős alakulatnál már várták. Parancsnokai nem
nagyon sokat teketóriáztak, rövid úton elébe tették a továbbszolgálást kérvényező papírt. Károlynak csak egy kikötése volt: Sportolhasson tovább! S mivel ezt megígérték, napok múlva
már továbbszolgáló szakaszvezetőként, őrnagyokat, alezredeseket oktatott. S nem volt kivétel.
Aki nem teljesítette a követelményeket, az kihullott. Szinte véget nem érő |láncolatban oktatott,
ugrott, versenyzett.
A magyar Nemzeti Válogatott tagjaként, minden jelentősebb nemzetközi találkozón
részt vett eredményessége rövidesen az elsők közé emelte. Ez volt a mindene!
A nősülés, a lakás, később a gyermekek, csak oldalági velejárói volt az életének. Igaz,
ez sok-sok konfliktus okozójává vált, de ó erről az útról térni már nem akart, de nem is nagyon
volt lehetősége.
Közben az alakulata a patinás Tisza parti városba, Szolnokra települt ahol új fejezet
kezdődött számára, de a szolnoki ejtőernyőzés történetében is. Furcsa ismétlődés, de itt –
Ózdhoz hasonlóan –újra kell szervezni az ejtőernyős szakosztályt. Ám erre a feladatra már
nem volt egyedül. A hatvanas évek második felében 6-7 vidéki körrel működő, hatalmas szakosztályt csinált Szolnokon, melynek szerezésében, irányításában, képzésébe Hüse szerepe központi, meghatározó volt.
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Szinte zökkenő nélkül vett pályája: érettségizett, tiszti rendfokozatott kapott, parancsnokhelyettesi beosztásba került' Ez idő tájt kaptak lábra szóbeszédek is: A hajnalba nyúlt ivászatokról, azokról a mámor reggeleken végrehajtott ugrásokról, a balhékról. Hogy igazak
voltak-e?
Erre azt kell mondanom, hogy részben igen. Egy igen „kemény‖ társaság verődött
össze körülötte, s a siker, a pénz, a lehetőségek kapcsán néha-néha elszaladt a ló mindannyiinkkal. Igen, voltak lugas szaggató duhajkodással tarkított szüreti báljaink, mámoros fővel
elkövetett közlekedési kihágásaink, itt-ott némi közelharc a helyi erőkkel. és mivel Hüse vezéregyéniségnek számított, a közmegítélés általában mindent az ő személyére testált.
Na és az irigyek, a lappangó gumigerincű karrieristák, akik élete legnagyobb pofonját
készítették elő számára az 1974-es magyarországi világbajnokság idején. A nagy lehetőség
l974 augusztusában Szolnokon! Hazai környezet, hazai pálya, hazai közönség! A 72-es oklahomai világverseny után csak erre készült.
Április folyamán Ferganában a hadsereg válogatott edzőtábora során egy szobában
laktunk, s természetesen rengeteget beszélgettünk a közelgő nagy versenyről. Megszállottan
hitte, hogy ezúttal dobogóra lehet kerülni. Minden percét a felkészülésnek szentelte, s lelkesedése magával ragadta az egész csapatot.
Nagy formába lendült, egymásután gyártotta a 7,5 másodperc körüli gyakorlatokat,
lóhosszal előzte meg ezzel az egész magyar élgárdát. De a célba ugrásban is magára talált.
Ilyen előzmények után a kudarc porba sújtotta: Nem indulhatott a világbajnokságon! Személyében új vezető egyéniséget sejtő, a hatalmát féltő szakmai vezetés, helyrehozhatatlan hibát
követett el. Azzal az indokkal, hogy az utolsó szakaszban nem készült együtt a csapattal, amire egyébként ők adtak ki hivatalos engedélyt, kihagyták a világbajnokságon induló csapatból.
Később, az eredménytelen magyar szerep|és megmagyarázásakor (célba ugrásban
legjobb versenyző a 16. stílusugrásban pedig 37. helyezést ért el, s csak a csapat
célbaugrásban jött be egy halvány 4 hely). E melléfogás igazolására Hüsét frakciózással, a
válogatott érdekeinek figyelmen kívül hagyásával vádolták, aminek valós oka az volt, hogy
felismerve a hadsereg biztosította lehetőségeket, megkezdte a katonaválogatott újraszervezését, amit nem előrelépésnek, hanem a nemzeti válogatott konkurenciájaként könyveltek el az
MHSZ vezetésében.
Nézőként ültük végig a versenyeket. Láttam, hogyan rezdül össze egy elrontott ugrás
láttán, hogyan mered maga elé egy-egy hibás stílusgyakorlat után. S ami még ennél is roszszabb volt: Ahogyan válaszolgatott erőltetett kedélyességgel a távol|maradásának oka iránt
érdeklődőknek. Tudtam, hogy válaszai csak a felszínt próbálják egyengetni, magában rettenetesen szenvedett, de ezt ott, akkor senkinek nem vallotta be. Aztán egyszer kirobbant belőle a
keserűség! Az amerikai formaugró csapat néhány tagjával töltöttük az estét az Árkád presszóban. Éjfél körül| hangos szóváltás közben két ismert magyar versenyző került elő valamelyik
sötétebb zugból, meglehetősen emelkedett hangulatban. Mindketten ugrottak a másnapi célba
ugrás során. Az amerikai vezető tudta ezt, s a helyzetet nem értve, kérdően fordult felénk. Hüse lehajtott fejjel forgatta poharát az asztallapon, és arcán könnyek gördültek végig.
1978. május 24-én, Tiszafüreden ugrottunk bemutatót egy sportrendezvényen akkor
már a paplanrendszerű ejtőernyőinkkel. A gyenge, változó irányú szél megzavart, na meg mi-
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nek szépítsem, figyelmetlen is voltam, rosszirányból helyezkedtem be, és a földet érésnél megsérültem.
Órák múlva a banketten sajgó bokával, szomorúan ü|dögéltem egy sarokban, amikor
Károly valahonnan mellém került. Túl volt már a két-három fröccsön, ami nála a hangulat
emelkedésének kezdetét jelentette, s ezért mellém huppanva vállamra ütött: Na, ne rágódj
öreg, a mesterek is elszúrnak néha ezt-azt, de azért a súlyos helyzeteken mindig túlverekedjük
magunkat. Ekkor még nem is álmodhattuk, hogy néhány nap múlva ezek a szavak milyen szomorú aktualitással bírnak majd.
Május 26-án a szolnoki katonai repülőtéren az edzőtábor a szokásos délutáni programját folytatta. A 2000 m-es stílusugrás gyakorlása során a versenyzők körönként hármasával hagyták el a helikoptert, mi edzők pedig a földről speciális távcsövekkeI figyeltük a gyakorlataik végrehajtását. Éppen az előző ugró hibáit jegyeztem a füzetembe, amikor artikulálatlan üvöltés riasztott fel. A levegőben két kinyílt ernyő alatt egy félig belobbant harmadik
zuhant, föléje tornyosulva a leárnyékoltság miatt kinyílni nem tudó, csapkodó mentőernyőkupola. A bajba került ugró láthatóan tisztában volt kritikus helyzetével, és erőteljes mozdulatokkal igyekezett szétrángatni a két kupolát, ami igen nehéz feladatnak bizonyult. S közben a
magasság vészesen fogyott. Dermedten és tehetetlenül figyeltük a tragédiát. Az ernyők makacsul egymáshoz tapadtak, s már csak alig 100 méter lehetett a földig. Ezt valószínűleg maga
is észlelhette, mert lábait összezárva felkészült a kemény földet érésre.
Tompa puffanás, majd a földtől elpattanó testről nagyívben elrepült a fehér bukósisak.
És utána csend. A vizsgálat a főernyő részleges meghibásodását állapította, meg aminek több
feltételezett oka is lehetett. Ez esetben az a szabály, hogy azt le kell oldani, és utána kell nyitni
a mentőernyőt. Sajnos Károly ezt nem tette meg, hanem mellényitotta, s a gubancban csapkodó főejtőernyő turbulenciája nem engedte belobbanni a mentőernyőt. A szakma mestere végzetesen tévedett: Nem hitte, hogy létezik számára megoldhatatlan helyzet. Lehet, hogy igaza
volt, csak hát a fizika törvényei könyörtelenek, rohan a stopperóra mutatója, és fogy a magasság.
13 év távlatából is torokszorító az élmény felidézése. GyuIai György után a magyar ejtőernyőzés elvesztette második vezéregyéniségét is. A sportág fejődésében évekig érezhető
volt–s talán még most is fellelhető az általa hátrahagyott űr hatása. S bár kiáltottak már ki az
óta okkal, ok nélkül| vezetőket, versenyzőket a magyar ejtőernyőzés atyjának, a szakma mindentudójának, az ejtőernyőzés zsenijének, csak éppen minden esetben egy maradt el az, amit
Hüse Károly produkálni tudott, az eredmény!
Hosszabb szünet után, július 13-án, Hajdúszoboszlón ismét gépbe száll az időközben
nemzetközivé terebélyesedett emlékverseny neves reprezentánsokat feIvonultató mezőnye,
hogy tudásukat, felkészültségüket összemérve, tisztelegjenek a magyar ejtőernyőzés tragikusan elhunyt személyiségének Hüse Károlynak emléke előtt.‖420
Már a temetésen és azt követően is fölvetődött a barátok, katonatársak körében annak
a gondolata, hogy „Csárli” emlékét egyéniségéhez, emberi nagyságához illő módon kellene
megőrizni, az utókor számára feledhetetlenné tenni.
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Ezt a szándékot felkarolták és magukévá
tették alakulatának (a 34. Bercsényi László Felderítő Zászlóalj) vezetői és katonái is. Végül 1985-re a
Hüse Károly Nemzetközi Ejtőernyős Verseny formájában testet öltött, megvalósult a sok-sok utánjárást,
fáradságot nem ismerő előkészítő, szervezőmunka. Hét évvel Károly halálát követően a Szovjetunióból, Lengyelországból, a Német Demokratikus Köztársaságból (NDK-ból), Ausztriából
érkezett versenyzők, valamint a Killián György Repülő Műszaki Főiskola és a Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSz) csapatainak részvételével megkezdődött Hajdúszoboszlón az
I. Hüse Károly Emlékverseny. Ez a rendezvény a kemény és sportszerű küzdelmekről
és Hüse Károly emlékéről szólt. A versenyzők többsége személyes ismerőse, sportbarátja
volt
Hüse
Károlynak.
„Felavatták Hüse Károly posztumusz
őrnagynak, az ejtőernyős katonák, sportolók
példaképének a mellszobrát Szolnokon. Az
Ittebei Kiss József Hadnagy Helikopter Bázison található ejtőernyős hősök fala mellett felállított emlékműnél július 11-én délután a néhai sportoló bajtársai, ejtőernyősök rótták le kegyeletüket.‖421
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Simon László
Simon Lászlóra gyerekkoromból igen jól emlékszem. Láttam őt fiatal vitorlázórepülőként is, de az emlékezetemben sokkal erősebb az ejtőernyős szereplése a bánrévei repülőtéren.
Ő, mint korábbi vitorlázórepülő, elég sokszor ki volt téve az élcelődésnek. A repülők az ejtőernyősöket „kötélbohóc”-ként aposztrofálták, amire ők csak egyszerűen „koporsó” - nak nevezték, az akkor éppen kiképzőgépként használt B-Ifjúságot. Az ellentéteket természetesen az
okozta, hogy ha az ejtőernyősöké volt a repülőtér, mert táboroztak, akkor vitorlázórepülésről
szó sem lehetett. Ez aztán fordítva is így volt.
Az akkori gyerekeszemmel azon morfondíroztam, hogyan lehetséges az, hogy a „biztonságos” repülést elcserélte a „veszélyes” ejtőernyőzéssel? Ettől azonban még sokkal bátrabbnak tartottam, mint a többi ejtőernyőst, hiszen azok nem is próbálták ki a „teljesen biztonságos” vitorlázórepülést, tehát nem lehettek a tudatában, hogy mit vállaltak…
Az életéről a Top Gun egy régebbi számában leközölt cikkből sokat tudtam meg, ennél
jobbat tehát itt sem lehet írni.422
„Simon László alezredes a magyar repülés és ejtőernyőzés széles körben ismert, kimeríthetetlen aktivitású, minden iránt fogékony, népszerű személyisége. A repülésben, ejtőernyőzésben alig van olyan jelentősebb esemény vagy rendezvény,
amelynek előkészítésében, lebonyolításában ne találkoznánk
szimpatikus egyéniségével.
Még nem érte el az alsó korhatárt, amikor elkezdte a
vitorlázórepülést. Onnan átsodródott az ejtőernyőzésbe - és
végleg ott is maradt. Amatőr - de nem amatőr színvonalú repüléstörténeti kutató. Elmélyülten foglalkozik a repülés és
ejtőernyőzés biztonsági kérdéseivel. A magyar repülésügy élő
lexikona. Részt vesz a Veterán Repülő Egyesület és az Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének munkájában.
Katonai pályafutása során jelentős szerepet töltött és
tölt be előbb minősített sportolóként, majd edzőként, jelenleg
pedig a Légvédelmi Parancsnokság szolgálatfőnökeként az
ejtőernyőzés fejlesztésében. Aktív tagja és segítője a szolgálati
helyéhez elérhető közelségben lévő repülőkluboknak. Gyakran publikál a „szakmához" közel
álló orgánumokban. Igazán jő tollú mesélő. Írásaiból kiderül, hogy romantikus lelkületű
egyéniség.
Személyes ismeretségünk a 80-as évek közepe táján egy mindkettőnk számára kellemetlen ügyhöz kötődik. Simon őrnagy akkoriban a szolnoki repülőklub tagjaként egyik úttörője volt a hőlégballon-repülés reneszánszának. Az ő romantikus világszemlélete és a hőlégballonban mint reklámhordozóban rejlő pénzszerzés lehetősége konfliktusokhoz vezetett környeztében. Jómagam - sokadikként - akkor kapcsolódtam be az éveken át görgetett ügybe, amikor
Simon Lacit igazságkereső szenvedélye már a legmagasabb fórumig elvitte. Számomra csak
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olyan „modus vivendi" keresésének lehetősége maradt, amely reményt nyújtott a több kilónyira hízott aktacsomag lezárására. Ezt megelőzően csak írásaiból és hallomásból ismertem.
Évek múlva a sors úgy hozta, hogy több alkalommal is együtt voltunk - hosszabb-, rövidebb ideig - a hévízi Honvéd Szanatórium beutaltjai. Az együtt töltött idő kedvező alkalmat
adott a hosszabb beszélgetésekre.‖
A kezdetről, a megtett útról, s mindenről, amit fontosnak tart, így beszél Simon
László:
Ózdon születtem az oroszok bejövetelekor, 1944-ben. Életképtelen, gyenge gyerek voltam, amelyet súlyosbított a négyhónapos koromban szerzett kétoldali tüdőgyulladás. Hoszszabb ideig lebegtem élet és halál között. Hogy ebből a reménytelen helyzetből milyen rendkívüli szerencsével tudtam kimászni - ma sem értem! Szüleim a rimamurány-ózdi vasgyárban
dolgoztak. Apám vállalati sofőr volt. 1944 nyarán kivitték a frontra, és rövid idő múlva sebesülten fogságba esett. Már négyéves voltam, amikor hazakerült.
Az általános iskolában erős 4-es tanuló voltam. A legrosszabb jegyeket mindig tornából kaptam. Visszahúzódó, nehezen barátkozó gyerek voltam, s emiatt nem jártam a többiekkel focizni, csatangolni. Inkább magamban játszottam, rajzoltam vagy olvastam. Verne regényeit bújva, a hétköznapi kudarcok, sikertelenségek elől az ő romantikus világába menekültem, ahol magam is fontos személyiség, bátor hős lehettem. Próbálkoztam a repülőmodellezéssel is, de sem türelmem, sem kézügyességem nem volt hozzá.
A nyolcadik osztályt új iskolában végeztem, így a környezetem nem ismerte a korábbi
„besorolásomat'; másrészt fiatal, agilis tanárok tanítottak, akik oly nagyszerű közösséget tudtak összehozni, amelyben már nekem is jutott kedvemre való szerep.
Ekkor ismerkedtem meg a közelben lakó Básti Józseffel is,
aki a bánrévei repülőtéren volt oktató. Egyénisége, elbeszélései
felkeltették az érdeklődésemet, s addig jártunk a barátommal a
nyakára, amíg 1958 nyarán végre kivitt a repülőtérre. Ott ragadtam. Egésznyáron kijárogattunk. Ha kellett valamiféle segéderő hangársöprésre, vízhordásra, gépápolásra - mindig kéznél voltunk.
Jutalmul az év utolsó üzemnapján a Komával elvittek egy iskolakörre. És innen már nem volt visszaút!
Télen elvégeztem az elméleti tanfolyamot, de az orvosi vizsgát az mondottak miatt egyre halogattam. Egy kicsit vézna voltam,
az előzmények is súlyosak voltak, az alsó korhatárt sem töltöttem
még be, mindezek ellenére megfeleltem. A koromat senki sem firtatta.
Tavasszal elkezdtem a vitorlázórepülést. Azt a kiképzési rendszert szinte nekünk, tanulóknak találták ki. Nyáron egy hónapos táborok voltak - ami ma e/képzelhetetlen -, és így
gyorsan lehetett haladni. Július elején már egyedül repültem a Lepkével. Nagyon boldog voltam. Álmomban sem sejtettem, hogy zsenge repülőpályám buktatóját éppen a lelkesedésem
okozza.
1959 nyarán teljesítménytáborra készültünk, amikor kiderült, hogy a szükséges mentőernyők nincsenek behajtogatva. A repülőtér parancsnok, Borsodi Pista bá, az ejtőernyősöknek
még magját is átkozta. Más megoldás nem lévén, felpakoltuk az ernyőket, és átvittük Miskolc-
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ra behajtogattatni. Először csak nézegettük a hajtogatást, majd magunk is beálltunk segíteni,
sőt a végén már csak irányította munkánkat az oktató, Martin János. A hirtelen szerzett tudományunkkal eldicsekedtünk, így Borsodi Pista bácsi úgy döntött, hogy hajtogatómesteri vizsgát kell tennünk. Ez lett a vesztem. A szakszókérő lapból fehéren feketén kiderült, hogy még
nem vagyok 16 éves. Azonnal letiltottak az egyedülrepülésről. De a dolgoknak itt még nem
volt vége - sőt! A szakszóm miatt besoroltak az ejtőernyősök közé.
Ebben az időben jöttek át Hajdúszoboszlóról Hüse Karcsiék, és újjászervezték az ejtőernyős szakosztályt. Az egyik alkalommal galléron ragadott Hüse. - Maga az a Simon? - Igen.
Én vagyok. - Dadogtam meglepődve.
- Már másodszor nem volt tornatermi foglalkozáson. Ha a következőről is hiányzik,
megnézheti magát! - Harsogta. Mondtam volna, hogy én nem vagyok ejtőernyős, s egyáltalán
nem is akarok ugrani, de meg sem hallgatott - elviharzott. Majd legközelebb elmondom, ami
belém szorult - gondoltam. De ehhez el kellett menni a tornatermi foglalkozásra. Ott pedig az
volt a rend, hogy a kezdésre mindenki felsorakozott, így engem is berángattak a glédába.
Próbáltam jelentkezni, de Hüse leintett, hogy majd a végén. Amit én összeszenvedtem! Esetlenségem, ügyetlenségem látva először még tanítgattak, de miután a tigrisbukfenc ugrásakor a
rugósdobbantó mellé ugorva leromboltam a svédszekrényt, Hüse kiintett, és áthidaló megoldásként a névsort íratta össze velem.
- Esetedben is igazolódott, hogy minden kezdet nehéz. Ahhoz képest, ahogyan kezdted, nagyon messzire jutottál. Végül is mi tartott ott,
mi fogott meg, miért lettél ejtőernyős?
- Valóban nehéz volt a kezdet. De a kővetkező foglalkozásra is
el kellett mennem, mert vagy a névsor maradt nálam, vagy Hüs e nem
volt ott. Az elköszönési szándékomat lassan háttérbe szorította az, hogy
maguk közé fogadtak, hogy az idők során már nekem is sikerüli egy-egy
tigrisbukfenc. Az írnoki státus viszont - lévén egyetlen gimnazista a
csapatban - végérvényesen rám ragadt. Az ejtőernyős elméleti anyagból sikeresen levizsgáztam, de az ugráshoz továbbra sem fű/t a fogam.
Decemberben átrándultunk Miskolcra az akkor még működő ugrótoronyba gyakorolni. Rettenetes volt még lenézni is. De én biztonságban
éreztem magam, hiszen én csak írnokként az ugrók hibáit jegyeztem fel.
Amikor az emberek elfogytak, Hüse rámrivallt: - Vegye fel a hevedert,
most maga következik!
A lélegzetem akadt el. Makogni kezdtem, hogy én nem... de zavaromban mégis magamra csatoltam a hevedert. Már nyílt is az ajtó előttem, visszaút nem volt. Ugrani kellett. Az
első ugrást április 24-ére tervezték Miskolcon. Elmentem, mert motoros géppel még nem repültem. Az AN-2-esre azonban csak félútig szólt a jegyem. Ugrani kellett.
A dolgok mentek a maguk természetes rendjük szerint. Ismét a repülőtéren töltöttem a
nyarat. Amikor repülni lehetett, repültem, amikor pedig ugrani lehetett, hát ugrottam. Csak
ekkor már PO-2-esböl. Ősszel Hüse bevonult katonának, és így én vittem tovább a szakosztályt. Segédoktató lettem. Szerveztem és vezettem a sorköteles-előképzést. Nagyon elégedett
voltam. A kollektíva csodálatos volt. C vizsgásként már Pilissel is repültem. Gondtalanul éltünk.
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Közben az idő elszaladt. 1962-ben leérettségiztem. Mivel az apám még 1955-ben meghalt, a megélhetésünkhöz valamiféle tisztességes szakma után kellett nézni. Ekkor folyt a toborzás a katonai repülő pályára. Jelentkeztem. Ezzel a továbbtanulásomat is megoldottnak
gondoltam. Bár a gyermekkori betegségemnek egyre kevesebb nyomát éreztem, mégis kellett
némi merészség, hogy nekivágjak a Gyáli úti procedúrának. Az orvosi vizsgán természetesen
mindent kiszúrtak. Át akartak irányítani repülő műszakinak. Nem vállaltam.
Otthon repültem tovább, ősszel pedig felvettek a kohászathoz hőtechnikai műszerész
tanulónak. Kiderült, hogy ez nem az én világom. Ezért úgy döntöttem, hogy elmegyek repülő
műszakinak. Igaz, tettem még egy bátortalan kísérletet, de az orvosi vizsgálat során már ott
vittem a dossziémban az előző évi „eredményeimet", és így minden reményem szertefoszlott.
1963 szeptemberében vonultam be Szolnokra, a Kilián György Repülő Műszaki Tiszti
Iskolára. Féltem a katonaságtól, a megpróbáltatásoktól, a nehézségektől. Szerencsénk volt,
mert mi voltunk az első évfolyam, amelyik nem volt csapatgyakorlaton. No, azért mi is elkaptuk a vastagabb végét. Parancsnokaink egy része akkor hadakozott az érettségivel. Kiképzőink az előző évfolyamból, letiltott hajózók. Tanáraink a kétdiplomás Görgényi főhadnagytól az 1870-es fizikakönyvből tanító „Csili Csala" bácsiig minden skálán. Tanterv sehol
De azért egyre jobban belemelegedtünk.
1964-ben már kimerészkedtem a szolnoki
repülőklubba is. Repülni akartam, de a vontatógép hiánya miatt nem szívesen fogadták a jövevényeket. Mivel már 70 ugrásom volt, átirányítottak az ejtőernyősökhöz. Itt is új szakosztályt
kellett alak/tani Szerencsére a deszantalakulat
Budaörsről Szolnokra diszlokált, és az alakulatnál ott szolgált őrmesterként Hüse Karcsi: Rögtön egymásra találtunk. Nahát itt aztán nagy
nevek jöttek össze. Magyar Miklós őrnagy, az
iskola ejtőernyős főnöke. Nagy Ottó, Preising
Konrád törzsőrmesterek, a civilek közül Tábori
Pista, Győrffy Pista. Én ennek a szakosztálynak
lettem az egyik oktatója.
A vitorlázórepülés egyre inkább háttérbe szorult. Itt mindig voltak új feladatok. Kezdett felfutni az ejtőernyőzés, ezért Szolnokot az
ejtőernyőzés fellegváraként emlegették.
1976 szeptemberében végeztem a Kiliánon.
Repülő műszaki tisztként Kecskemétre kerültem
volna, de akkorra már nagyon befészkeltem magam a szolnoki repülőklubba. Molnár Pista bácsi
a repülőtér parancsnoka és Magyar Miklós nagyon sokat segítettek, így Szolnokon maradhattam
MiG-15-ösön technikusként.
1973-ban kezdődött meg a katonai ejtőernyős sport megalapozása az akkori VK. 2. cso-
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portfőnökség és a szolnoki felderítő zászlóalj berkein belül. Megalakult a Gyulai György
Sportegyesület is. Hivatalosan is létrehozták a katonaválogatottat, amelybe a légierőtől én
kerültem be. A kővetkező év tavaszán Ferganában, a Pamir alján a szovjet katonaválogatottal
voltunk együtt alapozó edzőtáborban.
Rengeteget tanultunk, amire nagyon nagy szükség volt, mert vészesen közeledett a
szolnoki Xll. Ejtőernyős Világbajnokság. Ez idő tájt kaptak lábra azok az ellentétek a katonai
és a polgári ejtőernyősök között, amelyeknek tulajdonképpen még ma sincs vége. Kiválóan
felkészült, magas sportolói kvalitásokkal rendelkező katonai ejtőernyősöket hagytak ki a vb-n
induló csapatból. Nem jutott hely sem Hüse Karcsinak, sem Janovics Ferinek. Nem csoda,
hogy a magyar csapatnak igazán szerény helyezéssel kellett beérnie. Ez egy nagy „tüske" maradt, hiszen a többiek a két „igazi menőnek" a nyomukba sem léphettek. Mindenki arra számított, hogy a hazai környezetben valami tisztességes eredmény születik. Ehelyett ott voltunk a
„futottak még" kategóriában.
Ezt követően a katonai ejtőernyős sportban „új időszámítás", új korszak, a „Gajdán
korszak" vette kezdetét. A megelőző időszakban a felderítő zászlóalj intézett mindent. Patronált bennünket, szakvezetőt adott Árvai Zoltán személyében. Az első alkalommal az úgynevezett Baráti Hadseregek Szpartakiádjára Krakkóba Gajdán Miklós csak elkísért bennünket.
Széjjelnézett, kereste a vezetés átvételének lehetséges útjait. A rövid időn belül kitört villongásban ő győzött. Ettől az időponttól számolja a hadseregválogatott a létezését. Az a döntése,
hogy - az azonnali eredmény érdekében - nem belülről, a hadsereg tehetséges ejtőernyőseiből
építi fel a válogatottat, hanem a polgári életből jó sportolók tiszthelyettesi beosztásokba történő felvételével, még ma is érezteti kedvezőtlen hatását. Ezeket a sportolókat, amikor kiégtek
vagy meg sérültek, az érintettek és az őket fogadók általános elégedetlenségére tenni kellett
valahová. A felderítő zászlóalj ebbe a
hintába nem szállt be, a repülőcsapatok ejtőernyős állománya viszont ugrásszerűen felhígult. 19741989 között mintegy 40 fő jött és ment
ennek a koncepciónak a következtében.
Én úgy gondoltam, hogy célszerű lenne
megalakítani a főiskola sportegyesületének ejtőernyős szakosztályát, ahol
2-3 év alatt kinevelhetnénk az utánpótlást. Igaz, hogy ez sokkal nagyobb
munkával járt volna és az eredményekre is csak később lehetett volna szám/tani.
Ami a személyes sorsomat illeti, 197. októberében megalakult Szolnokon a 101. felderítő repülőezred. Ekkor felmerült bennem, hogy kérem az áthelyezésemet Szentkirályszabadjára Mi-8-as fedélzeti technikusnak. Szabad időm a beosztásom időigényéből eredően alig
volt. Egyik repülésből a másikba szédültünk. Magánéletemben is gondjaim támadtak. Úgy
éreztem, kitelt az Időm Szolnokon.
De a dolgok egészen másképpen alakultak. Az ezred parancsnoka, Zsivin László alezredes felajánlotta nekem az ejtőernyős szolgálat főnöki beosztását. Azt hittem, álmodom. Eufóriás örömmel mondtam igent. Később kiderült, hogy ebben a drága Magyar Miki bácsi keze
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volt. Így lettem amatőrből „profi', hivatásos ejtőernyős. Azt már szinte természetesnek vettem,
hogy a ROVKI-ban „csont" nélkül megfeleltem az orvosi követelményeknek. A szolgálati feladataim ellátása mellett teljes mellszélességgel dolgoztam a szolnoki repülőklubban is. A lehetőségeim megsokszorozódtak. A régi bánrévei társaság után itt is ragyogó kollektívába kerültem. A „nagy öregek‖, Molnár Pista, Szebeni Tóni, Magyar Miklós, a fiatalabb korosztályból Kenyeres Jóska, Horti Kálmán, meg az ejtőernyősök, Palotay, Kálmán Béla... micsoda
nagyszerű emberek. Aztán a katonák, Gyuricza Béla, Hüse, Juhász Jóska, Preising... Egyszerűen nem ismertünk lehetetlent. Ha jól emlékszem, 1976-ban Kastély Sándor létrehozta az első hatósági beugró csoportot, amelynek én is tagja lettem. Megszereztem a hatósági ejtőernyős beugró jogosítványt. Ekkor már több mint 5500 ejtőernyős ugrás volt mögöttem. Rajta
keresztül jutottam el a hőlégballon-repüléshez. Ő tanított meg a ballon berepülésére is. Öszszehoztuk az első ballont, amelyet még kettő követett. A nagy felületen különböző termékeket
és azok előállítóit reklámoztuk. A reklámmal megjelent a pénz, s vele az ellentétek. Ez annyira
elfajult, hogy a helyzetem ellehetetlenült a repülőklubban is. Szembekerültem az apparátussal
- mondták. A ballonrepülés így abbamaradt. Egyébként sem lett volna rá időm.
Kezdettől fogva volt valami feszültség a szakmai elöljárómhoz, Gajdán Miklós ezredeshez fűződő viszonyomban. Nem tudtunk igazi munka- és emberi kapcsolatot összehozni.
Pedig annak idején, Miskolcon egy szakosztályban dolgoztunk. Igyekeztem alkalmazkodni,
toleráns lenni, mert azért sokat tanultam tőle, de nem tudtam kritika nélkül elfogadni az elgondolásait.
Súlyos konfliktusom támadt a hajózó állomány részére elrendelt kőtelező ejtőernyős
ugrások kapcsán. Szakmailag megalapozatlannak, a biztonságot súlyosan sértőnek tartottam
az intézkedést. Felmérhetetlenül rontotta a hajózók és ejtőernyősök viszonyát is ebben a formában. A bekövetkezett tragédiák engem igazoltak. Később meg is változott a rendszer. De
miért kellett ezért több ember életével fizetni? Amikor még idejében aggályaimat szóvá tettem,
a „parancsmegtagadó" volt a legenyhébb minősítésem.
A sportban szintén eltérő elképzeléseink voltak. Számomra a Hüse Károllyal, Janovics
Ferivel, Furkó Kálmánnal végzett közös útkeresés olyan ismeretanyag felhalmozódását jelentette, amelyből talán még mindig megélhetnénk a szakmában. De mindez merőben eltérő út
volt a luftballonszerű eredményhajszolástól, az idegen tollakkal való ékeskedéstől, az alap
nélküli félmegoldásoktól. Aztán mindinkább érezni kezdtem a mellőzést. A 70-es években szóba került a lengyel katonai akadémiára történő beiskolázásom. Ekkor már elég jól beszéltem
a nyelvet. Majd később a szírek kerestek edzőt az ejtőernyős csapatukhoz. Végül 1981-ben én
is menesztve lettem a sportejtőernyőzésből. Gajdán ezredes nem tűrt meg senki olyat a környezetében, aki bármely csekély dologban is, de ellentmondott neki.
Soha életemben nem fogom kiheverni azt a megrázkódtatást, amelyet Hüse Karcsi tragikus halála okozott bennem. De a magyar ejtőernyőzés sem visel te el következmények nélkül,
hogy Gyulai György után immár a második vezéralakját veszítette el. Azóta is jönnek-mennek
az önjelölt „egyéniségek', a szakma alapítójának, vezető edzőnek, sportmesternek titulálják
magukat, csak éppen a legfontosabbat nem tudják produkálni: - az eredményt. Innentől kezdve megindult a lassú hanyatlás a katonai ejtőernyős sportban is. A mindent megalapozó kemény edzésmunka helyett jöttek a korábban említett látszatmegoldások. A hüsei koncepció
hívei sorra távozásra kényszerültek. Ment a nagyszerű szervező, a mindenes Bordás Manó, de
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sorra került maga Furkó Kálmán is, majd Janovics Feri után én is. Nem sokkal később a felderítő ezredet leszervezték, engem pedig áthelyeztek Veszprémbe, a honi légvédelmi hadtest
ejtőernyős szolgálatának főnöke lettem.
Nem volt lakásom. Sokáig ingáztam. Végül 1986-ban a problémám megoldódott, azóta
itt élek Veszprémben.
- Hogyan és miért kapcsolódtál be a repűléstőrténeti kutatásba?
-A repüléstörténet kérdéseivel már az 1960-as években is találkoztam Szolnokon. Környezetemben sok mindent megfigyeltem, a régi hajózó Rendkívül érdekelt az akkor kezdeményezett repülőtechnikai gyűjtemény, gyakran segítettem a múzeumba került típusok ápolásában, javítgatásában. Kapcsolataim révén sikerült megszerezni egy Moravát és Wilgát, majd
egy Zlin-326ost. Gyűjtöttem a típusok történetét és műszaki anyagát, a fellelhető fotó- és
egyéb dokumentációt. Közreműködtem a főiskola múzeumának berendezésében. Itt olyan
nagyszerű emberekkel
dolgozhattam együtt, mint Béler Gyula, Telepovszki Tibor. E
munka során már át kellett tekinteni az egész katonai repülést 1945-től. Ennek óriási hasznát
vettem, amikor Veszprémbe kerülve belecsöppentem a légvédelmi hadtest történetének feldolgozásába. Hosszú évekig aktívan részt vettem a Malév üzemtörténeti körének munkájában.
Jelenleg még több szekrény anyag vár a szobámban feldolgozásra. Szerencsémre ebben a
munkámban, főnökeimben, a néhai Bakó Ferenc ezredesben, de Kositzky ezredes úrban is
nagyon jó partnerekre találtam.
- Tudom, hogy foglalkozol a repülés és ejtőernyőzés biztonsági kérdéseivel is. Az „ln
Memoriam" címen közzétett íráshoz én is kaptam tőled anyagokat. Te magad pályafutásod
során voltál már nehéz helyzetekben a levegőben?
- Túl vagyok 6000 ugráson.
A nagy számok törvénye alapján
természetesen be kellett következni
az elmúlt 34 év során nehéz pillanatoknak. A 60-as évek elején az
ejtőernyők elöregedése miatt nyitáskor egymás után „robbantak
szét" az 51-es mintájú ernyők kupolái. Néhány felettem is. Majd a réselt ernyők problémái következtek,
végül a paplanok. Amíg bele nem jöttünk a használatukba, mindig jelentkeztek kritikus szituációk. Na meg a közel 1500 ejtőernyőbeugrás rizikója. Sok esetben napokat spekuláltunk egyegy megoldáson. Az vagy jó volt, vagy nem.
A legnehezebb pillanatokat mégis a földön éltem át. Sas Béla, Hüse Karcsi, Gál Pista
lezuhanása mély, kitörölhetetlen emlék a lelkemben.
Az átéltek, a látottak, a hallottak közelebb sodortak a repülés és ejtőernyőzés biztonsági kérdéseinek kutatásához. Ez bizony nagyon szomorú, nagyon lehangoló terület, de szükség van az események tüzetes elemzésére, a törvényszerűségek megállapítására, a konzekvenciák levonására ahhoz, hogy ezeket megelőzzük, hogy számukat a lehető legkisebbre csökkent-
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sük.
- Az elmúlt évek során több figyelemreméltó írásod is megjelent Számíthatunk-e a jövőben ezek folytatására?
-A repüléstörténet-kutatói ambíció és a publikációs hajlam nálam sajátosan ötvöződik.
Vannak kimondottan konkrét körvonalú anyagok, mint például a típusleírások, típusismertetők, amelyekben olyan egységbe kell rendezni az adatokat és a történeti részt, hogy az a repülés körén kívül állónak is felkelti az érdeklődését, ugyanakkor szakszempontból is pontos
legyen. Ebben a kategóriában már jó néhány polgári és katonai rendeltetésű gép történetét
feldolgoztam. Terveztük Gibás Bandival egy ilyen munka megjelentetését, de egyelőre nem
sok a remény.
A történeti élményfeldolgozó és riport jellegű írásokban ragaszkodom a hitelességhez,
a történeti húséghez. Nyilvánvaló, hogy írásaimban mindig megfogalmazódik valami mondanivaló, vélemény, vagy valami fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet. Persze mindezt lehet sajátosan értelmezni, belemagyarázni általam le nem írt, bele nem gondolt dolgokat.
Egyik írásom nyomán egész magas szintről érkezett homlokráncolás. De ezek nem veszik el a
kedvemet.
Általában véve nehezen írok. Van, amikor hirtelen támad bennem az igény, hogy gondolataimat papírra vessem, van, amikor nagyon is átgondoltan, tudatosan írok meg valamit.
Vannak bennem olyan témák, amelyeket nagyon sokáig - nemegyszer éveken át - rágok. Ezek
egyike Fodor Feri barátom utolsó repülőútjáról, titokzatos haláláról szóló „Zöldarany‖- című
írásom.
A kész anyagot is többször előveszem, átolvasom, javítgatom. Soha nem vagyok vele
elégedett.
- Milyen indítékok hajtanak, amikor a repüléssel kapcsolatos rendezvényeken közreműködve mindig többet adsz magadból, mint ami általában elvárható? Megköszönik ezt neked? A családod hogyan viseli el a rengeteg időt követelő elfoglaltságodat?
-A rendezvények esetében egy belső késztetés indít arra, hogy abban részt vegyek,
hogy konkrétan is tegyek valamit az egyetemes magyar repülés ügyéért. Itt sokszínűek a feladatok. Ki lehet bontakoztatni a kreatív hajlamokat. A legkisebb részlet is fontos, a legcsekélyebb momentum is
meghatározó lehet a siker szempontjából. Nem tudom, hogy milyen az
elvárható szintű munkavégzés. Nyilván nézőpontonként más és más.
Én teljes szívemmel igyekszem elvégezni azt, amivel megbíztak, vagy
amit e/vállaltam. Ha úgy látom, hogy hasznos ügyet tudok előbbre
lendíteni, akkor abban feltétlenül részt kell vennem. Bizony, felmerül
az elismerés kérdése is. Ez mindig változó. Nem panaszképpen mondom, de általában nem kényeztetnek el sehol. Túl sok az ilyen jellegű
munkában a „láthatatlansági" tényező. De nem is az elismerés az
elsődleges, hanem az eredmény.
Sajnos az utóbbi időben egyre gyakrabban ütközöm falakba.
Több rendezvény, bemutató azon dől el, hogy különböző szintű vezetők, parancsnokok azt sem mérték fel, hogy mire mondtak nemet. Pedig munkatársaimmal a
legapróbb részletekig átrágunk mindent. Számomra az is az elismerés egyik formája lenne, ha
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a szakmai tudást, a felelősségérzetet akceptálva rábólintanánk, hogy mehet. A többi a mi dolgunk. Nem akarom elkiabálni, de még eddig nem vallottunk szégyent soha. Na persze a család! Régebben, amikor egy rendezvény alkalmából „együtt volt a csapat" valaki csinált egy
számvetést. Nagyon kellett keresni azt az egy-két kollégát, akinek legalább egyszer nem futott
zátonyra a házassága. Ma talán valamivel jobb ez a statisztika. Magam is kétszer próbálkoztam a családalapítással. Bizony, a gyakori távollét, az örökös feszültség, a rengeteg bizonytalanság nagyon próbára teszi e köteléket, s a feleségnek lényegesen többet kell vállalnia a „közösből'; mint más esetekben. Pedig a megértő, rendezett családi háttér nálunk alapvető fontosságú, csak így tud az ember teljes értékűen a feladatra koncentrálni.
A feleségem maga is ejtőernyős volt, több mint 400-at ugrott. A lányom 15, a fiam 12
éves. Talán a „rend kedvéért" ők is fognak néhányat ugrani, de a sportolói vagy a hivatásos
pályát nemigen választják. Mindezek ellenére gyakran megyünk együtt különböző repülőrendezvényekre. A távolléteimet változóan tolerálják. De a konfliktusok azért mindig megoldódnak.
- Ne feledkezzünk el a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségéről sem...
- Én mindig létfontosságúnak tartottam a jó közősséget, s mániákusan tőrekedtem azok
kiépítésére, legyen az baráti, szakmai vagy munkahelyi vonatkozású. Az Ejtőernyősök Bajtársi
Szövetségének létrejötte valójában spontán összejövetelekkel indult, majd 1988 szeptemberében a szolnoki felderítő zászlóalj fennállásának 40. évfordulóján Juhász József, Sárai
Bertalan, Hronyec Pál és Valkó Gyula társaságában megfogadtuk, hogy hivatalosan bejegyzett szervezetté formáljuk az addigiakat. Én először egy érdekvédelmi szervezetnek gondoltam,
de már lényegesen szélesebb a skála. Megalakultak a vidéki szervezetek is, és már az egész
ország területén funkcionálnak.
Sajnos a jelenlegi ejtőernyős generációt nehéz megnyerni az ügy érdekében, pedig
nagy szükség lenne a minél szorosabb egységre. A Magyar Veterán Repülők Egyesületének
soraiba véletlenül csöppentem. A repüléstörténetből ismert nevek és a szervezet célja számomra szimpatikus volt. Így alapító tagja lettem az egyesületnek. Bár Veszprémben nincs
csoportunk, mégis jelentős a szerepünk a helyzetünknél fogva. Itt van a Légvédelmi Parancsnokság és itt volt a legendás Puma vadászok repülőtere. Nem véletlen, hogy itt rendezzük a repülőtalálkozókat, itt magasodik a Katonai Repülők Emlékműve. Sajnos, az ejtőernyős
és repülős rokonszakma ellenére a két szervezet elég periférikusan működik együtt, annak
ellenére, hogy jó néhányan mindkettőnek a tagjai vagyunk. A törekvésem az, hogy ez megváltozzon, hiszen rengeteg a közös feladat.
-A terveidről szívesen hallanánk valamit. Mit szeretnél még megvalósítani?
-A terveimről nagyon nehéz konkrétumokat mondani, mivel jelenlegi világunk annyira
változó, hogy nehéz hosszú távra bármit is eldönteni. Maradnak az elképzelések, a vágyak, a
rugalmas variációk. Talán a múltra visszavetítve tudnám azt elmondani, úgy érzem, hogy nagyon sok maradt bennem abból a szakmai, sport- és katonai tapasztalatból, amit normális körülmények között hasznosíthattam volna. Talán nem helyénvaló, de így, közeledve az 50. életévemhez, egyre gyakrabban jutnak eszembe az életszemléletemet, emberi és irodalmi tevékenységemet leginkább befolyásoló Ernest Hemingway szavai: „Csak akkor rossz a halál, ha
előtte elmulaszt valamit az ember. "
Rengeteg dolgot mulasztottam el, s az sem vigasz, hogy nem saját hibámból
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Egyre inkább bizonyossá válik, hogy átalakuló világunkban óriási szükség lenne a korábban felhalmozódott értékek mobilizálására, a lelkiismeretes, szakmailag megalapozott
munkára. Úgy tűnik, hogy a most már két-három év alatt összegyűjthető több száz, esetleg
ezer ugrás csak a léggömb burka, belülről hiányzik a tapasztalat, a felelősségérzet, olykorolykor a becsület is. S mindezt pénzzel, megvásárlással nem lehet pótolni.
Példaként említem az úgynevezett „sorköteles" előképzést, amelyet az így megszerzendő ősszeg motivál, közben heggyé magasodnak a balesetek és a katasztrófák jegyzőkönyvei.
De ez a probléma jelen van a sportban is. Aki fizet, 4000 méterre mehet ugrani - aztán meghal.
Nos, a magam módján és lehetőségeivel e problémák megoldásához szeretnék hozzájárulni, annak ellenére, hogy a jelenlegi vezetés erre nem tart igényt. És itt vannak a szövetségek munkájával, a különböző rendezvényekkel kapcsolatos feladatok. Legyen végre egy valóban funkcionáló repülőklub Veszprémben. Szülessen meg a katonai ejtőernyőzés minden
területét átfogó egységes szabályzat. Legyen végre egy színvonalas, minden magyar repülőt
reprezentáló szaklap. ez mind, mind sürgető feladat. S mindezt azoknak kell felvállalniuk, akik
a gyakorlat sűrűjében vannak. Bársonyszékből, irodából, pozícióból csak az sül ki, ami idáig
vezetett. Meneszteni kellene már az egykori nevükből élő, elmúlt érákból visszamaradt szerencselovagokat, fiatal, agilis, de szakmailag, emberileg egyaránt alkalmas emberekkel betölteni
a helyüket Amíg lehetőségeim és egészségem engedi, nem adom fel, dogozom.
Az idén is van már néhány továbblendítő, sikeres rendezvény, amelyben részt vettem,
no meg az a 240 ugrás, amit végrehajtottam.
Amit Simon László elmondott, az egy vallomás. Vallomás az emberi akaratról, a becsületes és tisztességes munka igényéről, nemesítő erejéről, a repülés és ejtőernyőzés izgalmas szépségéről, egyszóval arról, ami az embert a szó teljes értelmében ember teszi.‖423
A valamikor fedhetetlen augusztus 20-i vízi- és légiparádékról emlékszik a
következőőkben Simon László, a maga jellegzetes humorával, amely az igazságot nem eltakarja, hanem inkább igen árnyaltan a felszínre hozza.
„…Évtizedeken át ez volt a nagy látványosság így augusztus 20-án délelőtt a Parlament előtti partszakaszon. Mindegy minek nevezték, mindegy milyen politikai tartalmat erőszakoltak rá. A sokezres nézősereget ez érdekelte a legkevésbé. És minket, résztvevőket is! Egy
volt a fontos:- ott lenni, s bizonyítani tudásunkat, rátermettségünket, ügyességünket. Na és
persze az élménynyújtás az élményszerzés.
Kezdettől fogva a látványosság csúcspontjának számított az ejtőernyősök vízbe ugrása.
E siker biztosítása érdekében az úgynevezett összevonások, már 10-et táján elkezdődtek, a
polgári sportejtőernyősök részére általában Gödöllőn, míg mi katonák Szolnokon jöttünk öszsze.
A fárasztó, olykor sötétedésig elhúzódó munka feszültségét szinte nyomtalanul oldotta
e gyakorlások időszakának hagyományosan sajátos légköre - a régen látott cimborákkal, ismerősökkel való találkozás öröme, az ugrások sikerébe vetett hit, az akarat megfogalmazhatatlan varázsa. S a közös esték elmaradhatatlan tartozékai az elnyűhetetlen történetek, melyek
423
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a közben eltelt 10-20 év alatt már csak az alapmotívumaikban maradtak eredetiek az idő és a
mindenkori mesélő fantáziája teljesen új köntöst kreált a néhai sztori köré.
De a gyakorlások folyamatának mindenkori fő attrakciója a 18-i dunakeszi főpróba
volt! Erre még az időközben lesérült, de mozgóképes betegek is kivitették magukat a helikopterekhez…
…A délelőtt derekán megérkezett a polgári sportolók An-2-es köteléke, újabb találkozások vállveregetések, élcelődések, na és minden formában és mennyiségben beinduló mesélés…
… Közben hírnökök jöttek és mentek a feltételezett és „holtbiztos‖ kezdési időpontokkal de, hát ezek hallatán csak az igazán zöldfülűek kaptak idegesen a felszerelésük után, a
többség nyugodtan hevert a poros fűben, és várta a biztos jelet: a pilóták sötétzöld ruhás seregének indulását a gépek felé. Az ugrás időpontjának közeledtével rendszerint felerősödött a
szél lehetőleg keresztirányúan a Dunára, bezáródott a gomoly vagy zivatarfelhőkkel terhes
plafon, s nekünk ismételten csatasorba kellett állítani minden tapasztalatunkat, ügyességünket, hogy a vízkiemelőnél trónoló „zsűri‖ elismerő fejbólintását ez úttal is kiérdemeljük.
A főpróba során mindig gondot okozott az, hogy a vízre vagy éppen a partra kellett-e
leereszkedni. Ha például a Dunába kellet ugrani, egy garnitúra felszerelés ronggyá ázott, s a
két nappal későbbi élesre újat kellett előkaparni Igaz, a dunakeszi vízkiemelőnél a partra érkezés sem volt mindennapi feladat, hiszen aki látta a környéket, tudja, hogy itt aztán bőven
van minden, csak éppen a földet érésre alkalmas hely hiányzik.
Az persze egy ismét kideríthetetlen rendszer szerint talány volt, hogy az adott főpróbán
mikor kell vízre érni s mikor kell a partra ugrani. Állítólag ezt a vezér határozta meg, akinek
konkrét személyére máig sem derült fény. Egy azonban holtbiztos volt: ha a titokzatos „vezérnek‖ az a parancsa, hát akkor apelláta nincs, zsupsz, ugrás a vízbe!
A szóban forgó főpróbán már paplanernyőkkel ugrottunk, de akkor még elég kevés
volt e csodálatos szerkezetekből. Elsősorban a hadsereg válogatott tagjaiként használtunk
néhány darabot, amelyekre igen-igen vigyáztunk. Szóval a „vezér‖ ez úttal is csobbanásokat
akart látni, s elrendelte a vízre érést Megpróbáltunk minden szóba jöhető érvet felsorakoztatni, hogy legalább az egyik ernyőnket megmenthessük de, minden hiába! A főpróba napján a
műsor rendben, katonásan pergett. A sarkunkra szerelt piros füstölővel zuhanva rajzoltuk az
égre az ötös csillagunk útját egészen 700 méterig majd előírás szerint szétcsúsztunk és nyitottunk.
Aki látta, meg lehetett elégedve impozáns mutatványunkkal. Mindent feledve vidáman
cikáztunk, keringtünk piros-fehér-zöld ernyőinkkel a Duna felett, amelynek vizére volt hivatva
utunkat befejezni.
A mentőötletem úgy 400 méter körül| villant belém! Megláttam ugyanis, hogy a mentőcsónakok kikötési helye mellett a part mentén emberek állnak a térdig érő vízben.
- Lássuk csak! Ha én most közéjük ereszkedem le, s megfelelően ügyeskedem, az ernyőm kupolája a partra esik. Ezzel nyerek egy száraz kupolát, magam pedig a parancs szerint
mégiscsak a vízbe ugrom.
Életem addigi legprecízebb leszállását produkáltam. És minden bejött talán kétméternyire lehettem a parttól|, s az elképzelhető leglágyabban lebegtettem ki a vízre, sót utána még
léptem egyet a part felé is, rákiáltva a bámészkodókra, hogy kapják el a kupolám. – Sikerült!
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Na, most láthattátok, hogyan kell ezt csinálni! – s a csodálkozón elismerő pillantások kereszttüzében még fürdettem magam (vagy inkább a hiúságomat) – miközben lecsatoltam magamról
a tartalék ernyőt és a hevederzetet. Már éppen az ernyő tokját nyújtottam kifelé a partról felém hadonászó kezekbe, amikor vigyázatlanul léptem egyet. A következő pillanatban a nyárfák
csúcsának és a bárányfelhőségnek a tovasuhanó képe villant meg előttem s a felkavart iszaptól mocskosszürke víz máris összecsapott felettem. A látvány frenetikus volt. Az előbbi mutatvány osztatlan sikert arató hőse, testhossza teljes 183 centijével hanyatt vágta magát a sáros
posványban, miközben idétlen kalimpálással küzd a megfulladás ellen a térdig érő vízben.
Többen a parti homokban hemperegtek a röhögéstől, amikor fejtetőig iszaposan, négykézláb
kimásztam a vízből. Neptun felmerül a pöcegödörből. Az ugrás utáni értékelésen a parancsnok szóba hozta, hogy ő úgy látta, volt olyan, aki mégis a partra ért le. Nem kellett hazudnom,
határozottan léptem elő és jelentettem, hogy én voltam az, de én a vízbe érkeztem, tessék megnézni, még mindig vizes vagyok. E pontnál valaki a hátsó fertályon asztmás nyerítéssel felcsuklott….‖424
A katonai ejtőernyős pályától való búcsúzás torokszorító leírása az, mellyel méltóképpen zárjuk le Simon László fejezetét és még sok ugrást kívánunk neki, egészségben, már
nyugdíjasként!
„Dübörögve rohan a helikopter a Mecsek erdőségei szurdokvölgyei felett a nyitott ajtón át arcomba vág a szél. Orfíi és Taszár között mindössze 20 perc a repülési idő: annyi van
még számomra az utolsó repülőutamból. Fáradt és szomorú vagyok, hiszen az elmúlt hét terepugrás-gyakorlat valóban embert próbáló volt fizikailag, szellemileg igen sokat követelt
mindannyiunktól. De ennél sokkal nehezebb dolog elfogadni annak tényét, hogy ezzel mindennek vége: vége a vándortáborok semmihez sem hasonlítható élménysorozatának, ugyanakkor
vége a katonai ejtőernyős pályafutásomnak is.
- ELMENNI ANNYI, MINT EGY KICSIT MEGHALNI - tartja egy francia mondás, s
nekünk most négyünknek, Dombi Lőrinc alezredesnek, Gajdán Lajos hadnagynak, Nagy Sándor törzszászlósnak és nekem, mennünk kell!...
…A kertekből a házak udvarairól emberek integetnek, a hajtómű zajára riadtan futnak
szerte a baromfik, hatalmas szökelléssel igyekeznek a közeli erdőszél menedéke felé a gabonából felugrasztott őzek. A mély berek fűzfái között egy pillanatra megcsillan a napfény az
álmos patak vizén - a kis horgásztavak tükre, az aranylóan sárguló tarló, a haragoszölden
sorjázó szőlőskertek egymás után maradnak el alattunk: százszor, ezerszer látott kép, de számomra mégis mindig új, rácsodálkozni érdemes szépségű élmény.
És most már csak ötpercnyi van hátra ezen utolsó útból, s aztán kivetkezik még egy felszállás, még egy ugrás. Igaz, az ünnepség zaja átmenetileg feledteti a kegyetlen valóságot, ám
holnap már annak tudatával kell ébredni, hogy egy egészen más nap virradt ránk.
A társaimra gondolok, akikkel évtizedeken át együtt viseltük el a szakma nehézségeit,
buktatóit, sikereit és kudarcait…

424

Simon László: Volt egyszer egy…Vízi és légi parádé. Top Gun 1992. 8.
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… Taszár, repülőtér, 16 óra. A magasban az An-26-os utolsó körként fordul dobóirányra: ideje készülődnünk! Indít a Mi-8-as. Először csak a rugóstagok nyúlnak meg, egyre
hosszabban-hosszabban kúszik elő a fényes, olajos szár, s a hajtómű zaja alig észrevehetően
fokozódik. Lassan, bizonytalan libegéssel elemelkedünk a beton szurokcsíkos kockáiról, a felület előbb még jól látható gödröcskéi, repedései összeolvadnak, a fugák között megkapaszkodó fűszálak lobogva lapulnak a kőhöz.
- Feljebb, feljebb! A forgószárnyak rohanó szele már a környező hársfák koronáit tépi,
cibálja, lenn maradó arcok fordulnak felénk, emberek integetnek. Most a gép előrebillen, orrát leadva - mint egy szimatot fogott vadászeb - előrelendül, friss, langyos áramlat csap a
kabinba. Repülünk! Számtalanszor ismétlődő pillanatok ezek, melyek élményei ott rögzítődtek
idegsejtjeink mélyén, mechanizmusuk természetes szinkronban múlódik érzékszerveinkkel:
ilyenkor már nem a gép, nem a pilóta, hanem mi repülünk, egységben a fizika, az aerodinamika, a biológia törvényeinek harmóniájával. Ám ez most utoljára történik!
Ennek tudata dobol most a sisakok mélyén, az izmokra feszülő hevederek szorításában,
a bőrkesztyűs kezek elbizonytalanodó
mozdulataiban, csak néhányan kísérnek el bennünket erre az útra: Bélteky, Janovics, Lugosvölgyi, Szabó Gabi, Varga Jenő. - Dombi Lőrinc szemben ül az ajtóval, ó ugyan
nem ugrik, ám ez az utolsó felszállása
katonai géppel. Ö aki annyit szervezte, vezette az ugrásokat, most szomorú, passzív szereplő - a sors ennyit
juttatott számára utolsó lehetőségként.
Keserű mosoly, láthatóan
erőltetett önuralom, a lelkében dúló
viharról csak az ölében tartott sisakjának egyre gyakoribb simogatása
árulkodik.
Gajdán Lajos már az őt lehozó tandempilóta, Mátrai Zoli ölében
ül. Groteszk számunkra természetellenes látvány a két összekapcsolt ember - percekre összetartozó sorsok,
egymásra bízott életek. Igazi ejtőernyős csak valami rendkívüli esetben,
kényszerből| vállalkozik az utas szerepére. Ez a sors fintora - éppen Lajos volt a szilaj, nagy zuhanások, a madár szabadságú repülések, a dobbantásos, látványos földet érések neves művelője - s most, utoljára már nem teheti
meg ezeket. Arcán, híven tükröződik mindez, Csak Sanyi bácsi nyugodt. Élénk eszmecserét

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

277

folytat a technikussal, széles gesztusokkal, hangosan magyaráz. Talán nem akar most egyedül
maradni gondolataival, talán így leplezi érzéseit?
Janovics Feri int: a kísérőké az első kör. Kemény, kifejező kézszorítások, őszinte, bajtársi ölelések, majd egymás után eltűnnek a mélyben. Nekünk pedig pillanatról pillanatra fogy
a múltunk' Készülődünk. A reflexek, a beidegződések legyőzik az érzelmeket, ezerszer végigcsinált mozdulatok biztosságával igazítjuk meg felszereléseinket, húzunk itt-ott a hevedereken.
A helikopter most már ismét irányon repül - az utolsó homokszemek peregnek ejtőernyős életünk homokórájában. Összeölelkezünk.
Sorsaink meghatározó útjának utolsó egyesülése ez a gesztus, ahol már tarthatatlan az
önfegyelem, vonásaink sírásra torzulnak, a könnyek homályán át csak az arcok, sisakok, kezek
kontúrjai körvonalazódnak.
Az ugrató hangja zökkent vissza a valóságba: Mehettek, fiúk! Szétrebbenünk, az egymást szorító kezek elválnak, búcsúintésre emelkednek: - Isten veletek, barátaim!
Nagy Sanyi alakjának sötét sziluettje egy pillanatra betölti az ajtó világos terét, még
valami köszönésféle, egy surranás, és ismét arcomba csap a kinti fény, a végtelen, a magasság, a sebesség és a szabad szárnyalás fénye, amit csak itt lehet érzékelni, a gépajtó fényesre
kopott küszöbén, a kiugrás pillanatában' Előrelódulok, elrúgom magam a géptől, s zuhanok.
Zuhanok, mint ahogy több ezerszer eddig: ruhámat cibálja a szél, testem nekifeszül a légáramlatnak, s alattam meg megbillen a nagy, színes térkép.
Hirtelen ötlettel spirálozni kezdek zsugor testhelyzetben, rövid, energikus váltásokkal,
úgy,mint ahogyan azt egykor, sportoló koromban csináltam. Észreveszem, alattam egy apró
pont ugyanígy pörög – Sanyi bácsi nem tagadja meg önmagát!
Harmincadik másodperc - a zuhanás utolsó pillanatai. Még egyszer kinyújtózom,
mintegy megfürödve a levegő langyos habjaiban, aztán megrántom a kioldógyűrűt. A Mach-3as hatalmas ezüstkupolája méltóságteljesen terül ki fölöttem, s a hirtelen beálló csendet csak
a csúszólap csattogása töri meg.
Ereszkedem. Jobbra tőlem Nagy Sanyi RS-e, mélyebben a páros repüli, felettem, oldalt
Janovics Feri köröz. Mindent feledve, nagy köröket róva élvezem a levegő ölelését, a szárnyalást, a késű délutáni emelések dobálását, a merülésekben meg-meglóduló ernyőm siklását.
Körülnézek, emlékezetemben így
akarom rögzíteni a látványt: a leponyvázott,
pihenő
gépek
makettsorait, a gurulóbeton szürke
szalagját, a hangyabolyként mozgó
embertömeget, amely miattunk van
itt, amely ránk vár. Közben társaim
megérkeznek, sokan futnak a földet
érőkhöz, körbefogják, eltakarják
őket.
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Hosszú, egyenes végsiklás, intenzív fékezés, és magam is huppanok a fűben. Hát megérkeztem, és ez volt az utolsó! Ismerős és ismeretlen arcok villannak előttem, vállamat veregetik, kezem rázzák. Akaratlanul is belém nyilall a szituáció paradox valósága: Most azt ünnepeljük, hogy többé nem
ugorhatok? Igaz, véget ért
egy 35 éves nehéz menetelés, aminek végül is lehet
örülni.
Dombi Lőrinc hangja ismét a régi ércességgel
cseng: - Dandártábornok
úr, jelentem, az utolsó katonai ejtőernyős feladatomat
végrehajtottam!
Kositzky
Attila repülőtábornok fogadja jelentésünket, majd
mind a négyen a kopjafához
lépünk, és ejtőernyős pályafutásunk befejezéseképpen sorra „szegre akasztjuk‖ sisakjainkat. Lehajtott fejjel, könnyekkel
küszködve álljuk körbe az oszlopot, amelyen meg-megbillen
sok vihart látott fejvédőm, s amely barátaim levetett
sakjaival egyetemben most már egy mérföldkövet jelképez életemben, egy mérföldkövet, amely három és fél
évtizedes ejtőernyős pályámat és a jövő kérdőjelekkel
terhes útját határolja el egymástól.
A homokkör környéke lassan elnéptelenedik, a
vendégek serege már a helyűrségi klub terített asztalai
felé vette az irányt, az utolsó hajtogatóponyva-kötegek
puffannak a Csepel platóján, majd fémesen kattanva
záródik az ajtó, és a kocsi rázkódva, köhögve elbaktat az
ejtőernyőraktár irányába. A magára maradt szélzsák
meg-meglibben a langyos esti szellőben, a lenyugvó nap
sugarai még egy pillantást vetnek a kopjafán árválkodó
sisakokra, s a letaposott fű, sárguló torzsáján bátortalanul felhangzik egy tücsök bánatos ciripelése,..‖425
Simon László, hihetetlenül tartalmas életpályáján túl - jeles repülés - és ejtőernyőzés
történeti kutató is – e könyvhöz is nagymértékben hozzájárult. Mind írásainak, és a vele készült riportoknak a felhasználását engedélyezte, mind pedig fénykép gyűjteményének rendelkezésre adásával, pótolhatatlan segítséget adott.
Publikációi, és tankönyvei:
425

Simon László: Ikaroszbúcsúztató. Az utolsó ugrás magyar módra. Top Gun 1994. 9. Foto: Remes Péter ezredes
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M. Szemesi György
(1930-2011)
M. Szemesi György aranydiplomás repülő-gépészmérnök. Író, költő, szobrász. Írásai,
versei irodalmi folyóiratokban jelentek meg. Egy, gyermekeknek szóló meséskönyve, kiadásra került. Kisplasztikái számos helyen megtalálhatók.
A „Termik‖ című írására véletlenül bukkantunk rá a nem éppen repüléssel foglalkozó,
Kristály irodalmi folyóiratban, amely egy, a bánrévei repülőtéren történt emlékezetes repüléséről szól. Személyesen nem találkoztam vele, de számos e-mailt váltottunk. Megígérte, hogy
fényképeit, korábbi írásait átnézi és azt könyvem számára rendelkezésre bocsátja. Mivel hoszszú ideig nem jelentkezett, újra kerestem, de ekkor már unokája válaszolt helyette. Sajnálatos
módon mindeközben beteg lett és rövid időn belül elhunyt. Unokája, M. Szemesi Anita adta
át azokat a visszaemlékezéseket, írásokat, amely alapján repülős életéről, fiatalságáról képet
nyerhetünk és bepillantást kaphattunk az 1950-es évek, bánrévei nagy repülőtáboraiba is.
1930. június 15-én született. Gyerekkoráról, majd a kezdődő repülős életéről ír:
„Mecsekalján, Pécs közvetlen szomszédságában elhelyezkedő kis településen születtem, de gyermekkoromat és iskolás éveimet Pécsett éltem. Amint megtanultam írni, olvasni
nagyon megszerettem a kalandregényeket. Gyakran úgy elfeledkeztem a való helyzetről, hogy
a kalandozóval együtt tettem, amit ő tesz és éltem a kalandos életet.
Ezért aztán, amikor a háború befejeztével, a pécsi repülőtéren embereket toboroztak a
háborús károk eltakarítására én is jelentkeztem, mert a repülésnek még a gondolata is felvillanyozta képzeletemet.
A háború nem kímélte a sportrepülést sem. A pécsi repülőtéren lévő vitorlázó gépek is
áldozatul estek a rombolásnak. A helyreállítást társadalmi munkával próbáltuk elvégezni.
A vitorlázó gépek abban az időben teljesen faépítésűek és vászonborításúak voltak.
Először a repülő hangárban rendet kellett tenni, amit nagy igyekezettel és szorgalommal végeztünk. Akkor még a szombat, munkanapként szerepelt, így csak a vasárnapi idő állt rendelkezésünkre, de azt teljes egészében erre szenteltük. Nyári időben a munkaidő végén is gyakran
tovább dolgoztunk.
Egy kétüléses "Cimbora", két "Tücsök", egy "Vöcsök" és egy "Pilis" típusú gép állt
rendelkezésünkre. Természetesen a javítások elvégzése után. A gépek javítása, a repülés iránt
elkötelezett lelkes szakemberek irányításával történt. A javító lakkok, vásznak és egyéb speciális faanyagok biztosítása eléggé nagy nehézségekbe ütközött.
A reptéren találtunk egy köteg nagyon összekuszált drótkötelet, amit a vontató csörlőhöz lehetett volna használni, ha sikerül kibogozni. Neki láttunk ennek a nem egyszerű feladatnak bőrkesztyűben húztuk az egész reptér hosszában. Ahol valami erős törést vagy szakadást
találtunk azt kijavítva, összefonva szépen feltekertük a csörlő dobjára. Igaz, hogy sok időnk
ment rá, de megérte, mert így már legalább a vontatáshoz kötél állt rendelkezésünkre.
Eztán a csörlő motorjának generálozását végeztük el. Azt is megoldva már csak a repüléssel kapcsolatos engedélyek és működtetés adminisztratív feltételeit kellett elvégezni. A
Magyar Repülő Szövetség tagjainál fiatalkorú esetén a szülői hozzájárulást is igényelte. Nekem az édesapám hozzájárulását sikerült megszereznem. Így ez az akadály elhárult, de még
ezzel nem lett minden rendben, mert orvosi alkalmasságot is meg kellett szerezni, ezt is siker-
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rel megkaptam. A repülő szakorvosi vizsgálatot (röviden orvosi szakszót) évente kellett megismételni. Tagja lettem az OMRE-nak, az Országos Magyar Repülő Egyesületnek.
Az első magyar sportrepülő tábort Pécsett tartották, melyen nekem is sikerült részt
venni. Ide az ország más helységeiből is jelentkezhettek.
A javítási munkák végzéséért jutalomrepülést kaptunk, a kétüléses Cimborán.
Egy alkalommal vasárnap a család elhatározta, hogy meglátogat a repülőtéren, és
hoznak egy kis ebédet, a kedvencemet, mákos tésztát. Amikor oda érkeztek, de nem találtak
sehol sem, érdeklődtek, hogy hol vagyok és akkor azt mondták, hogy most éppen a „föld és ég
között‖ van, mert éppen a Cimbora fedélzetén élveztem a gyönyörű kilátást felülről. Nagyon
büszkén meséltem élményemet, ami rendkívülinek tűnt akkor nekem és azt tudtam csak mondani, hogy ennél magasztosabb érzést ez ideig nem tapasztaltam. Felülről nézni az apró mozgó emberkéket, járműveket, mint ha a nyüzsgő élet kicsinyített mását látná az ember, fantasztikus érzés kerített hatalmába.‖426
A repülés kezdete tehát Pécs, egészen az „A” vizsgával bezárólag, majd egyetemistaként a Hármashatárhegy.
„A repülőtábor nyári szünetben került megrendezésre. A repülőtéren katonai sátortáborban vaságyakon elszállásolva.
A konyhai felszerelést is katonai gulyáságyúval oldották meg, az étkezés is csajkában
történt. Az ellátás az viszont olyan magas színvonalon került megszervezésre, hogy egy kissé
elfeledkeztünk a háborús éhezésekről.
Egy napon, amikor már a levest elfogyasztottuk, bejelentette a szakács, hogy szilvás
gombóc a második fogás és „gombócevő‖ verseny lesz. Én pedig már két csajka paradicsomlevest megettem, mert azt nagyon szerettem.
Tízesével osztották a gombócokat. Egyesek már az első adagból is hagytak. A harmadik adagból, csak kettőt hagytam meg, így a versenyben huszonnyolc gombóccal csak a harmadik lettem. Csonka Feri barátom pedig harminckettővel a második, az első pedig harmincöt gombóccal egy sovány magas fiú lett, aki olyan sovány és magas vékony gyerek, hogy a
gombócok majdnem kidomborodtak a hasán.
Az ebéd utáni szokásos pihenésben a lefekvést el kellett halasztanom és csak állva, sétálva tudtam, a gombócok visszakívánkozását elkerülni.
A repülőtábor azért is emlékezetes számomra, mert a későbbiek során, az egyetemen
azokkal a fiúkkal és lányokkal is találkoztam, akik részt vettek ebben az embert próbáló sportban. Ezekre az élményekre visszaemlékezni nagyszerű dolog. Bár a repülést sokszor akadályozta a gyenge műszaki felszerelés, mégis nagy előrelépést jelentett ebben az időben a háborús eseményekből történő kibontakozás. Egy repülési élmény kárpótolt bennünket a sok elvégzett munkáért.
A repülő táborban sikerült az "A"- vizsgát megszereznem 1948. augusztus 24.-én, egy
Vöcsök típusú vitorlázó repülőgéppel. A vizsga letételéig 32 csúszást, ugrást és siklást végeztem, Körmendi Vilmos repülésvezető irányításával…‖427

426
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M. Szemesi György: Ég és föld között.
M. Szemesi György: A repülőtábor
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„…A későbbiekben pedig már a hármashatárhegyi repülőtéren a Műegyetemi Repülő
Klubban folytattam a repülést. A "B1" vizsgát 1950. június 8.-án a "B2", a "B3", "B4"és
"B5"- június 18.-án tettem le, Nagy Hugó repülésvezető - oktató vezetésével, ez alatt 59 felszállást hajtottam végre, összesen 35 perc repülési idővel…‖
Az időpontok összerendezése után állapítottam meg, hogy a bánrévei repülőtáborban
1950 nyarán (június 18. után és szeptember 10. előtt) vett részt
„..A bánrévei repülőtér az ország észak- keleti területén fekszik, közel az akkori Csehszlovák, ma Szlovákia határánál. A határfolyó, a Sajó mely mellett helyezkedett el a sportrepülőtér. Nagyon szép ideális környezetben, repülős szemmel nézve, ha felülről szemléltük a
tájat láthattuk a Bükk hegységet és a Mátra vonulatait. A Sajó folyó akkor éppen egy keskeny
kis patakocska volt. Felülről a repülőgép üléséből, úgy nézett ki, mint ékkövekkel kirakott derékszíj, a víztükre csillogott a napsütésben.
Háromhetes sportrepülő táborban vettem részt. A társaság mind a repüléssel elkötelezett ifjak fiúk lányok, tele fiatalos energiával, esténként a tábortűz mellett élénk nótázás, repülős élmények mesélése. A vitorlázó repülés fortélyainak elsajátítását gyakoroltuk. Én már túl
voltam a „B‖ vizsga fokozaton és készültem a „C‖- vizsgára.
Az elméleti foglalkozásokon a repülési naplónkba meg kellett határozni a feladatok
vonalas rajzát, mérték helyesen. A vontató kötél leoldásától az iskola négyszög repülése során
a lehetséges fordulók helyeinek bejelölését, majd a leszállás helyének és irányának meghatározását. Természetesen a széliránynak és erősségének figyelembe vételével a várható helyzetet. Azért, hogy a repülés során mindenre fel legyünk készülve.
Minden nap újabb és újabb megmérettetés várt ránk.
Egy nagyon kellemes termik képződésre alkalmas napon kerültem sorra a repülési feladatom végrehajtására. Beültem a Vöcsök típusú gép vezető ülésébe és vártam az indító parancsot. Ezt a csörlőnél lévő repülésvezető adta ki, melyet zászlójelzéssel adtak tudtunkra. A
szárnyvéget egy segítő növendék tartotta addig, amíg a vontatóval gép sebességet kap és a
kormányokkal, a csűrő, láb, és botkormánnyal az irányítást a pilóta végezheti.
A csörlő mellől leadott zászlójelzésre a vontató kötél megfeszült és a gép elindult a
csúszótalpon, és amikor már kellő sebességet ért el a magassági botkormánnyal felemeltem a
gépet és mindaddig emelkedtem, amíg a csörlő melletti zászlójelző oldást nem jelzett a lehető
legmagasabb pontnál. Intésére leoldottam a vontató kötelet és elkezdtem a feladatom végrehajtását. Letekintettem, a földre és követtem a vontató kötél esésének útját, minden rendben
történt.
Először egy balfordulóba kezdtem, meghatározott feladatnak megfelelően. Az előttem
lévő légtérre néztem és meglepődve vettem észre, hogy egy gólya kiterjesztett szárnyakkal,
éppen termikelt. Egy szárnycsapás nélkül tollazatának kis mozgatásával gyönyörűen mutatta,
hogyan is kell ezt a műveletet végezni. Minden repülős tudja, hogy a gólyák ennek nagy mesterei. Mondtam is neki:
- No, pajtás, most ellesem a tudományodat.
Megpróbáltam alá húzódni és valóban engem is emelni kezdett a termik, a felfelé mozgó levegő. Sikerült is szépen emelkednem, együtt végeztük a körözést. Igen ám, csakhogy, a
felfelé mozgó levegő és a gólya nem vette észre, velük együtt én sem figyeltem fel erre, hogy
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az országhatár másik oldalára kerültünk. Csak a gólyát és a termiket figyeltem, így én is átkerültem a határ másik oldalára.
Időnként azonban az alsó régiókra is figyelni kellett. Amikor letekintettem, nem tudtam, miért jeleznek a zászlóval azonnali leszállást, mert olyan jól éreztem magam és szerintem
a feladatnak megfelelően hajtottam végre a repülésemet. A parancs, az parancs, a leszállás
ilyenkor kötelező, elvégeztem a reptérre való besorolást és a leszálló jel mellé szépen leszálltam. Akkor derült ki, hogy átléptem a képzeletbeli országhatárt fenn a levegőben és ezt telefonon a határőrizeti szervek, észrevételezték a parancsnokságunk felé. Abban az időben igen
komolyan vették a határnak bármilyen módon való átlépését.
Azért részemre különösebb baj nem származott belőle, de a kellemes repülési feladatomat kettészakította. A gólya mit sem törődött a határral ő végezte tovább a kellemes repülését. Én pedig bántam a jó termik elvonulását a határon túlra.
A táborozás ideje alatt aztán nem jött el a gólya megmutatni az utat a termik felé, ezért
a „C‖- vizsgámra csak később kerülhetett sor…‖428
A „C” vizsga hamarosan meglett.
„…A "C" vizsgát a Hármashatárhegyen hajtottam végre 18 perc repüléssel 1950.
szeptember 1o.-én, Zarnóczy Tibor repülésvezető irányításával. Ekkor már több mint két óra
repülési idővel rendelkeztem.
A repüléssel való találkozásom, életem pályáját nagymértékben meghatározta. A pécsi
repülőtáborban eljegyeztem magam a repüléssel. Ez az érzés, ami fentről látható, az semmivel
sem pótolható élményt jelentett számomra. Szinte kitágult a világ előttem és az olvasmányaimból eredő élmények megelevenedtek. Ezért aztán, amikor az egyetemi repülő klub létezéséről tudomást szereztem, a tagjai sorába léptem.
Az egyetemi feladatok is nagy erőpróbát jelentettek, de ez nem akadályozott meg, hogy
a repüléssel kapcsolatos élményeimet ne gyarapítsam. Erre vasárnaponként nyílt lehetőség a
Hármashatár-hegyen. Minden vasárnap, esőben, szélben, ha esett, ha fújt, de a megszállottak
mentek a hegyre, s közöttük én is. A hegyen szép időben sok kiránduló is járt. Nagy tisztelettel
és elbűvölve nézték a felettük elsuhanó vitorlázó repülőgépeket. Mi hajnali hatkor indultunk
az egyetemi teherautóval, ha esett, akkor ponyvát terítettünk a plató fölé, akkor is mentünk. Az
egyetemi menzán, ahol étkeztünk már ismertek bennünket és vasárnaponként hideg csomagot
késztettek el számunkra. Amíg mások a jó vasárnapi menüt ették, mi a szalonnából és konzerv
húsból falatoztunk.
Mondhatom, hogy mi szerencsésebbnek éreztük magunkat ezzel a lehetőséggel, mint
akiknek ez nem juthat osztályrészül. A budai hegyek felett leginkább az északnyugati széllel
lehetett jól repülni. A hegyen csúszda pályák voltak megépítve, amelyre a vitorlázó repülőgépet a szélirányba állítva, a hátsó far részénél egy kikötő bilincsel, amelyik egy külön karral
oldható. Az orrészen egy olyan kampóba akasztották a gumikötelet, melyből a gumikötél vé428

M. Szemesi György: Termik (A leírás alapján teljesen egyértelmű, hogy a repülés a községtől és a repülőtértől nyugatra eső, határmenti légtérben történt, ahol nagykiterjedésű szántóföldek voltak a határ mindkét oldalán.
A határ a szántóföldi területekre esik, fenntről nem látható.. A szerző némiképp téved, mert a Sajó ezen a részen
É-D irányban folyik, de nem határfolyó. Szlovákia területére esik és a bánrévei határtól 0,7…1,2 km távolságban
van.. A Sajópüspöki melletti Rima torkolattól fordul be hazánk felé, de ekkor már Ny-K irányt vesz fel.
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gén lévő horog hátrafelé húzva automatikusan kiakadt. A két oldalon elhelyezkedő hat-hat
mancsaft feszítette meg a gumikötelet, melyet kellő feszesség után a repülésvezető kezében
lévő zászlócskával történő intése után a farbilincsnél lévő ember kiakasztotta a csúszdához
kikötött gépet, így az a gumikötél feszességének megfelelően kisiklott a völgy felé. A szél a
hegy vonulatának megfelelően felfelé mozgásával felemeli a vitorlázó repülőt, melyet aztán a
pilóta a kormányok segítségével mindig a széllel szemben igyekszik, a felfelé áramlást kihasználni.‖429
„A Vöcsök típusú repülőgép javítása elkészült a Hármashatárhegyi felső műhelyben.
Le kellett repülni az alsó reptérre, ahol az „ A " - vizsgára készülők a felszállást, siklásokat
gyakorolták.
Nagyon szép ragyogó napsütéses termik (meleg levegő feláramlás) képződésre alkalmas időben, mint segédoktatóra, reám hárult az a feladat, hogy berepüljem a megjavított gépet. A felújított gépet kitoltuk az északnyugati starthelyre. A starthelyen beültem a pilóta helyére. Kipróbáltam a kormányok mozgását, mindent rendben találtam.
A gép faránál lévő bilincsbe beakasztották a drótkötél végén kilincsszerkezetet, melyet
egy meghosszabbított kioldó zsinórral az egyik segítő a zászlójelzésre húzott meg, hogy a gépet elengedje.
A gumikötelet beakasztották az orrnál lévő horogba és a két kötél oldalon elhelyezkedő
három-három „mancsaft‖ megfeszítette azt, és amikor kellő feszes lett az indító jelzésére a
farbilincset meghúzta és kioldotta a gépet a kötelékből. A gumikötél feszességének megfelelően, a repülőt csúzli szerűen kilőtte a csúszdán ezt követően a gumikötél bilincse automatikusan leoldódott a gépen lévő horogról, mely után már a gép a pilóta irányítási hatáskörébe
került.
A repülési feladat: start után bal forduló utána az alsó hangár felett jobb fordulóval
elveszteni a magasságot és leszállni az alsó hangár előtti terepen, - ez került a repülési naplómba bejegyzésre.
Az idő kitűnő, napsütéses, ideális a feladathoz, enyhe északkeleti széllel.
Az ülésből jeleztem, hogy startra kész vagyok, a fentiek szerint elstartoltam.
A start után a balfordulóhoz az oldalkormányt nem tudtam belépni - egy kissé meglepődtem a helyzeten, - de valami akadályba ütközött a lábkormány- és már nagyon közeledett
felém a sziklás hegy csúcsa és változatlanul nem engedelmeskedett a kormány a balfordulóhoz, próbáltam jobbra, arra engedett:
- Most mit tegyek, ha a meghatározott feladatot hajtom végre összetöröm a gépet, és
magamat, a másodpercek töredéke állt rendelkezésemre. Gyors helyzetértékelés után döntöttem és egy jobb spirálba kezdtem, így egy termik segítségével ki kerültem a sziklás hegyet a
völgykatlan felé. A helyes döntésemmel elkerültem az ütközést, csakhogy ezt a repülésvezető
nem tudta, és a többiek is megrémültek, amikor látták a furcsa manővert.
Nem tudták mire vélni, hogy nem a meghatározott feladatomat hajtom végre.
A repülésvezető beígérte a letiltás büntetését.
A csúcshegy után a balforduló végrehajtása ismét sikertelenül végződött. Így a csűrőkormány és lábkormány ellentétes irányú mozgatásával, úgynevezett csúsztatással oldottam
429
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meg a magasságvesztést és az alsó reptéren éppen starton álló repgép felett megemeltem az
én gépemet és utána simán leszálltam.
A leszállás után derült ki, hogy az orrborda merevítőjébe beleakadt a lábkormánynak
a lábtartó pereme, amely mint egy retesz működött. Jobbra engedte a kormányt fordítani balra pedig nem. A hibát a javítás során követték el nem húzták meg kellően a lábtartó perem
csavarját és így következett be a hiba. A start előtti próbán éppen azért nem derült ez ki, mert
a többszörös mozgás után lazult meg teljesen a csavar.
Így aztán a beígért letiltás elmaradt, mivel, ha valaki eltér a repülési feladattól azért
eltiltás járt, ebben az esetben, még dicséretet is kaptam a gyors helyzetfelismerés és helyes
döntés meghozatala miatt. A repülési esemény (törés, vagy káresemény) elmaradt.
A repülési nap befejeztével ugyancsak teherautóval mentünk haza, ilyenkor csak úgy
zengett a hegyoldal az énekünktől, dalunktól. A Szépvölgyi úton a felső nagy kanyarban, egy
vendéglő a repülősök kedvenc helye. Azonban amikor odaértünk a teherautóval a bejárat elé
úgy időzítettük a nótánk indítását, hogy a refrénje éppen akkor hangozzék el:
„ Ha nincs benne barna kislány eladó, dűljön össze ez a vendégfogadó", amikor már
sokadszor hangzott el ez a jókívánság, hát a tulaj fehér kötényben, szakács sapkában öklét
rázva fenyegetett meg bennünket.
A visszavágást, azonban egyik repülős vizsgának megünneplése alkalmával visszakaptuk, mert odamentünk vacsorázni. A pincértől megkérdezte, hogy kik vagyunk és valaki gyanútlanul elmondta, hogy repülősök a hegyről. Az ételt úgy meg borsozta és erős paprikázta,
hogy alig bírtuk megenni, de utána annyi bort küldött a saját kontójára amennyit meg tudtunk
inni, azért nem fogadott el pénzt. Nagyon jó hangulatban váltunk el, de azért, ha arra mentünk a kötelező dalt mindig megkapta.‖430
„Az utolsó egyéni repülésemet 1952. november 2.-án hajtottam végre. Egy sajnálatos
baleset folytán - az uszodába egy fejesugrást követően a dobhártya kiszakadása miatt - a repülő alkalmassági orvosi vizsgámat nem sikerült meghosszabbítani. Így az egyéni repülésemnek vége szakadt, de a repüléssel kapcsolatos érzéseim nem változtak. Ha az égen megjelent
egy repülő akármilyen típusú azonnal a szemem már rajta és követtem, amíg el nem tűnt a
láthatáron.
Külföldi utazásaim során, ha lehetőségem adódott mindig repülővel utaztam. Úgy
igyekeztem, hogy ablak mellé kerüljek és a tájat még éjszaka is állandóan figyelhessem. Még
fogadásokat is kötöttem a helyzet megítélésekor, a kollégáimmal, hogy hol járunk. Ők azt
mondták, nem létezik, hogy amit mondok ott haladunk el felette. A pilóta mindig nekem adott
igazat abban, hogy most hagytuk el Münchent azt mondták nem igaz, hogy ezt én meg tudom
ítélni, egy üveg pezsgő, vagy egy üveg konyakjuk bánta a hitetlenkedésüket.
A felülről történő tájékozódás nagyon belénk vésődött a vitorlázó repülés során. Ez
még földön történő tájékozódásban is nagy segítséget jelentett külföldi városban a térkép után
még a helyi kísérőt is eligazítottam, ha nem talált rövid úton arra a helyre ahova kellett mennünk.
Ez meghatározta az egyetemi szakmai döntésemet, amikor felmerült a lehetőség a repülő mérnöki szakra való jelentkezésre, azonnal ezt a szakterületet választottam.‖
430
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A nyugdíja évei alatt így írt magáról:
„ „Mecsekaljai‖ Szemesi György vagyok, aranydiplomás repülő gépészmérnök, a korábbi szakmai területem, nyugdíjazásom után nem tudtam folytatni, ezért más irányú elfoglaltságot kellett keresni. Ezután kezdtem el az irodalommal, festészettel, képzőművészettel
foglakozni.
Írásaim korábbi, munkám során, főleg szakmai cikkek, műszaki beszámolók voltak.
Nyugdíjazásom után, egy életrajzi történet megírását kezdtem el, de mindjárt a kezdetén elbizonytalanodtam. A későbbiek során, amikor irodalmi körökbe, nyugdíjas klubokba kezdtünk
járni az ott hallottak és tapasztaltak után jött meg a hangulatom az írás folytatására. Így jelent meg a „Putyi csibe és a többiek‖ című könyvem, melyben állatokkal történt eseményeket
írtam meg. Vannak verseim, de inkább a prózai elbeszélések, novellák írása áll közelebb, érdeklődési körömhöz. Ezek egy része megjelent a KRISTÁLY, és a KLÁRIS folyóiratokban,
valamint több, antológiában.
A fotózás mellett, elkezdtem festeni és több kiállításon vettem részt, ebből három önálló bemutató volt. Az utóbbi időben kezdtem kis domborművek, plakettek, érmek, kisplasztikák
szobrászatával, foglalkozni, már több mint, száz író, költő és egyéb híresség plakettje, érme
készült el. 2006.-ban az AKIOSZ alkotói nívó díját, ugyanebben az évben október 23. alkalmából a FEHÉR MÁRIA alkotói díját kaptam, a NAP alapítványtól. Ezeken felül számos elismerő oklevelet kaptam. A CSERHÁT MŰVÉSZKÖR által 2009 évre kiírt pályázatára elkészített, alkotásokért BATSÁNYI EMLÉKDÍJAT nyertem el.
Elkészült plakettek, érmek, és kisplasztikák:
Fehér Mária író, költő (Alkotói díj). Berzsenyi Dániel, író költő, születésének
évfordúlójára. Bocskai István Fejedelem. Táncsics Mihály, Tanár képviselő. Kamermayer
Károly Budapest első főpolgármestere. Gróf Batthyány Lajos az első felelős magyar kormány
miniszterelnöke. Zichy Antónia a miniszterelnök felesége. Váci Mihály költő, (Díj plakett),
róla kisplasztika is készült. II. Rákóczi Ferenc Fejedelem kisplasztika (Díjazásként, 2008-ban
került átadásra). Horváth Hoitsy Edit költő, esztéta ( Irodalmi Díj). Bor István Iván, grafikus
(Alkotói Díj). Hunyadi Mátyás király és felesége Beatrix. Cserke Vitéz, aki a „Koronát‖ hozta
István király részére, róla kisplasztika is készült. Simándy József a híres tenorista az „Örök
Bánk-bán‖ jelmezében. A 13 Aradi Vértanú érmek, Kossuth címeren, a 160 éves évfordulóra.
Radnóti Miklós költő, publicista, a születésének 100. évfordulójára. Ady Endre író, költő halálának évfordulójára. Kölcsey Ferenc költő a „Himnusz Költője‖ születésének évfordulójára.
Márai Sándor író költő, műfordító, halálának megemlékezésére. Karinthy Frigyes író, műfordító a „Nyugat alapító tagja‖. Móricz Zsigmond író. Kazinczy Ferenc író, költő, irodalomszervező, nyelvújító és műfordító. Batsányi János költő író. Petőfi Sándor író, forradalmár,
költő. Vörösmarty Mihály költő, tanár, A SZÓZAT költője. Erkel Ferenc Zeneszerző a HIMNUSZ megzenésítője, születésének 200. évfordulójára. Az érmet a róla elnevezett Emlék Múzeumnak ajándékoztam. Hadik András, Mária Terézia tábornoka. Kossuth Lajos Az 1848-as
Forradalom Vezére. Blaha Lujza, a „Nemzet csalogánya‖. Zrinyi Ilona, Munkács várának
hős védője, II. Rákóczi Ferenc édesanyja. Zrinyi Miklós, a Szigetvári hős. Bem Apó, a 48-as
forradalom tábornoka. Gustav Mahler, zeneszerző, a Magyar Állami Operaház karnagya.
József Attila, költő. Liszt Ferenc, híres zongoraművész, zeneszerző. Születésének 200. évfordulójára, az érmet a Budapesti Liszt Ferenc Múzeumnak adományoztam. Ludvig von Beethoven
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világhírű zeneszerző. Búza Barna szobrászművész 100. születésnapjára. Munkácsy Mihály,
világhírű festőművész. Maria Ludovika, német császárné, magyar királyné. Verdi Giuseppe, a
híres zeneszerző.
Nagyjaink vannak, akikre szívesen emlékezünk, lesznek további feladatok.‖431
Nem az ózdi repülőklub tagja volt.
Visszaemlékező írásaiból – engedélyével432 –
a könyvben megjelentek részletek.
Az AKIOSZ-nak433 és több alkotó
klubnak tagja.
Ez ideig a festményeiből 25 kiállítást
mutattak be. A plaketteket is több kiállításon
sikerrel mutatta be. A plakettek közül több,
díjazásként került átadásra.434
M. Szemesi György

Az utóbbi időben érem és kisplasztika
szobrászattal foglalkozik, ez ideig több mint
50 készült el. Ezek között több mint 10 érem
és kisplasztika díjazásra került.
2006-ban az AKIOSZ ALKOTÓI
ARANYDÍJÁT kapta, majd ugyanez év október
23-án, a NAP ALAPÍTVÁNYTÓL, FEHÉR
MÁRIA ALKOTÓIDÍJÁT nyert el.
Alkotásaiért több elismerő oklevelet is kapott. 2008. november 14-én a CSERHÁT
MŰVÉSZKÖR, 2009-es évre kiírt országos pályázatán, a „BATSÁNYI EMLÉKÉRMET‖ nyerte el.435
„A közelmúltban Munkácsy Mihályt ábrázoló emlékplakettet adományozott Mecsekaljai Szemesi György, Batsányi emlékéremmel kitüntetett szobrászművész a Munkácsy Mihály
múzeumnak.
A szentendrei alkotó tegnap délelőtt adta át munkáját dr. Szatmári Imre megyei múzeumigazgatónak.
A művész lapunknak elmondta, a Munkácsy Mihály festményeiből összeállított budapesti kiállítás, a „Trilógia‖ megtekintése után jutott arra az elhatározásra, hogy a maga módján ő is megemlékezik a festőóriásról, és elkészíti a művészt ábrázoló plakettet.
-Munkácsy önarcképe alapján dolgoztam. A legnehezebb feladatot, egyben a legnagyobb kihívást a festő érzéseinek megjelenítése jelentette-mutatta be az egyedi alkotás megszületését Mecsekaljai Szemesi György.
431

M.Szemesi György: Bemutatkozás
A halála után előkerült írások a családja engedélyével.
433
ALKOTÓ KÉPZŐMŰVÉSZEK ÉS ÍRÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
434
iwiw, M. Szemesi György
435
http://www.aranytiz.hu/index.php?oldal=926
432
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Dr. Szatmári Imre hangsúlyozta, a plakett a képzőművészeti gyűjteményt gyarapítja
majd, s a Mesterrel kapcsolatos tárlatokon is kiállítják.
Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy múzeumuk rendelkezik a világ legnagyobb, mintegy 450 darabos Munkácsy ereklye gyűjteményével.‖436

Munkácsy plakett átadása

Radnóti Miklós

436

http://www.beol.hu/bekes/kultura/munkacsy-plakettet-kapott-a-munkacsy-385109
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„C” és „D” vizsgásai
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„C” vizsgát repültek az ózdi cserkészrepülő egyesületben
1932 - 1947 között
Ssz.

Név
Miklós László
Vámos József
Huszthy Mihály
Borsodi István
Básti József
Skulthéty Gyula
Czuczor Miklós
Bretán József
Cseke Viktor

„C” vizsga
ideje
1939
1939

1943
1943

„C” vizsgát repültek Bánrévén
1950-1958 között437

Ssz.
299.
322.
323.
358.
366.
367.
368.
468.
521.
638.
1124.
1034.
1138.
1142.
1265.
1362.
1425.
1470.
1476.
1695.

Név
Rajczy József
Básti Simon
Gödönyi Ottó
Mauks Miklós
Balogh László
Tószegi József
Csánái Ernő
Benyák Ferenc
Stribán Jenő
Kardos József
Török József
Papp László
Dulac Tibor
Buris Jenő438
Ágoston Bálint
Ködmön Gusztáv
Szontra Pál
Schlága József
Koszticsák Attila
Horváth Endre

Születési
hely

Születés
ideje

„C” vizsga
ideje

Kispest
Korompa
Ózd
Ózd
Eger
Budapest
Mezőcsát
Nagyatád
Ózd
Ózd
Báj
Hajdúhadháza
Velkenye
Ózd
Parád
Ózd
Telkibánya
Ózd
Csikszépvíz
Vasvár

1920.08.28
1922.07.03.
1931.05.17.
1927.02.04.
1930.05.09.
1927.10.12.
1925.08.18.
1929.09.22.
1932.01.24.
1936.12.01.
1936.03.15.
1935.
1937.02.13.
1923.12.31.
1936.02.14.
1936.05.19.
1939.02.31.
1940.06.26.
1940.02.04.
1941.08.29.

1950.06.04.
1950.06.16
1950.06.19.
1950.07.07.
1950.07.14.
1950.07.14.
1950.07.14.
1950.09.13.
1951.06.12.
1952.12.01.
1954.07.29.
1954.04.04.
1954.08.15.
1954.08.20.
1955.06.19.
1955.10.16.
1956.08.01.
1957.04.04.
1957.04.04.
1958.07.20.

Repült
idő
perc
11
10
19
11
10
12
25
11
10
20
20
12
15
14
17
19
15
31
15
50

A klub tagjait (akik bizonyosak!) kiemeléssel megkülönböztettük. Az országos nyilvántartást 1958-ban befejezték a „C” vizsgák esetében. A klub „C” vizsgásai természetesen
ennél sokkal többen voltak.

437
438

Matuz István főpilóta szíves közlése
Buris Jenő a helyes név, Németh Sándor távizása után – 1958-tól? ő a hangármester is, de oktat is.
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A klub „D” vizsgásai
Németh Sándor
Jelvényszám: 234.
Időtartam
Óra/perc
Hely/dátum
5-15

Bánréve
1952.07.17.

Magasság
m
1351

Hely/dátum
Szombathely
1949.08.03..

Táv
km

Hely/dátum
BánréveTiszadob
1956.05.10.

68

Ezek az eredményeket, az időpontok alapján – ismerve a bánrévei gépparkot - nagy
valószínűséggel C-Pilis, D-Pilis vagy Szellő, esetleg a Június 18 gépekkel repülhette meg.
A képet elemezve látszik, hogy ezt az útvonalat nagyjából a Sajó völgyén át lehetett
repülni Miskolcig, aztán már onnan kiérve, szinte alföldi viszonyok között lehetett manőverezni. Nagyon valószínű, hogy az akkori siklószámú gépekkel (C-Pilis 17/?, D-Pilis: 18 / 65
km/h; Szellő: 19 / 65 km/h) ezt úgy repülték, hogy a magasabb dombokat, hegyeket kerülték.
Bánrévén repülte ki az ezüstkoszorú két feltételét.

Buris Jenő
Jelvényszám: 268.
Básti József és Buris Jenő a Dunakeszi táborban voltak 1955. nyarán. E táborban sikerült két feltételt repülnie.
Időtartam
Óra/perc
Hely/dátum
Bánréve
5-40
1956. 06. 13.

Magasság
Hely/dátum
Dunakeszi
1110
1955. 07. 02.
m

Táv
km
60

Hely/dátum
Dunakeszi-?
1955. 07. 25.
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Kardos József
Jelvényszám: 278.
Az 1955. júniusi Dunakeszi táborozás alatt repülte az ezüstkoszorú két feltételét.
Időtartam
Óra/perc
Hely/dátum
Bánréve
5-07
1957. 04. 08.

Magasság
Hely/dátum
Dunakeszi
1830
1955. 06. 09.
m

Táv
Hely/dátum
Dunakeszi-?
1955. 06. 09.

km
65

Básti József
Jelvényszám: 364.
Az ezüstkoszorú („D”) adatai a következők:439
Időtartam
Óra/perc
Hely/dátum
5-05

Bánréve
1952.05.17.

Magasság
m
Hely/dátum
1093

Dumakeszi
1955.08.26.

Táv
km
63

Hely/dátum
BánréveSzerencs
1957.08.08.

Az időtartamot Szellővel repülte, a sajópüspöki dombok felett, lejtőszélben. Ez volt a
klub történetében az első öt órán túli repülés! A távot a HA-3192, D-Pilissel repülte.
Később a Június 18-cal többször lerepülte a Bánréve – Alag távot (130 km), illetve az
ózdi gyár felett 2000…2500 méteres magasságot is repült.

439

Matuz István főpilóta szíves közlése.
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Borsodi István
Jelvényszám: 489.
Az ezüstkoszorú („D”) adatai a következők:440
Időtartam
Óra/perc
Hely/dátum
5-22

Bánréve
1959.07.12..

m

Magasság
Hely/dátum

1145

Az időtartamot B-Ifjúság géppel repülte.

440

Matuz István főpilóta szíves közlése.

Békéscsaba
1950.07.04.

Táv
km
61

Hely/dátum
BánréveHasznos
1958.04.29.
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Koszticsák Attila
Jelvényszám: 490.
Az ezüstkoszorú („D”) adatai a következők.
Időtartam
Óra/perc
Hely/dátum
5-20

Bánréve
1959.07.06.

m
1525

Magasság
Hely/dátum
Bánréve
1958.05.22.

Táv
km
63

Hely/dátum
BánréveHasznos
1958.05.24.

Ezek az eredmények – ismerve a bánrévei gépparkot - nagy valószínűséggel D-Pilis
vagy Szellő gépekkel repülte meg. Attilának, mint mindenkinek, voltak korábbi távrepülési
kísérletei is. Egy ilyen alkalommal terepre szállt és a Szellő szárnyvége sérült. Időszakos letiltást kapott akkor. Egy teljesítmény repülőtábori emlék szerint – amikor a kölcsön Cinke is
súlyosan megsérült – Attila Szellővel indult magasságra és az őt vontató Po-2-es441 a leoldás
után, ütközött az Ózd felől hazatérő Cinkével.442 Szerencsére minden gép még sérülten is baleset nélkül le tudott szállni. Attila viszont megrepülte az 1525 méteres magasságot.
Az útvonalat elemezve látszik, hogy ez z útvonal a Bükktől nyugatra elhelyezkedő
Heves - Borsodi Dombságot (legmagasabb pontja 541 m) és a Mátra északi szegélyét is érinti.
Nagyon valószínű, hogy az akkori siklószámú gépekkel (DPilis: 18 / 65 km/h; Szellő: 19 /
65 km/h) ezt úgy repülték, hogy
a magasabb dombokat kerülték.
Északi irányban erre a Csehszlovák határ miatt nem volt lehetőség, ezért a Hasznosi-repülőtér
irányába mutató, folyó és patakvölgyekben elhelyezkedő mezőgazdasági területek termikes
viszonyait használták ki. Sárgával és zölddel két ilyen útvonalat
is kijelöltünk, ahol biztosabban lehetett termikeket találni.
Attila az 1958-65-es években, a repülési szezonokon kívüli, az ózdi elméleti tanfolyamokon oktatott.

Schlága József
Jelvényszám: 491.

441
442

A tábor időpontja 1958. május. Borsodi István repülőtér parancsnok volt a vontató pilóta
Buris Jenő repült a Cinkével.
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Időtartam
Óra/perc
Hely/dátum
Bánréve
5-19
1959. 07. 02.

Magasság
Hely/dátum
Bánréve
1333
1958. 05. 22.
m
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Táv
Hely/dátum
Bánréve - ?
1959. 09. 02.

km
55

Huszthy Mihály
Jelvényszám: 621.
Az ezüstkoszorú („D”) adatai a következők:443
Időtartam
Óra/perc
Hely/dátum
5-05

Bánréve
1961.05.24.

m
2205

Magasság
Hely/dátum
Hajdúszoboszló
1960.06.11.

Táv
Hely/dátum
Hajdúszoboszló-Tasnád
(Románia)
1960.06.11.

km
92

Skulthéty Gyula
Jelvényszám: 661
Az ezüstkoszorú („D”) adatai a következők:.444
Időtartam
Óra/perc
Hely/dátum
5-08

443
444

Bánréve
1961.05.24.

Matuz István főpilóta szíves közlése.
Matuz István főpilóta szíves közlése.

m
1480

Magasság
Hely/dátum
Bánréve
1961.05.19.

Táv
km
105

Hely/dátum
BánréveNyíregyháza
1961.08.26.
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Sebes Attila
Jelvényszám: 779.
Az ezüstkoszorú („D”) adatai a következők:445
Időtartam
Óra/perc
Hely/dátum
Bánréve
5-58
1962.07.09.

Magasság
Hely/dátum
Bánréve
1800
1962.07.09.
m

Táv
km
79

Hely/dátum
Bánréve-Csobaj
1962.08.19.

Később a Posta, majd az MMRK (Műegyetemi és Mezőgazdasági Repülő Klub színeiben versenyez. A klub „E” vizsgásai között találjuk a nevét és nagy örömünkre azt az adatot,
hogy 1962. 07. 09-én repülte meg az 558 óra időtartamot. Az időpont alapján ez teljesen bizonyosan még Bánrévén történt!446 Övé a 256. számú, magyar aranykoszorú!
Időtartam
5 óra 58’
1962.07.09. Bánréve

Szabad táv
355 km
1977.07.27.HHH, Budapest

3000 m-es magasság
3137 m
1985.12.16. HHH. Budapest

A többi repülési versenyeredménye a korábbi fejezetben olvasható. A Szegeden, 1986. 08.09 22. között megrendezett VI. Alföldi Vitorlázórepülő Bajnokságon, a szabad kategóriában, a 8.
versenyszámban találtunk egy még nagyobb távrepülését. A Szeged - Füzesgyarmat - Szeged
- Csökmő - Szeged (509,1 km) versenytávon, 397,6 km-t repült, Jantar 2B típusú géppel.

445
446

Matuz István főpilóta szíves közlése.
Ötven év a levegőben, Mátyásföldtől… Hármashatárhegyig MSE 2003.
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1961-ben a B-Ifjúság a D-Pilis és a Június 18 volt az a gép, amivel ezeket repülni lehetett. A Szellő ekkor már nem volt itt.

Egyéb említésre érdemes repülések
Kardos József
Június 18-cal 7 óra feletti időt repült a bánrévei repülőtér felett. (1959. július 12.)
Buris Jenő
Igaz, hogy 1958-ban, a teljesítménytáborban a kölcsön Cinkét erősen leamortizálta, figyelmetlenségből, ennek ellenére jól repült.
Ebben a táborban a Cinkével az ózdi gyár
felett 2000 méter feletti magasságot ért el.
Később lerepülte a Bánréve – Hatvan
– Bánréve hurkot, ami 180 km volt.

Huszthy Mihály
Misi bácsi 1958 május 28-án – Június 18-cal, „rezzenéstelen”, lehetetlenül gyenge
időben - öt óra alatt megrepülte a Bánréve – Szeged távot is, amely 236 km.
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Básti József
1958 május 12-én, Június 18-cal repülte a Bánréve – Alag távot, melyet aztán többször
megismételt.
Az ózdi kohászat feletti emelőtérben 2500 m magasságot is repült.

Az ismert bánrévei repülési eredmények, rendezve
Időtartam a repült idő szerint
Kardos József
Sebes Attila
Buris Jenő
Borsodi István
Koszticsák Attila
Schlága József
Németh Sándor
Skulthéty Gyula
Kardos József
Básti József
Huszthy Mihály

7:00
5:58
5:40
5:22
5:20
5:19
5:15
5:08
5:07
5:05
5:05

Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve

1959. július 12.
1962. július 09.
1956. június 13.
1959. július 12.
1959. július 06.
1959. július.02.
1952. július 17.
1961. május 24.
1957. április.08.
1952. május 17.
1961. május 24.
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Időtartam repülések a dátum szerint
Básti József
Németh Sándor
Buris Jenő
Kardos József
Schlága József
Koszticsák Attila
Kardos József
Borsodi István
Skulthéty Gyula
Huszthy Mihály
Sebes Attila

5:05
5:15
5:40
5:07
5:19
5:20
7:00
5:22
5:08
5:05
5:58

Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve

1952. május 17.
1952. július 17.
1956. június 13.
1957. április.08.
1959. július.02.
1959. július 06.
1959. július 12.
1959. július 12.
1961. május 24.
1961. május 24.
1962. július 09.

Magassági repülések
Básti József
Huszthy Mihály
Buris Jenő
Kardos József
Sebes Attila
Koszticsák Attila
Skulthéty Gyula
Németh Sándor
Schlága József
Borsodi István
Buris Jenő
Básti József

2500
2205
2000
1830
1800
1525
1480
1351
1333
1145
1110
1093

Bánréve
Hajdúszoboszló
Bánréve
Dunakeszi
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Szombathely
Bánréve
Békéscsaba
Dunakeszi
Dunakeszi

1958. május 22.
1960. június 11.
1958. május 22.
1955 május 09.
1962. július 09.
1958. május 22.
1961. május 19.
1949. augusztus 03.
1958 május 22.
1950. július 04.
1955 július 02.
1955. augusztus 26.

Magassági repülések dátum szerint
Németh Sándor
Borsodi István
Kardos József
Buris Jenő
Básti József
Básti József
Buris Jenő
Koszticsák Attila
Schlága József
Huszthy Mihály
Skulthéty Gyula
Sebes Attila

1351
1145
1830
1110
1093
2500
2000
1525
1333
2205
1480
1800

Szombathely
Békéscsaba
Dunakeszi
Dunakeszi
Dunakeszi
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Bánréve
Hajdúszoboszló
Bánréve
Bánréve

Távrepülések

1949. augusztus 03.
1950. július 04.
1955 május 09.
1955 július 02.
1955. augusztus 26.
1958. május 22.
1958. május 22.
1958. május 22.
1958 május 22.
1960. június 11.
1961. május 19.
1962. július 09.
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Huszthy Mihály
Buris Jenő
Básti József
Skulthéty Gyula
Huszthy Mihály
Sebes Attila
Németh Sándor
Kardos József
Básti József
Koszticsák Attila
Borsodi István
Buris Jenő
Schlága József

236
180
130
105
92
79
68
65
63
63
61
60
55

Bánréve-Szeged
Bánréve-Hatvan-Bánréve
Bánréve-Alag
Bánréve-Nyíregyháza
Hajdszoboszló-Tasnád
Bánréve-Csobaj
Bánréve-Tiszadob
Dunakeszi-?
Bánréve-Szerencs
Bánréve-Hasznos
Bánréve-Hasznos
Dunakeszi-?
Bánréve-?

1958.május.28.
1958. május 11.
1958. május 12.
1961. augusztus 26.
1960. június 11.
1962. augusztus 19.
1956. május 10.
1955 június 09.
1957. augusztus 8.
1958. május 24.
1958. április 29.
1955 július 25.
1959 szeptember 02.

Távrepülések dátum szerint
Kardos József
Buris Jenő
Németh Sándor
Básti József
Borsodi István
Buris Jenő
Básti József
Koszticsák Attila
Huszthy Mihály
Schlága József
Huszthy Mihály
Skulthéty Gyula
Sebes Attila

65
60
68
63
61
180
130
63
236
55
92
105
79

Dunakeszi-?
Dunakeszi-?
Bánréve-Tiszadob
Bánréve-Szerencs
Bánréve-Hasznos
Bánréve-Hatvan-Bánréve
Bánréve-Alag
Bánréve-Hasznos
Bánréve-Szeged
Bánréve-?
Hajdszoboszló-Tasnád
Bánréve-Nyíregyháza
Bánréve-Csobaj

1955 június 09.
1955 július 25.
1956. május 10.
1957. augusztus 8.
1958. április 29.
1958. május 11.
1958. május 12.
1958. május 24.
1958.május.28.
1959 szeptember 02.
1960. június 11.
1961. augusztus 26.
1962. augusztus 19.

A klub teljesítményrepüléseinek viszonylagos szerénysége a megfelelő gépek hiányára
vezethető vissza. Hosszú éveken át egyedül a Június 18 volt az egyetlen gép, amely komolyabb teljesítményekre is alkalmas volt. A táblázatokban szereplő eredmények nagy része
Szellő, Pilis C és D gépekkel történt! Meggyőződésem, hogy több jó géppel az eredmények is
impozánsabbak lettek volna, hiszen a jól repülő társaság ekkor már volt!
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Dokumentált repülőesemények

301

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

302

Cserkészrepülés (1932 – 1945)
Időpont

Helyszín

Név

1940

Ózd-Bolyok

Hudák Ferenc

1940

Szentsimon

Miklós László

1942

BánszállásCenter

Kun Kálmán

Esemény
Egyenes siklásban fák közé
repült. A gép törött, személyi
sérülés nem történt.
Grunau Baby II.a géppel dugóhúzóba került. Csak kis magasságon jött ki belőle, ezért a
leszállás keményre sikerült.
Csörlésben elfelejtette a kötelet
leoldani, kötélvágás.

1942

Sajópüspöki

Babós Sándor

Grunau Baby II.a géppel repült
a dombok felett, amikor a
szárnyvég talajt ért.

1944.
május

Sajópüspöki

Vitkó Géza

Csörlésből a kötél leoldása után,
hozzávetőleg 300 m magasságból meredeken lezuhant

Súlyosság
Géptörés
Bokasérülés és gépsérülés
Sérülés nem történt
Személyi sérülés nem
lett, csak géptörés, a
növendék az élmény
hatására a repülést
abbagyta
Vitkó Géza a balesetben életét vesztette

Repülőesemények 1945 után
Időpont

Helyszín

Név

1945

Járdánháza

Borsodi Géza

1947

Sajópüspöki

Juhász János

1952.
május 4.

1958

1958.
május

Bánréve

Juhász János

Bánréve

Buris Jenő
oktató, Dékány Gyula
növendék

Bánréve

Buris Jenő
oktató, Borsodi István repülőtér parancsnok

Esemény
Tücsökkel 5-6 méter magasságból lezuhant
Egy váratlan szélroham a Pilist
a starthelyen a hátára fordította
Juhász János a Postás Repülőklub oktatója – korábban ózdi
cserkészrepülő – Alagról indult
távrepülésre az alagi repülőtérről Hasznos irányában. A jó idő
miatt valószínűleg úgy döntött,
hogy Bánrévéig továbbrepül. A
repülőtértől 2 km-re - csehszlovák oldalon – kis magasságból,
fordulás közben lecsúszott.
Június 18, HA-4104
Komával leszálláskor rövidre
jöttek és a repülőtér szélén levő
– betemetetlen – bombatölcsér
szélében elakadtak
Buris Jenő a Cinkével időtartam
és magassági repülésből visszatérőben a reptér felett ütközött, a
HA-POG Po-2-vel, melyen
Borsodi István repült vontatási
feladat leoldása után

Súlyosság
Nem történt személyi sérülés
Nem történt sérülés
és a gép is magmaradt, viszonylag kis
sérülésekkel.

Juhász János az
ózdi kórházban
sérüléseibe belehalt
még azon a napon.

Sérülést csak a gép
szenvedett
A motoros gép csak
csekély mértékben
sérült, de a Cinke
függőleges és vízszintes vezérsíkjai
és kormányai
nagymértékben.
Csak a szerencsén
múlt, hogy nem
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történt személyi
sérülés és a vitorlázógép földet ért!
1958

1963.
október 15.

?

Bánréve

Koszticsák
Attila

Bartók József

Szellővel távrepülve, terepre
szálláskor a gép szárnyvége
megsérült.

Csak a gép sérült
csekély mértékben

A növendék a HA-1023 Lepke,
géppel, Bánréve repülőtéren.
„B” vizsga feladatra indult.
Leszálláskor hosszúra jött, majd
magasan lebegtetett. Ezt látva
durván bele nyomott a kormányba és kerékkel érintette a
földet, majd 45 fokos szögben
emelkedett kb. 8 m magasságig,
ott a gép átesett és orral ért
földet.

A törzs első része
tejesen roncsolódott, a törzs hátsó
része a kilépőél
mögött kettétört.
Szárny és vízszintes
vezérsík sérült.
A növendék gerincsérülést szenvedett.
A baleset a repülőnövendék által
elkövetett, repülőgép vezetői hiba
következménye

Amint látjuk a 34 év repülés alatt egy halálos baleset történt, ami a cserkészrepülést, a
repülőklubot és a repülőteret illeti.
A másik haláleset – Juhász János – esetében a Postás Repülőklub volt az érintett. Itt az
volt a tragikus, hogy ő a korábbi az ózdi csrekészrepülő, valószínűleg minden képpen be szeretett volna érni a bánrévei repülőtérre, nem szállt le időben terepre, hanem magasságot próbált gyűjteni, ez viszont sajnos az életébe került.
Természetesen ezen évek alatt a géppark sokszor sérült különböző mértékben, de ezt a
jókezű hangármesterek és az egyéb közreműködők megoldották. A faépítésű gépeknél ez viszonylag könyebben ment.
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Az Ózd – bánrévei sportrepülés gépei

"...nem akkor alkottál tökéleteset, ha már nem tudsz mit hozzátenni,
hanem ha már nem tudsz mit elvenni belőle."
Antoine de Saint-Exupéry
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Grunau Baby-IIA és II-B
Együléses teljesítmény vitorlázógép
Tervező: Edmund Schneider

Grunau Baby447

Típusmegjelölést:
Név:
Tervező:
Osztály:
Szárnyfesztávolság:
Személy:
Első repülés Magyarországon:
Épült gépek száma:
Behozott gépek száma:

Technikai adatok:

Fesztáv

Szárnyterület

Siklószám

Szárnyszelvény

Üres tömege

Terhelhetősége

Bruttó tömeg

Szárnyterhelés

Szerkezete
447
448

Gliders in Hungary http://gliders-fega.fw.hu
Repülőgép tervező, pilóta (1901. 06. 27 - 1968. 07. 5)

Grünau Baby-IIA és a
IIB
Grünau Baby-IIA és IIB
Edmund Schneider448
haladó gyakorló
13,57 m
1
1935
8
4

13,56 m / 44,5 ft
14,17 m2 / 152,5 sqft
13
Go 535
159 kg. / 350 lb
91 kg. / 200 lb
250 kg. / 550 lb
17,64 kg. / m2 / 3,6 lb/ sqft
fa / szövet
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Teljesítmény




L / D max.
Süllyedés
47 km / óra / 25 kt / 29 mph

17 61 km / óra / 33 kt / 38 mph
0,79 m / s / 2,6 fps / 1,54 kt

Rövid történelmi háttér:
A tervező, Edmund Schneider felismerte, hogy a vitorlázógépek sikerességének alapja
az egyszerű szerkezet, az alacsony ár és egy viszonylag jó teljesítmény együttese. Ebből jött
létre a gép, amely hihetetlenül sikeres lett.
A tervezésnél alkalmazott fő szempontok a következők voltak:

Alacsony súlypont.

Erős szerkezeti kapcsolatok.

Nagyméretű felületek.

Hatszögletű keresztmetszetű törzs, ezzel extra stabilitást biztosított.

A törzskeresztmetszet összehúzása a szárnyak mögött, csökkenti a pilótafülke
okozta turbulenciát.

Könnyen csatlakoztatható a szárnyak és ezek egyszerű ellenőrizhetősége.

Helyenként héjszerkezetű konstrukció, ami nagy szilárdságot ad.
A Grunau Baby449 a legszélesebb körben gyártott vitorlázó típus, több mint 6000 darab épült belőle. A legtöbbet a következő országokban gyártották és használták: Németország,
Nagy-Britannia, Franciaország, Svédország, Lengyelország, Norvégia, Csehszlovákia, Románia, Dél-Afrika, Ausztrália, Kína, Kanada, Argentína, Egyesült Államok és más országok.
A típus 1931-ben repült először, majd számos fejlesztés után a legnépszerűbb változat,
a II-B lett. Ez a változat először nyitott pilótakabinos, csúszó talppal felszerelt, és féklapokkal
rendelkező gép, amely később
kabintetőt is kapott.
Az akkori viszonyok között ez már „teljesítmény” gépnek számított.
Az élvezetesebb rész…
Lejtővitorlázás450

1932-ben a LÜH451 megvásárolta
a Grunau
BabyIIA gyártási engedélyét, és már
1934-re megépítettek 5 gépet a Magyar Repülőgépjavító Üzem, székesfehérvári műhelyeiben.
A vitorlázógépeket adományként kapták meg a klubok. Egy-egy Grunau Baby-IIA került a
449

Grunau sziléziai község az Óriás-hegységben, ma Lengyelországhoz tartozik. Híres vitorlázóterület (Jelenia
Gora), ahol rendszeresen kialakuló, hullámterekben magassági repüléseket végezni.
450
Gliders in Hungary http://gliders-fega.fw.hu
451
Légügyi Hivatal
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MÁVAERO452-hoz, a MOVERO Budapest és a MOVERO Gyöngyös egyesületekhez. A fennmaradó két gépet a cserkészrepülők kapták meg Budapesten, 1935-ben. A vitorlázógép nagyon népszerű lett a repülők körében
További 3 gépet más repülőklubok építettek meg.
1936-ban Wolf Hirth453 részt vett a ISTUS454 kongresszuson Budapesten. A Mátyásföld repülőtéren ő repült elsőnek, csörlővel, a cserkészrepülők egyik Grunau Baby-IIa-s gépén, egy bemutató repülést. Ő összetörte ezt a gépet, amikor kismagasságon nem volt képes
egy loopingból a gépet kivenni. Súlyos sérüléseket szenvedett, olyannyira, hogy bár felépült,
de a sérülései élete végéig kísérték. A gépet selejtezni kellett. Wolf Hirth később, hogy a kárt
megtérítse, egy Gö-1-Wolf vitorlázógépet adományozott a cserkészrepülőknek.455
1944-ben négy Grunau Baby-IIb változatot importált a MÁVAERO. Két Grunau Baby-IIA és
két IIB változat élte túl a háborút. Az utolsó, egy IIB verzió 1952-ben lezuhant, amikor a féklapja az egyik oldalon véglegesen kinyílt egy repülés alatt. A pilóta sértetlenül megúszta a
balesetet, de a gép teljesen összetört, selejtezni kellett.
Megépített gépek456:
Építő
Magyar Repülőgépjavító Üzem, Székesfehérvár
BSzKRt
13. "Ezermester" fiú cserkészcsapat,
MÁVAG műhely, Budapest
248. "Vas" fiú cserkészcsapat
Rima-Murány-Salgótarján
Vasgyár, asztalosműhely, Ózd
Összes hazai épített
Behozott gépek

Építés
éve

Megépített
gép

1934

5

1937

1

1938

1

1938

1

8
4

A lajstromjelzés alapján a kép 1939 utáni. 1939-ig a siklógépek „A”, az iskola vitorlázógépek „B”, a teljesítménygépek „C” betűjelzéssel kezdődtek. A betűjelzés után négy számból az első kettő a géptulajdonos egyesület alapítási sorszámát rögzítette. A további két szám
pedig az azonos típusból a tulajdonukban levőket sorszámozta.

452

A Magyar Királyi Államvasutak repülőklubja Budapeste.
Repülőgép tervező, vitorlázórepülő (1900-1959), a vitorlázórepülés elméletével, gyakorlatával foglalkozott.
454
Internationale Studienkommission für Segelflug (a vitorlázórepülés tanulmányozására létrehozott nemzetközi
bizottság) 1930-1948 között működött, hazánk is az alapító tagok között volt.
455
Simóné Avarosy Éva: Suhanó fanadarak. 103.
456
GLIDERS IN HUNGARY 1929-1945 - gliders-fega.fw.hu
453

308

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

A fáradtságosabb rész…
Vissza a lejtő tetejére457

Ózdon 1938-ban épült Grunau Baby, az ózdi
cserkészrepülőkkel. A kép a szentsimoni
repülőtéren készült458

457
458

Gliders in Hungary http://gliders-fega.fw.hu
Básti József: Ózd-Bánréve. Az ózdi repülés története 1932-1965. http://www.tar.hu/banreve/
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A gépek 1939-től új lajstromozást kaptak. Itt már „HA” betűjelzés utalt az országra, a
gú számcsoport megmaradt, viszont jelentése és jelzése más, mint korábban. Az „1” első szám a siklógépet, a „2” a gyakorlót, a „3” a teljesítménygépet
jelentette. A három utolsó szám a sorozat országos
számait mutatta.
A gép az „Ózd” nevet viselte. A képen a
lajstromjelből „010” rész látható.
Grunau-Baby háromnézeti rajz

A gépet az ózdi sportrepülők 1949-ig
használták, tehát még a bánrévei repülőtéren is repültek vele. Ez után selejtezték le.
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Vöcsök
(R – 07)
Együléses iskola-vitorlázógép.
Tervező: Rubik Ernő. Gyártó: Aero Ever Kft., Esztergom.
A nálunk még mindig használatban levő Hol's der Teufel-t külföldön már letiltották a
repülésről, a 12 m-es Zögling teljesítményei pedig igen gyengék voltak.459
A vitorlázórepülők számának növekedésével az alapfokú kiképzőgép után alkalmazható gyakorlógép hiánya egyre égetőbbé vált. A hiányon az egyetlen példányban készült, és e
célra túlságosan jól sikerült EMESE B sem segített, ezért már építése közben felmerült tervezőjében továbbfejlesztésének gondolata.
A lejtő menti repülés korszakában leszállás után vállra emelve, esetleg kicsi kétkerekű
kocsira helyezve szállították vissza a gépet a domb tetejére, a következő felszálláshoz. A továbbfejlesztés egyik fontos szempontja tehát az olcsóság mellett a 100 kg körüli tömeg és a
könnyű szerelhetőség volt. Repülési szempontból pedig gyenge szélben, rövid lejtőkön is vitorlázni képes, kis merülő sebességű, fordulékony gépre volt igény.
A Vöcsök építéséhez Mitter Lajos az esztergomi egyesülettől bérelt műhelyben kezdett
hozzá, s hat hét alatt már el is készült az R-05 típusjelű, B-1013 gyártási számú prototípus.
1937. október 1. és 5. között Esztergomban végeztek vele öt kisebb felszállást, majd első hivatalos repülésére a Hármashatárhegyre szállították fel. A MAeSz berepülő bizottságának
tagjai Rotter Lajos vezetésével Steff (Szilas) Tibor és Tatarek (Tardos) Béla voltak.
Janka Zoltán pedig a terveket ellenőrizte.
Október 31-i 25 perces első felszállásáról Rotter így ír jelentésében:
„...Az igen szép műhelymunkával elkészült és gondosan kivitelezett gép... a gyenge
szélben is teljesen vitorlázóképes volt... A kormányok hatékonysága minden eddig repült iskolagépénél lényegesen jobb... A repülőtulajdonságok tekintetében igen kedvezőek tapasztalataim... A Vöcsök minden tekintetben nagyon jól sikerült modern vitorlázógép és így kívánatos,
hogy a régebbi tervezésű és külföldi típusokat ezzel az igazán jól sikerült magyar konstrukcióval helyettesítsük a jövőben..." Tatarek ezt még kiegészítette: „Tekintettel kis
merülósebességére és kellemes repülőtulajdonságaira az iskolázáson túl a teljesítményrepülésre való előkészítésre is megfelel"
A Vöcsköt azonnal megvásárolta a Danuvia Rt. Csermely Károly Ikarus repülőiskolája
számára, s novemberben már Gödöllőn volt. Jó híre futótűzként terjedt az egyesületek között.
Még ebben a hónapban jelentkeztek a szentesiek, majd Almási László, a híres Szahara-kutató
rendelt egy példányt az Egyiptomi Repülő Klub számára.
A szentesiek gépe (ára 1500 P volt) már 1938 júniusában szerepelt a repülőnapon, s
mindenben hasonló volt a későbbi sorozat gépeihez. Ezt a példányt az 1938. évi Budapesti
Nemzetközi Vásáron is kiállították.
A kilátások - a magyar vitorlázó repülőgép történetében először - sorozatgyártás lehetőségét ígérték. Rubik és Mitter hozzálátott előkészítéséhez. Az egyesületek részéről a Vöcsök
iránt megnyilvánult érdeklődés lehetővé tette, hogy a bérelt műhelyből létrehozzák az Aero
Ever kft.-t, amely azután a magyar vitorlázórepülés első ipari bázisává fejlődött tovább.
459

A leírás Jereb G: Magyar vitorlázógépek című könyve alapján készült.
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Szinte a Vöcsök prototípusának elkészültével egyidejűleg felmerült a gondolat, hogy
szerkezetének csekély módosításával, teljesítményeinek csökkentése révén a Zögling leváltására alkalmas, nyitott vezetőülésű, alapfokú kiképzőgépet is kialakítsanak.
A sorozat előkészítésekor ez a szempont is érvényesült, s a végleges típusjel R-07a
Tücsök (alapfokú kiképzőgép), ül. R-07b Vöcsök (gyakorló iskolagép) lett.
A Tücsök és a Vöcsök sorozatgyártását a MAeSz bizottsága által végzett alapos berepülési program előzte meg. Három repülőgép vezető (Hefty, Steff, Tasnádi), öt-öt felszállás
során 3000 méterről a stabilitási, az átesési és a dugóhúzó-tulajdonságokat vizsgálta meg. A
gyakorlatlan növendékekre való tekintettel a dugóhúzó megszüntetéséhez szükséges helyes
kormánymozdulatok mellett a helytelen mozdulatokra való reagálást is vizsgálták. A berepüléseket a tervek némi pontosítása követte. Ennek keretében - egyebek mellett - a magassági
kormány kitéríthetőségét, továbbá a csűrők kilépő élének „felhúzásával" az elcsavarást növelték.
Az Aero Evernél sorozatban gyártott, és az egyesületeknél az 1940-es évek elejétől
egységes alapfokú kiképző és gyakorló iskolagépként alkalmazott Tücsök, ill. Vöcsök üzemben tartása igen gazdaságos, javításuk pedig egyszerű volt. Ebből a szempontból igen nagy
előnyt jelentett az egymáshoz csaknem teljesen hasonló, a tervező által vitorlázógépeken első
ízben alkalmazott, „fődarabos" szerkezetük
Az R-07a Tücsökből 1945-ig összesen 178 db készült (az első négy gépet a Gamma
Sr. E. vette meg). A kezdeti idegenkedés után az alapfokú kiképzésnél igényesebb feladatokra
is használták, s még 1000 m-en felüli magasságokat is repültek vele. Az 1950-es években a
csörlőüzemű kiképzésre való áttérésig voltak használatban.
Az R-07b Vöcsök gépeket a néhány órás gyakorló idejében szívesen használták alapfokú kiképzőgépként
is, majd a kétkormányos kiképzésben az
első, és azt követő
egyedül
repülések
kedvelt gépe volt.
Felszállás előtt460

A Vöcsökhöz
mintegy két évtizeden
át nemcsak a C vizsgák, de az ötórás teljesítményrepüléseken
kívül számos 1000 men felüli magassági,
sőt néhány kisebb távrepülés is fűződik. Megjegyzendő, hogy 1940-ben Vöcsökkel repülte
Harmath Izabella és Czékus Erzsébet az első női nemzeti időtartamrekordokat (2 óra 30 perc,
5 óra 21 perc, végül 6 óra 3 perc).
460
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Eredeti festéssel, utánépített gép

Érdekességként említjük, hogy
Nobel-díjas
tudósunk, Szent-Györgyi
Albert is vásárolt
1943ban
egy
Vöcsköt, amellyel
Algyőn C vizsgát tett.
Az Aero Ever még a felszabadulás után is gyártotta, majd a Sportárutermelő Vállalat
készített az OMRE megrendelésére egy sorozatot, végül az Alagi Központi Kísérleti Üzem
gyártott 1955-1956-ban 60 db-os sorozatot módosított csűrőkkel. Az üzemeken kívül számos
egyesület is épített saját műhelyében Vöcsköt. Összesen mintegy 300 db készült el.
A használatból az 1960-as évek elején vonták ki végleg őket.461
A Bánrévén repült Vöcsök okker-világossárga festésű gép volt, hasonló a képen látha462
tóhoz.

Repül a Vöcsök463

Ózdi cserkészrepülők a sajópüspöki dombon.
Vöcsök HA-2039

461

Jereb Gábor: Magyar vitorlázó repülőgépek
RZ emlékei
463
Gliders in Hungary http://gliders-fega.fw.hu
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Háromnézeti rajz464

Jellemzők
Első repülés
Szárny
Terjedtség
Felület
Oldalviszony
464

Jereb G Magyar vitorlázó repülőgépek

m
m2

11,60
15,00
8,97

313

314

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

Húrhossz tőben
Húrhossz végen
Trapézviszony
KAH
Szelvény tőben
középen
végen
V állás
Nyilazás
Elcsavarás

m
m

1,30
1,30
1,00
1,30
GÖ533
GÖ533
11
2
0
aerod.3

m

%

Jellemzők
Csűrőkormány
Fajtája
Hossza
lcs/(b/2)
Összfelület
Felületviszony
Közepes húrhossz
Kitérés fel/le
Kiegyenlítés
Vízszintes farokfelület
Terjedtség
Felület
Magasságikormányfelület
Felületviszony
Kitérés fel/le
Szelvénye
Tömegkiegyenlítés
módja
Aerodinamikai kiegyenlítés módja
Vízszintes felület
karja,
Trimm

donga
2,64
0,455
2,50
0,166
0,470
nincs

m
m2
m

m
m2

2,60
1,76

m2

0,825

fok
%

0,117
25/25
9
nincs
nincs

m

3,63
nincs

Jellemzők
csúszó

Függőleges farokfelület
Összfelület
Oldalkormány-felület
Oldalkormány-kitérés
Kiegyenlítés
Függőleges felület
karja

m2
m2
fok

nincs
1,26
0,96
30
nincs

m

4,12

m
m

6,30
0,58

Törzs
Hossza
Szélessége
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Magassága
Legnagyobb keresztmetszeti
felület
Futómű fajtája
Kerékátmérő
Felhajtóerő-növelő
eszköz
Fajtája
Kialakítása
Összfelülete
Relatív hossza
Kitérés fel/le

Jellemzők
Ellenállás-növelő
eszköz
Típusa
Elhelyezése
Hossza egyoldalon
Összfelülete
Relatív hossz
Helye a húrhosszon
Hatása vmax-nál

m

1,20

m2

0,44

mm

m2
fok

m
m2
%

csúszó
-

nincs
-

nincs
-

Tömegek
Szárny
Törzs
Farokfelület
Üres gép
Felszállásra készen
Ballaszt
Hasznos teher
Repülőtömeg
Felületi terhelés

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg/m2

56
47
7
110
110
80
195
13,00

Tömegközéppont
szélső helyzetei
Elülső
Hátsó
Méretezési adatok
A pont
B pont
D pont
E pont
Biztonsági tényező
Alapul vett
légialkalmassági
előírás

0,380

v/n
v/n
v/n
v/n

98/3
-
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Előírás/Kiadás
Kategória
Légialkalmassági
határértékek
Megengedett legnagyobb sebesség
vmax féklappal
vmax vontatással
vmax csőrléssel
Széllökés
Felhőrepülési engedély
Műrepülési engedély
Dugóhúzó engedély

BVS/1936
1

110
km/h
km/h
km/h
vmax/wszél

70
80±10
nem
nem
nem

Jellemzők
Teljesítmények
Legjobb siklószám
v/wmin
vopt/w
vmin
2vmin/w

km/h,m/s
km/h,m/s
km/h
km/h,m/s

15
52/095
58
43
86/2,10

Az első Vöcsök még a cserkészrepülés idejéből került át a bánrévei repülőtérre. Ez a
gép a kezdeti sorozatból származott.
A fényképek és visszaemlékezések alapján több Vöcsök is megfordult Bánrévén, gyakorlatilag 1949 és 1965 között alig volt olyan időszak, hogy ne lett volna állományban. Ezek
azonban már az 1950-es években átalakított, sorozatgyártású gépek voltak.
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Tücsök
(R – 07a)
Együléses, alapfokú, kiképző vitorlázógép.
Tervező: Rubik Ernő. Gyártó: Aero Ever Kft., Esztergom.
Szinte a Vöcsök prototípusának elkészültével egyidejűleg felmerült a gondolat, hogy
szerkezetének csekély módosításával, teljesítményeinek csökkentése révén a Zögling leváltására alkalmas, nyitott vezetőülésű, alapfokú kiképzőgépet is kialakítsanak. A sorozat előkészítésekor ez a szempont is érvényesült, s a végleges típusjel R-07a Tücsök (alapfokú kiképzőgép), ül. R-07b Vöcsök (gyakorló iskolagép) lett. 465
A Légügyi Hivatal 1938 februárjában adta ki a Tücsök gyártására az engedélyt, és első
repülésére (Hefty F.) március 20-án került sor Esztergomban. Még ebben az évben 16 db Tücsökre és 17 db Vöcsökre adott ki a hatóság újabb építési engedélyt, a gyártás ellenőrzésével
Bagossy Pált bízta meg.
A Tücsköt azonban kétkedve fogadták. Csűrője a „jó Öreg Zöglingénél érzékenyebb
volt, s „kevés oktató akadt aki... ne jelentette volna ki, hogy nem alkalmas iskolázásra. Ennek
oka nem a gépben rejlett, hanem az oktató elfogultságában, aki Zögling-kaptafára akart Tücsökkel iskolázni..." - írja Tasnádi.
Az Aero Evernél sorozatban gyártott, és az egyesületeknél az 1940-es évek elejétől
egységes alapfokú kiképző és gyakorló iskolagépként alkalmazott Tücsök, ill. Vöcsök üzemben tartása igen gazdaságos, javításuk pedig egyszerű volt. Ebből a szempontból igen nagy
előnyt jelentett az egymáshoz csaknem teljesen hasonló, a tervező által vitorlázógépeken első
ízben alkalmazott, „fődarabos" szerkezetük.
Tücsök (HA-1073) még az ózdi cserkészrepülés idején, a szentsimoni repülőtéren466

Az R-07a Tücsökből 1945-ig
összesen 178 db készült (az első négy
gépet a Gamma Sr. E. vette meg). A
kezdeti idegenkedés után az alapfokú
kiképzésnél igényesebb feladatokra is
használták, s még 1000 m-en felüli
magasságokat is repültek vele. Az 1950-es években a csörlőüzemű kiképzésre való áttérésig
voltak használatban.
Síkbeli rácsos szerkezetű törzse a vezetőülés környezetében is teljesen nyitott, hogy az
iskolarepüléseknél gyakori vezetőváltáskor a ki- és a beszállás könnyebb legyen. Az iskolarepülések rövid tartama miatt nem kellett a légáramlattól óvni a vezetőt, és siklószáma, valamint merülősebessége még így is meghaladta az alapfokú kiképzőgéptől akkoriban megkívánt
értéket.
465
466

A leírás Jereb G Magyar vitorlázó repülőgépek című könyve alapján készült.
Básti József
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Az R-07 változatoknál a tervező az iskolarepülések közben gyakori sérülések miatt
szükségessé váló javítások egyszerűbbé tételére az üzemben tartó számára igen előnyös megoldást alkalmazott. A szerkezetet egymással csapszegek segítségével, oldhatóan Összeszerelt
fődarabokból („csónak", főkeret, törzsív, farokrács stb.) alakította ki. Ezek a Tücsök és a Vöcsök példányai között cserélhetők voltak. Egy fődarab sérülése esetén nem kellett tehát az
egész törzset javításba vinni, hanem - az Aero Evernél távirati vagy telefon megrendelésre azonnal kapható pótdarabok álltak rendelkezésre.

Levegőben a Tücsök HA-1072,
a szentsimoni repülőtér felett még a cserkészrepülés idején467

Levegőben a Tücsök HA-1073,
a szentsimoni repülőtér felett még a cserkészrepülés idején468

467
468

Básti József
Básti József
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Tücsök háromnézeti rajza

Jellemzők
Első repülés
Szárny
Terjedtség
Felület
Oldalviszony
Húrhossz tőben
Húrhossz végen
Trapézviszony
KAH
Szelvény tőben
középen
végen
V állás
Nyilazás
Elcsavarás

m
m2
m
m
m

%

10,40
13,30
8,13
1,30
1,30
GÖ533
GÖ533
11
2
0
aerod.
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Jellemzők
Csűrőkormány
Fajtája
Hossza
lcs/(b/2)
Összfelület
Felületviszony
Közepes húrhossz
Kitérés fel/le
Kiegyenlítés
Vízszintes farokfelület
Terjedtség
Felület
Magasságikormányfelület
Felületviszony
Kitérés fel/le
Szelvénye
Tömegkiegyenlítés
módja
Aerodinamikai kiegyenlítés módja
Vízszintes felület
karja,
Trimm

Jellemzők
Ellenállás-növelő
eszköz
Típusa
Elhelyezése
Hossza egyoldalon
Összfelülete
Relatív hossz
Helye a húrhosszon
Hatása vmax-nál

m
m2
m

donga
2,64
0,47
2,50
nincs

m
m2

2,60
1,76

m2

0,825

fok
%

25/25
9
nincs
nincs

m

nincs

m
m2
%

nincs
-

Tömegek
Szárny
Törzs
Farokfelület
Üres gép
Felszállásra készen
Ballaszt
Hasznos teher
Repülőtömeg
Felületi terhelés

Tömegközéppont
szélső helyzetei

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg/m2

50
33
7
90
80
170
12,80
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Elülső
Hátsó
Méretezési adatok
A pont
B pont
D pont
E pont
Biztonsági tényező
Alapul vett
légialkalmassági
előírás
Előírás/Kiadás
Kategória
Légialkalmassági
határértékek
Megengedett legnagyobb sebesség
vmax féklappal
vmax vontatással
vmax csőrléssel
Széllökés
Felhőrepülési engedély
Műrepülési engedély
Dugóhúzó engedély
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-

v/n
v/n
v/n
v/n

-

BVS/1936
1

100
km/h
km/h
km/h
vmax/wszél

70
80±10
nem
nem
nem

Jellemzők
Teljesítmények
Legjobb siklószám
v/wmin
vopt/w
vmin
2vmin/w

km/h,m/s
km/h,m/s
km/h
km/h,m/s

12
-

A bánrévei repülőtérre költözés után még a cserkészrepülő időkből két Tücsök is átkerült, amelyeket aztán az 1950-es évek elején leselejteztek.
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Cimbora
(R – 11b)
Kétüléses, iskola vitorlázó repülőgép.
Tervező: Rubik Ernő.
Gyártó: Aero Ever Kft Esztergom.
1939-ben Tasnádi László a vitorlázórepülő-kiképzés irányzatairól szólva megállapította, hogy a gumiköteles indítású, lejtő menti kiképzés elavult. A vitorlázórepülés a motoros
repülés előiskolája, ezért ennek megfelelő gépekre van szükség. Külföldön, egyes helyeken
csörlésből, a motoros repülés mintájára kétkormányos kiképzést folytatnak, és a sík vidéken
már a B-vizsgások is elegendő gyakorlatra tesznek szert a repülőgép-vontatásos kiképzés
megkezdéséhez.
„Szükség van egy kétüléses gépre, egymás mögötti ülésekkel olyan megoldásban, hogy
a növendéknek minden szempontból az [legyen] az érzése, mintha együlésest repülne. Alkalmazása a repülési hibák kijavítását vagy repülési mozzanatok bemutatását teszi lehetővé.
Legnagyobb jelentősége abban rejlik, hogy síkföldi kiképzésnél motoros vontatást lehet oktatni vele B-vizsgásoknak...".
Megállapításaival annak a kifejlődőben levő irányzatnak adott hangot, amely az R-l1
Cimbora létrehozásához vezetett. A Magyar Aero Szövetség még ennek az évnek az őszén Rotter Lajos elképzelései alapján - dúcos merevítésű, felsőszárnyas, két, egymás mögött elhelyezett ülésű, repülőgép-vontatás oktatására is alkalmas, alapfokú kiképzőgép tervezését és
gyártását rendelte meg az esztergomi Aero Ever Kft.-nél.
Fontosabb repülési teljesítmények.
1942. jún. 6.: Retkes S.-Stolte J., 20 óra 44
perc; 1948. aug.: Vass G.Lacza E., 25 óra 7 perc.
Mind a kettő nemzeti időtartamrekord!
Cimbora indítása469

Az 1930-as években még világszerte kevés
kétüléses
vitorlázógép
volt, s ezek üléseinek
minden szempontból kedvező elrendezése - akár kiképzési, akár teljesítményrepülési célra
készültek - mindig problémát okozott a tervezőnek, s a megoldások egyike sem volt ideálisnak mondható. A MAeSz megrendelésének megfelelő, egymás mögötti üléselrendezésben a
hátsó - oktató - ülésből a kilátás korlátozottsága jelentett megoldandó problémát, az alapfokú
iskolagép esetében ugyanis az oktató számára a fel- és a leszállás közben elengedhetetlen a
469

http://gliders-fega.fw.hu
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talaj látása. A felsőszárnyas elrendezés ebből a szempontból kedvező volt, s az előre való kilátás lehetőségét a tervező a szárny dúcokra való emelésével (ún. „parazol" megoldással) javította tovább. Az iskolagép esetében elsőrendű követelményként jelentkező olcsóság érdekében téglalap alaprajzú, a végein lekerekített, hátranyilazott szárny, a törzsön a két vezetőülés
között kiemelkedő, N alakú dúcokon helyezkedett el, kétoldalt pedig kettős dúcok merevítették a törzshöz. A növendék ülése a törzsorrban, a szárnyakat tartó dúcok előtt, az oktatóé a
szárny középrésze alatt volt. Az első vezetőfülkén szélvédős, leemelhető kabintető volt, a hátsónál a be- és a kiszállást a szárny-középrész hátsó részének felhajtása - veszély esetén ledobása – könnyítette meg.
A Cimbora gumikötél-indításra, csörlő- és repülőgép-vontatásra volt alkalmas.
Az R-llb Cimbora gépeket sík vidéken csörlőüzemű, alapfokú kiképzésre és repülőgép-vontatás oktatására, hegyvidéken pedig a lejtő bemutatására és ellenőrzésre az 1950-es
évek elejéig használták. Teljesítményei és repülési tulajdonságai az R-07b Vöcsök együléses
iskolagépéhez voltak hasonlóak. 1 m/s feletti merülősebessége a féklap alkalmazását nem
tette szükségessé, a pontos célleszállást kiváló csúsztatási tulajdonságai segítették elő.

Cimbora felszállás
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Cimbora háromnézeti rajz470

470

Jereb G: Magyar vitorlázó repülőgépek

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

Oldtimer471

Cimbora újjáépítve
2011. augusztus 20. Budapest472

471

Foto: Primex Kkt http://www.freeweb.hu
http://www.youtube.com/watch?v=QCNWEa6pgIQ

472
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Jellemzők
Első repülés
Szárny
Terjedtség
Felület
Oldalviszony
Húrhossz tőben
Húrhossz végen
Trapézviszony
KAH
Szelvény tőben
középen
végen
V állás
Nyilazás
Elcsavarás

Jellemzők
Csűrőkormány
Fajtája
Hossza
lcs/(b/2)
Összfelület
Felületviszony
Közepes húrhossz
Kitérés fel/le
Kiegyenlítés
Vízszintes farokfelület
Terjedtség
Felület
Magasságikormányfelület
Felületviszony
Kitérés fel/le
Szelvénye
Tömegkiegyenlítés
módja
Aerodinamikai kiegyenlítés módja
Vízszintes felület
karja,
Trimm

Jellemzők
Függőleges farokfelület
Összfelület
Oldalkormány-felület
Oldalkormány-kitérés
Kiegyenlítés
Függőleges felület

1940
m
m2
m
m
m

m
m2
m

15,00
21,50
10,50
1,50
1,50
1,00
1,50
Gö549
Gö549
Gö549
1,5
7,5
csűrőfelhúzás

réselt
4,33
0,58
3,70
0,172
0,450
aerod.

m
m2
m2

fok

3,20
2,73
1,23
0,127
szimm.
nincs
nincs

m

4,0
lap

m2
m2
fok
m

1,20
0,885
30
szarv
4,87
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karja
Törzs
Hossza
Szélessége
Magassága
Legnagyobb keresztmetszeti
felület
Futómű fajtája
Kerékátmérő
Felhajtóerő-növelő
eszköz
Fajtája
Kialakítása
Összfelülete
Relatív hossza
Kitérés fel/le

Jellemzők
Ellenállás-növelő
eszköz
Típusa
Elhelyezése
Hossza egyoldalon
Összfelülete
Relatív hossz
Helye a húrhosszon
Hatása vmax-nál

m
m
m
m2

mm

m2
fok

m
m2
%

7,52
0,60
1,07
0,43

merev
420

nincs
nincs
-

nincs
-

Tömegek
Szárny
Törzs
Farokfelület
Üres gép
Felszállásra készen
Ballaszt
Hasznos teher
Repülőtömeg
Felületi terhelés

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg/m2

220
400
18,60

Jellemzők
Tömegközéppont szélső
helyzetei
Elülső
Hátsó

-

Méretezési adatok
A pont
B pont
D pont
E pont
Biztonsági tényező
Alapul vett légialkalmassági

v/n
v/n
v/n
v/n

-
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előírás
Előírás/Kiadás
Kategória
Légialkalmassági határértékek
Megengedett legnagyobb
sebesség
vmax féklappal
vmax vontatással
vmax csőrléssel
Széllökés
Felhőrepülési engedély
Műrepülési engedély
Dugóhúzó engedély

BVS/1939
-

100
km/h
km/h
km/h
vmax/wszél

igen
nem
igen

Jellemzők
Teljesítmények
Legjobb siklószám
v/wmin
vopt/w
vmin
2vmin/w

km/h,m/s
km/h,m/s
km/h
km/h,m/s

Cimbora 2011. augusztus 20. Budapest473

473

http://www.youtube.com/watch?v=QCNWEa6pgIQ

14
-
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Koma
(R – 15)
Kétüléses, alapfokú, kiképző vitorlázó repülőgép.
Tervező: Rubik Ernő.
Gyártó: Aero Ever Kft, majd Sportárutermelő Nemzeti Vállalat Esztergom.
1945 után egységes szervezeti keretek között továbbfejlődő vitorlázórepülés körülményei tették lehetővé a síkvidéki, csörlővontatásos kiképzésre való általános áttérést. A kor egy
„briliáns” kiképzőgépe, amely Rubik Ernő zsenialitásának eredménye, aki igencsak tudta és
érezte a problémákat, de meg is birkózott velük!
A kétkormányos géppel szemben támasztandó követelmények egyszerűnek tűntek.474

Csörlésben emelkedjen jól, hogy a lekapcsolás után lehetőleg nagy kiindulási magasságból, minél hosszabb idő álljon rendelkezésre a gép vezetési fogásainak bemutatására, gyakorlására.

Repülési tulajdonságai legyenek kedvezőek és hasonlóak a kétkormányos gép utáni, egyedül repülésre alkalmazottéhoz.

Repülés közben az oktató és növendéke között közvetlen kapcsolat legyen fenntartható.
Az OMRE egyik vitorlázórepülő-iskoláján 1948-ban megkezdődtek az új kiképzési
rendszer próbái. A növendék az egymás mögötti – üléses Cimbora gépen 30 felszállást végzett oktatóval, majd ezt első egyedül repülésként 30 méter magasságú csörlésből. Vöcsökkel
végrehajtott „A vizsga” követte. Ezután magascsörlésből következett négy, öt felszállás egyedül, majd az öt B-vizsga-feladat. Megállapították, hogy a kétkormányos kiképzés gyors, gazdaságos, és az egykormányosnál veszélytelenebb. A növendék kétkormányos gépben könynyebben legyőzi gátlásait, mint az egykormányos kiképzés során. Az oktatóval való közvetlen
kapcsolattartás miatt könnyen sajátítja el a kormányok harmonikus használatát, s a repülésben
való előrehaladása közvetlenül figyelemmel követhető. Nagy előnye még e kiképzési rendszernek, hogy alkalmazásával valamennyi repülőklub számára egységes módszer alakítható
ki. Az előnyök mellett gondot okozott, hogy a növendék első egyedül repüléseit nem a megszokott kétkormányos géppel végzi, s felmerült újból a - már a lejtő menti kiképzés idejében
is kísértő - igény a dugóhúzóbiztos alapfokú gépre.
Az OMRE 1948. évi repülőgép-tervezési pályázatán első díjat nyert, egymás - melletti
ülésű, R-15 Komával kezdődött el hazánkban az egységes követelményrendszerű kiképzés.
Üzembe állításuk után a géptörések száma jelentősen csökkent. A későbbi évek folyamán
vitorlázórepülők ezreit képezték ki Komával, eredményesen.
Az R~15b jellegzetes formája csak az első sorozaton alakult ki. A prototípuson még
nem volt leszállást elősegítő eszköz. A törzs középmagasságában elhelyezett szárny leszálláskor a talaj közelében igen erős párnahatást ébresztett, ezért az R-15a géppel a leszállás nagyobb gyakorlatot igényelt. Az R-15b gépeken ennek kiküszöbölésére 60°-os szögig kitéríthető leszállólapot (fékszárnyat) alkalmaztak, amely csörlés közben kisebb szöggel kitérítve az
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emelkedősebesség növeléséhez járult hozzá. Az oldalkormány felületét hatásosságának javítására megnövelték.
Ha egy vitorlázógép-típus sikere fokmérőjének a vele végzett felszállások és a kiképzett repülőgép vezetők számát tekintjük, akkor kétségtelenül a Komát kell az egyik legsikeresebb magyar vitorlázógépnek tekintenünk. A következő évtizedben vitorlázórepülő- kiképzésünk egységes alapgépeként alkalmazták, és a kétkormányos kiképzési rendszert első formájában a Komára alapozva hozták létre (1951). Sok ezer magyar vitorlázórepülő sajátította el
vele a repülőgép-vezetést. Bár a Koma alapfokú kiképzőgépnek készült, az ívelőlapként kitérített leszállólap használatával fordulósugara kisebb dőlésszögekkel is kicsi volt, s ez kiváló
termikrepülési tulajdonságokat biztosított számára.
Az 1949-ben Győr-Homokbödöge között végzett 47 km-es távrepülésen kívül szinte
üzemnaponként repültek 1000...2000 m-es magasságokat ezzel az alapfokú kiképzésre tervezett géppel.
A Magyar Repülő Szövetség 1950 őszén a kétkormányos kiképzés újabb irányzatának
jobban megfelelő, egymás mögötti ülésű, kétkormányos kiképzőgép típusának kiválasztására
újabb pályázatot írt ki.
A Komák a pályázatnyertes Z-03 Ifjúság üzembe állításakor egy időre háttérbe szorultak. Az 1950-es évek végén azonban már ismeretessé váltak az Ifjúság szerkezetének gyenge
pontjai, ezért a MÖHOSZ az alapfokú kiképzőgépek hiányának enyhítésére újból a Komákhoz
fordult. Az utolsó Komákat végül az 1960-as évek közepén, az R-26S Góbé üzembe állítása
előtt vonták ki a használatból.
A tervező ezt a gépet a tömegek kiképzéséhez leggazdaságosabb, csörlőüzemre tervezte. A motor nélküli repülésben a kiképzés hatékonysága az egy-egy felszállásból levegőben
tölthető idő hosszától is függ. A hosszabb levegőben töltött idő teszi lehetővé, hogy az oktató
ne csak figyelmeztesse növendékét az elkövetett hibákra, hanem a helyes megoldást bemutassa, és a növendék a korábban hibásan végzett kormánymozdulatot újból elpróbálja.
A levegőben tölthető idő hosszát szélcsendben és függőleges áramlásoktól mentes levegőben két fő tényező határozza meg: a csörlővontatással elért magasság és a repülőgép merülő sebessége. A csörlővontatásban elérhető magasság a csörlőkötél kezdeti hosszától, a felületi terhelés nagyságától és a gép aerodinamikai jellemzőitől függ. A kívánatos kis felületi
terhelés az alkalmazási cél által megengedett lehető legkisebb tömegű szerkezettel érhető el.
A Koma fő méretei ebből a szempontból kedvezőek voltak.
A kis terjedtségű szárnyon ugyanis kisebb hajlító nyomaték ébred, emiatt szerkezete
könnyebb, végső soron a gép össztömege kisebb lehet. A gép tömegének nagyságára a törzs
kialakítása is hatást gyakorol. Az egymás mögötti ülésrendezés szükségszerűen hosszabb, s
ezért nagyobb tömegű törzset igényel, viszont az ülések egymás melletti elrendezése ebből a
szempontból kedvezőbb.
A jó emelkedőképesség szempontjából a nagy cy 3/cx 2 emelkedési szám a kedvező. A
siklási teljesítmények által is megkívánt, lehetőség szerint kis ellenállású kialakítás mellett
igen előnyös volt a Gö 549 jelű szelvény alkalmazása, és a leszállólap csörlés közbeni kismértékű, ívelőlapszerű kitérítése.
A csörlési magasság növelésére még egy lehetőség kínálkozott az egymás melletti
üléselrendezésből. A viszonylag rövid törzsorr alján a vontató-kioldó készülék a szokásosnál
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közelebb volt a tömegközépponthoz, ezért a Koma csörlési tulajdonságai a megszokott
orrcsörlés és a súlypontcsörlés között alakultak.
A Koma idején még célszerűnek tartották az alapfokú kiképzőgépek „bolondbiztos",
vagyis olyan kialakítását, hogy szándékosan se lehessen dugóhúzóba vinni. A Koma tervezője
ennek érdekében a csűrők előtti rést a szárnyvégek felé folyamatosan növelte, s az így kialakított „réselt szárnyvég" körül az áramlás leválása csak rendkívül szélsőséges viszonyok között
következhetett be. A szárny középrésze mindig hamarabb esett át, s így az oldalra való lebomlás lehetősége kizárt volt. A Koma legkisebb sebessége alaphelyzetben tartott ívelőlappal 53
km/h volt. Ha ekkor az ívelőlapot leszállóhelyzetig térítették ki, a gép a hirtelen átesés helyett
sokáig megtartotta húzott helyzetét, s csak lassan, csekély magasságvesztéssel billent orra. A
leszállólap ívelőlapként való alkalmazása csörlésben igen megnövelte az emelkedési sebességet. 1000 m kötélhosszal szélcsendben a 350 m magasság rendszeresen elérhető volt, 8.. .10
m/s sebességű szélben pedig 500 m magasságot is elértek Komával.
A Koma prototípusának leszálláskor kellemetlen tulajdonsága volt a viszonylag alacsonyan elhelyezett szárny által a talaj közelében keltett párnahatás. Az elemi aerodinamikából ismeretes, hogy a felhajtóerő létrejötte a szárny által lefelé irányított levegőtömeg nagyságával függ össze. A leáramlási szög és az indukált ellenállás nagysága között egyenes arány
áll fenn. Ha tehát a talaj közelsége miatta szárny mögötti leáramlás szöge csökken, akkor az
indukált ellenállás kisebb, a siklószám pedig nagyobb lesz. A párnahatás és a terjedtség között
is van összefüggés.
A párnahatás természetesen a leszállólapos sorozatgépek esetében sem maradt el, de
miután annak leszállóhelyzetbe való kitérítésekor a gép hosszdőlését meg kellett növelni, kevésbé volt észlelhető. Kedvező következménye volt viszont, hogy a talaj közvetlen közelében
miatta jelentősen lecsökkenő merülő sebesség igen sima földet érést tett lehetővé. Emellett
Komával szinte sohasem került sor átejtett leszállásra. Ha a gép a talajról elpattant, a magassági kormány finom húzásával lehetett „megtartani"addig, amíg ismét visszasüllyedt a talajra.
A gép nagyszerűségét már az előzőek is bizonyítják, de egy újabb adalék a mérlegeléshez. Mint említettük, Magyarországon a Koma bevezetésével vált egységessé a kétkormányos kiképzés, ezért pl. 1952-ben az összes felszállások 45%-át Komával végezték, és a Komák az üzembe állításukat követő első
három évben egyenként 4000-5000 felszállást
hajtottak
végre.
Koma
R-15b475
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Vitorlázó repülőgépek ilyen intenzív igénybevételnek korábban soha nem voltak
ve, s ez az új
zési
rendszerrel
együtt járó jelenségre,
Felszállás
előtt476

a
gépek
anyagának kifáradására hívta fel a
figyelmet. A kétkormányos gépek élettartamára nézve a kiképző felszállások 5.. .6 perces
repüléseinek nincsen jelentős szerepe, a fel- és leszállások száma azonban döntő fontosságú a
gép anyagának kifáradási élettartamára nézve.
A MÖHOSz megrendelésére 1958-ban a BME Repülőgépek Tanszéke Rácz Elemér
tanszékvezető tanár és Hatházi Dániel irányításával fárasztási vizsgálatokat folytatott Koma,
Ifjúság és Június 18 gépeken.
A fárasztási program összeállításakor - a kiképzés folyamán egy felszállásra eső
igénybevételek meghatározásához - is felhasználták ezeket az eredményeket. A kísérletek
tapasztalatai alapján az után megállapították, hogy a már mintegy tíz éve üzemelő gépek még
további négy évig üzemelhetnek, s ez alatt újabb 4000-4000 felszállást végezhetnek.
Jellemzők
Első repülés
Szárny
Terjedtség
Felület
Oldalviszony
Húrhossz tőben
Húrhossz végen
Trapézviszony
KAH
Szelvény tőben
középen
végen
V állás
Nyilazás
Elcsavarás

Jellemzők
Csűrőkormány
Fajtája
Hossza
lcs/(b/2)
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1951
m
m2

m

14,0
18,04
10,84
1,3
1,3
1,00
1,29
Gö549m
ua
spec.
3
0
nincs

m

Friese
3,06
0,514

m
m
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Összfelület
Felületviszony
Közepes húrhossz
Kitérés fel/le
Kiegyenlítés
Vízszintes farokfelület
Terjedtség
Felület
Magasságikormányfelület
Felületviszony
Kitérés fel/le
Szelvénye
Tömegkiegyenlítés
módja
Aerodinamikai kiegyenlítés módja
Vízszintes felület
karja,
Trimm

Jellemzők
Függőleges farokfelület
Összfelület
Oldalkormány-felület
Oldalkormány-kitérés
Kiegyenlítés
Függőleges felület
karja

m2
m

2,26
0,122
0,337
25/15
nincs

m
m2
m2

2,44
2,56
1,10

fok

0,132
26,/18
spec.
nincs
nincs

m

4,5
lap

m2
m2
fok
m

1,604
0,771
30
nincs
4,57

m
m
m
m2

7,00
0,937
1,12
0,78

mm

merev
260

Törzs
Hossza
Szélessége
Magassága
Legnagyobb keresztmetszeti
felület
Futómű fajtája
Kerékátmérő
Felhajtóerő-növelő
eszköz
Fajtája
Kialakítása
Összfelülete
Relatív hossza
Kitérés fel/le

Jellemzők
Ellenállás-növelő
eszköz
Típusa
Elhelyezése

m2
fok

ívelőlap
donga
1,84
0,392
15

-
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Hossza egyoldalon
Összfelülete
Relatív hossz
Helye a húrhosszon
Hatása vmax-nál

m
m2
%

nem

Tömegek
Szárny
Törzs
Farokfelület
Üres gép
Felszállásra készen
Ballaszt
Hasznos teher
Repülőtömeg
Felületi terhelés

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg/m2

106
73
6
185
190
150
340
18,85

Jellemzők
Tömegközéppont szélső
helyzetei
Elülső
Hátsó

-

Méretezési adatok
A pont
B pont
D pont
E pont
Biztonsági tényező
Alapul vett légialkalmassági
előírás
Előírás/Kiadás
Kategória
Légialkalmassági határértékek
Megengedett legnagyobb
sebesség
vmax féklappal
vmax vontatással
vmax csőrléssel
Széllökés
Felhőrepülési engedély
Műrepülési engedély
Dugóhúzó engedély

v/n
v/n
v/n
v/n

92/3
120/3
120/3
1,5

BVS/1939
1

130
km/h
km/h
km/h
vmax/wszél

85
80
80
80±10
nem
nem
nem képes

Jellemzők
Teljesítmények
Legjobb siklószám
v/wmin
vopt/w
vmin
2vmin/w

km/h,m/s
km/h,m/s
km/h
km/h,m/s

17,4
63/1,05
70/1,12
56
112/2,35

A Bánrévén repült gépek, okker-világossárga festésűek voltak. Az egyik a selejtezése
után egy darabig az ózdi „Béke-kert‖ kedvenc látványossága volt.477

477

RZ emlékei. Az ózdi „Béke-kert” a kohászati laboratórium épülete mellett, a későbbi számítástechnikai központ helyén volt. Az 1950-es években vidámpark jelleggel, sok játékkal, állatkerttel a gyerekek kedvenc helye
volt. Akkor még ilyenre is telt!
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Lepke
(R – 16)
Együléses, alapfokú kiképző vitorlázó repülőgép.
Tervező: Rubik Ernő.
Gyártó: Sportárutermelő Nemzeti Vállalat Esztergom.
A kétkormányos kiképzés kezdetén az oktatóval végzett meghatározott számú felszállás után a növendék első, majd azt követő egyedül repüléseit együléses gépen hajtotta végre.
Az első egyedüli felszállás a legeredményesebb oktatási módszerek mellett is nagy pszichikai
megterhelést jelent a növendék számára, s ezt a megszokottól eltérő tulajdonságú együléses
géptípussal való első találkozás tovább fokozza.
Lepke tárolási,
szállítási
helyzete478

A biztonság
érdekében tehát az
erre a célra alkalmazott gép, repülési
tulajdonságainak
mindenben hasonlóknak kellett lenniük a már meg szokott kétkormányoséhoz.
Az Országos Magyar Repülő Egyesület1948. évi repülőgép-tervezési pályázatán első
díjat nyert Lepke a feltételeknek teljes mértékben
eleget tett.
Csörlésben a lepke479

Tervei az első vázlatoktól kezdve párhuzamosan készültek az R-15 Koma terveivel, és
ahhoz nemcsak aerodinamikai kialakításában és
általános koncepciójában volt hasonló, hanem
számos alkatrészük is egyforma volt, így a kiképzési előny a gyártásival is párosult.
Az R-16 Lepke HA-1000 lajstromjelű első
példánya 1948 nyarán repült először Esztergomban, majd csekély módosítás után R-16b típusjellel gyártották 1952-1953-ban.
478
479
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Összesen 65 db készült (-790.. .799,-944...953, -971...1000, -1011...1025). A gépeket
az OMRE repülőklubjai a Komával folytatott kétkormányos kiképzés utáni egyedül repülésekre alkalmazták. Különösen kis sebességekkel mutatott jó repülőtulajdonságaival, dugóhúzó
biztosságával tűnt ki, teljesítményei azonban a Vöcsökénél valamivel gyengébbek voltak.
A termikus emelőáramlatban végrehajtott C vizsgához ezért szívesebben használták az
utóbbit.

Háromnézeti rajz480

A vezetőülés előtti szélvédő a be- és kiszállás megkönnyítésére előrehajtható. A Lepkét variométerrel és sebességmérővel, egyes gépeket még magasságmérővel is felszerelték.
Az R-16b Lepke gépeket egy évtizedes szolgálat után az 1960-as évek közepén vonták
ki a használatból.

480

Jereb G: Magyar vitorlázó repülőgépek
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Jellemzők
Első repülés
Szárny
Terjedtség
Felület
Oldalviszony
Húrhossz tőben
Húrhossz végen
Trapézviszony
KAH
Szelvény tőben
középen
végen
V állás
Nyilazás
Elcsavarás

Jellemzők
Csűrőkormány
Fajtája
Hossza
lcs/(b/2)
Összfelület
Felületviszony
Közepes húrhossz
Kitérés fel/le
Kiegyenlítés
Vízszintes farokfelület
Terjedtség
Felület
Magasságikormányfelület
Felületviszony
Kitérés fel/le
Szelvénye
Tömegkiegyenlítés
módja
Aerodinamikai kiegyenlítés módja
Vízszintes felület
karja,
Trimm

Jellemzők
Függőleges farokfelület
Összfelület
Oldalkormány-felület
Oldalkormány-kitérés
Kiegyenlítés
Függőleges felület

1949
m
m2
m
m
m

m
m2
m

m
m2
m2

fok

10,00
12,84
7,80
1,30
1,30
1,00
1,28
Gö549
Gö549
Gö549m
3
0
aerod.

Frise
2,50
0,500
1,42
0,110
0,300
25/15
aerod.

2,60
2,17
1,10
0,169
25/20
spec.
nincs
nincs

m

3,48
nincs

m2
m2
fok
m

1,26
0,62
30
nincs
3,75
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karja
Törzs
Hossza
Szélessége
Magassága
Legnagyobb keresztmetszeti
felület
Futómű fajtája
Kerékátmérő
Felhajtóerő-növelő
eszköz
Fajtája
Kialakítása
Összfelülete
Relatív hossza
Kitérés fel/le

Jellemzők
Ellenállás-növelő
eszköz
Típusa
Elhelyezése
Hossza egyoldalon
Összfelülete
Relatív hossz
Helye a húrhosszon
Hatása vmax-nál

m
m
m
m2

mm

m2
fok

m
m2
%

6,20
0,60
1,33
0,42

merev
260

nincs
-

nincs
-

Tömegek
Szárny
Törzs
Farokfelület
Üres gép
Felszállásra készen
Ballaszt
Hasznos teher
Repülőtömeg
Felületi terhelés

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg/m2

80
80
65
145
15,90

Jellemzők
Tömegközéppont szélső
helyzetei
Elülső
Hátsó

-

Méretezési adatok
A pont
B pont
D pont
E pont
Biztonsági tényező
Alapul vett légialkalmassági

v/n
v/n
v/n
v/n

73/3
97/3
1,5
BVS/1939
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előírás
Előírás/Kiadás
Kategória
Légialkalmassági határértékek
Megengedett legnagyobb
sebesség
vmax féklappal
vmax vontatással
vmax csőrléssel
Széllökés
Felhőrepülési engedély
Műrepülési engedély
Dugóhúzó engedély

1

110
km/h
km/h
km/h
vmax/wszél

70
65±10
nem
nem
nem képes

Jellemzők
Teljesítmények
Legjobb siklószám
v/wmin
vopt/w
vmin
2vmin/w

km/h,m/s
km/h,m/s
km/h
km/h,m/s

Lepke starthelyzetben481

481
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Pilis
(R-08c, és d)
Együléses, gyakorló vitorlázó repülőgép.
Tervező: Rubik Ernő.
Gyártó: Aero Ever Kft, majd Sportárutermelő Nemzeti Vállalat Esztergom.
Az egyik legnagyobb példányszámban épült magyar vitorlázórepülőgép-típus a szükségletek és a lehetőségek érzékeny felismerésének eredményeképpen jött létre. Az 1937-ben
Magyarországra került, kellemes repülőtulajdonságú Wolf gyakorlógép (tervezte W. Hirth)
ugyanis igen megnyerte vitorlázórepülőink tetszését, és a több felől is jelentkező érdeklődés
kielégítésére már vállalkozó is akadt (a Lingel bútorgyár) licencben való gyártására. 482
Az esztergomi Aero Ever ekkoriban kezdte meg a felkészülést a Tücsök és a Vöcsök
sorozatgyártására s további fejlődési lehetőséget látván, Rubik Ernő - a kft. kezdeti belső ellenállását is leküzdve - rendkívül gyorsan reagált. A Wolféhoz hasonló kategóriájú gépek felé
irányuló igények kielégítésére a Szittya teljesítménygép méreteinek csökkentésével, de szerkezete lényeges vonásainak megtartásával már 1938-ban kihozta az első, HA-3009 lajstromjelű Pilist, amely a későbbiek során az R-08a típusjelet kapta. Első repülésére 1939. március
15-én került sor.
R-08c Pilis
1939-43483

A Pilis az évek folyamán több változatban készült.
Az öt példányban elkészült első
változatot a Szittyától átvett „görbe" törzsével leszálláskor nem lehetett eléggé kilebegtetni,
ezért az R-08b változaton egyenes törzset alkalmazott a tervező, és szerkezetét a gyártási költségek csökkentése érdekében egyszerűsítette. Első repülését Hefty Frigyes 1939-ben végezte
Esztergomban. A HA-3011...3014 lajstromjelű R-08b gépek még a Szittyára jellemző tört
szárnnyal készültek, de már 1939-ben megjelent a tovább egyszerűsített szerkezetű és egyenes
szárnyú R-08c Pilis (HA-3015). A c változatból mintegy 70 db készült.484
R-08d Pilis
1950 485

Miután a teljesítmény
gépeket az 1940-es évek elején
már féklappal építették, nyilvánvaló volt, hogy az a gyakorlógépről sem hiányozhat. 1943-ban elkészült a zuhanóféklapos,
482

A leírás Jereb G: Magyar vitorlázó repülőgépek című könyve alapján készült.
Jereb G: Magyar vitorlázó repülőgépek
484
A „c” Pilis törzsét és szárnyait az 1950-es évek végén még láttam a bánrévei hangár tetőszerkezetét tartó
rácsos szerkezeten, darabokban tárolva. (RZ)
485
Jereb G: Magyar vitorlázó repülőgépek
483
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R-08d Pilis (HA-3098), amelyet kezdetben R-09 típusjellel ismertek. A D-Pilisek sorozatain
újabb és újabb módosítások jelentek meg, amelyek azonban a gép koncepcióján és kialakításának fő vonásain nem változtattak. 1948-ban a törzsgerinc aljára szereltek Esser-féle vontatókioldó készüléket, amellyel Magyarországon az első „súlypontcsőrléseket" végezték (HA3115). Az 1953-ban gyártott sorozat (E-914... 1010) gépeit beépített futókerékkel és az ún. Y
csörlőkötél számára a törzs két oldalán, a tömegközéppont magasságában szerelték fel vontató-kioldó készülékkel a „súlypontcsőrlés" számára. (Ezen kívül a repülőgép-vontatás számára
a törzsorr alján volt vontató-kioldó elhelyezve.) E gépek második sorozata zárt kabintetővel
készült.
A B-2 jelzéssel is ismert, 1956-ban épült 31 db gép (E-1108...1137,-1139 gysz.) egyéb
kisebb módosítások mellett cserélhető, szélvédős vagy zárt kabintetővel épült.
Az R-08c az elődeihez viszonyítva könnyített szerkezetű. Egyenes szárnya és módosított körvonalú függőleges farokfelülete van. Az R-08d. esetében a törzs hosszabb és még egyszerűbb körvonalú. A szerkezet tömege tovább csökkent, és a gép teljesítményei az előző változatokénál kissé jobbak. A szárnyon Göppingen rendszerű zuhanóféklapok. A későbbi sorozatokon az üres gép tömegközéppontja előtt beépített, fékezhető futókerék van. Egyes gépeken cserélhető (szélvédős és zárt) a kabintető.B-2.. Egy darabból húzott, plexiborítású, zárt
vezetőfülke-tető. A szárnyvégen acélcsőből készült támaszcsúszó, a törzs orrcsúszója habgumi rugózású. Fékezhető futókerék.
R-08d –B2 Pilis486
1956

A Pilisek már a lejtő
menti repülések során jó átmenetet képeztek a Vöcsök és az
igényesebb, érzékenyebb kormányú és nagyobb terjedtségű teljesítménygépek között. A csörlőüzemet folytató síkvidéki repülőtereken - a kétkormányos kiképzés elterjedése előtt - a nagyobb gyakorlatú B-vizsgások is repülhettek vele. A típus megoldotta a repülőgépvontatásra
való kiképzés gondjait is. Az új kiképzési rendszerben az ezüstkoszorús teljesítményjelvény
feladatainak egységes géptípusa volt, de az 50, 100 és 200 km-es távok mellett az aranykoszorú feladataiban is megállta a helyét. Miután elegendő példányszámban állott rendelkezésre,
1950-től a juniorversenyek egységes, Pilis típussal való megrendezése is lehetővé vált.
Fontosabb repülési eredmények. Az első távrepülés: 1940. május 13. (R-08c, 74 km,
Hédi S.)- 1942: 3004 m (Csinos J.) és 3333 m (Strucky L). 1943: 294 km (Ozsdolay Gy.).
1947: 3600 m (Hepper A.). 1950: 350 km (Tariska F.).
Az utolsó Piliseket az 1960-as évek végén vonták ki a használatból.
A Bánrévén repült C-Pilis festése világossárga, az orrlemez piros volt. A D-Pilis a B-2
változat volt, az osztatlan, buborék kabintető alapján, festése először sárga, majd később
ezüstszínű.487

486
487

Jereb G Magyar vitorlázó repülőgépek
RZ emlékei.
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C – Pilis488

D-Pilis felszállásra készen489

488
489
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C – Pilis háromnézeti rajz490

490

Jereb G: Magyar vitorlázó repülőgépek
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D-Pilis háromnézeti rajz491

491

Jereb G: Magyar vitorlázó repülőgépek
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Jellemzők (D-Pilis)
Első repülés
Szárny
Terjedtség
Felület
Oldalviszony
Húrhossz tőben
Húrhossz végen
Trapézviszony
KAH
Szelvény tőben
középen
végen
V állás
Nyilazás
Elcsavarás

Jellemzők
Csűrőkormány
Fajtája
Hossza
lcs/(b/2)
Összfelület
Felületviszony
Közepes húrhossz
Kitérés fel/le
Kiegyenlítés
Vízszintes farokfelület
Terjedtség
Felület
Magasságikormányfelület
Felületviszony
Kitérés fel/le
Szelvénye
Tömegkiegyenlítés
módja
Aerodinamikai kiegyenlítés módja
Vízszintes felület
karja,
Trimm

Jellemzők
Függőleges farokfelület
Összfelület
Oldalkormány-felület
Oldalkormány-kitérés
Kiegyenlítés
Függőleges felület

1943
m
m2
m
m
m

m
m2
m

m
m2
m2

fok

13,60
15,70
11,78
1,20
0,75
0,625
Gö533
W339
W239
1,5
0
aered. és 3o

donga
3,75
0,551
2,82
0,182
0,264
24/12
nincs

3,00
2,26
1,54
0,146
25/25
szimm.
nincs
nincs

m

3,60
nincs

m2
m2
fok
m

1,18
0,93
25
aerod.
4,10
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karja
Törzs
Hossza
Szélessége
Magassága
Legnagyobb keresztmetszeti
felület
Futómű fajtája
Kerékátmérő
Felhajtóerő-növelő
eszköz
Fajtája
Kialakítása
Összfelülete
Relatív hossza
Kitérés fel/le

Jellemzők
Ellenállás-növelő
eszköz
Típusa
Elhelyezése
Hossza egyoldalon
Összfelülete
Relatív hossz
Helye a húrhosszon
Hatása vmax-nál

m
m
m
m2

6,75
0,59
1,07
0,605

mm

merev
260

m2
fok

m
m2
%

nincs
-

Göpp.
a/f
1,20
0,48
0,176
0,375
igen

Tömegek
Szárny
Törzs
Farokfelület
Üres gép
Felszállásra készen
Ballaszt
Hasznos teher
Repülőtömeg
Felületi terhelés

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg/m2

Jellemzők
Tömegközéppont szélső
helyzetei
Elülső
Hátsó

88
7
153
163
87
250
15,90

-

Méretezési adatok
A pont
B pont
D pont
E pont
Biztonsági tényező
Alapul vett légialkalmassági

v/n
v/n
v/n
v/n

1,5
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előírás
Előírás/Kiadás
Kategória
Légialkalmassági határértékek
Megengedett legnagyobb
sebesség
vmax féklappal
vmax vontatással
vmax csőrléssel
Széllökés
Felhőrepülési engedély
Műrepülési engedély
Dugóhúzó engedély

BVS/1939
2

170
km/h
km/h
km/h
vmax/wszél

170
100
75
100±10
igen
igen
igen

Jellemzők
Teljesítmények
Legjobb siklószám
v/wmin
vopt/w
vmin
2vmin/w

km/h,m/s
km/h,m/s
km/h
km/h,m/s

18
60/0,95
65/1,02
48
96/1,02
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Szellő
(K-02)
Együléses, gyakorló vitorlázó repülőgép.
Tervező: Kemény Sándor
Gyártó: Sportárutermelő Nemzeti Vállalat Esztergom.
A Szellő tervezésére az Országos Magyar Repülő Egyesület 1948. évi repülőgéptervezési pályázata adta az indítékot. A pályázati kiírás szerint az együléses alapfokú kiképzőgép-kategóriában olyan, hazai anyagból készíthető gépre volt szükség, amely szerkezeti
megoldásainál fogva a tömeggyártásra alkalmas, és legkisebb merülő sebessége 45 km/h siklósebességgel 0,95 m/s. Emellett „... a repülőgép fékezőlemezzel legyen felszerelhető, amelylyel elsőfokú oktatásra használva, a gép merülési sebessége 1,5 m/s legyen."492
Kemény Sándor Sellő jeligével benyújtott K-01 típusjelű pályamunkája 2. díjat nyert.
1949-ben – az Esztergomban épülő, elsődíjas R-16 Lepke mellett - lehetőség nyílott a 2. díjas
gép megépítésére is -, de miután a Lepke sorozatgyártását már elhatározták, Kemény a terveket az eredeti, alapfokú kiképzőgép koncepciójának némi módosításával készítette el. A lejtő
menti repülés korszakában ugyanis a vitorlázórepülők vágya olyan vitorlázógép volt, amely a
8. ..10 m/s-nél kisebb sebességű szél kihasználására is alkalmas. A korábbi német iskolagépek
erre alkalmatlanok voltak, de a lengyel cserkészrepülőktől 1938 áprilisában ajándékba kapott
WWS-1 Salamandra típusú gép, amelyet az orrára festett lengyel cserkészköszöntésről nálunk
sokáig Czuwajnak neveztek, példát mutatott ennek az útnak a járhatóságára. (Tervező: W.
Czerwinski)
Kemény Sándor a pályázati
terv kidolgozásakor ezt az igényt
kívánta kielégíteni, s a precíz mérnöki kialakítású, de - véleménye
szerint - túlzott biztonságra törekvő
és ezért a szükségesnél nagyobb
tömegű német gépek irányzata helyett a Salamadra által is képviselt
lengyel vonalat követte.
K-02 Szellő
féklapok nélkül493

Az 1939. évi építési előírás 1. kategóriáját vette a továbbiakban is alapul, de követelményeinek teljes kielégítése mellett a lehető legkisebb tömegre törekedett. Gépének a pályázat kívánalmaitól való eltérés jelzésére K-02 típusszámot és a Szellő nevet adta. A műhelyrajzok az OMRE tervezőirodájában készültek, és a tervező munkatársa ebben Mező György volt.
Lengyel irodalmi adatok a Szellőt a Salamandra magyar változataként említik. Bár a mintegy
500 példányban elkészült, kiváló lengyel géppel való rokonítás nem bántó, az igazság mégis
492
493

A leírás Jereb G: Magyar vitorlázó repülőgépek című könyve alapján készült.
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az, hogy közöttük csak az előbb említett alapelvek tekintetében van rokonság. A Szellő
egyfőtartós, dúccal merevített, téglalap középrésszel és lekerekített végű külső részekkel készült szárnyának szelvénye a Salamandra G-387 jelű szelvényével szemben középen Gö 549
volt, amely a végekig Gö 676-ba ment át. Felületi terhelése a Salamandráénál kissé nagyobb
(13 kg/m2) volt, s a különbség emellett még a törzs eltérő kialakításából és szerkezetéből
származott. A jó aerodinamikai kialakítás érdekében elülső részének keresztmetszete a vezető
válla magasságában szélesebb, elliptikus alakú volt. A szerkezeti tömeg csökkentése érdekében a farokfelületek négyszög keresztmetszetű, csupán alsó és felső övlécből, valamint két
oldalsó gerinclemezből álló, dobozos gerendatartó végén foglaltak helyet. Ezt a szerkezetet - a
csavaró és a vízszintes síkú hajlító igénybevétel felvételére - két-két acélsodrony kábel merevítette a szárnyfőtartóhoz. A tömegcsökkentésre törekvés vezette a tervezőt a törzs elülső részének kialakításakor is. Szimmetriasíkjában alul igen erős gerincszerkezet húzódott végig és
viselte a vezető tömegéből és a földi erőkből származó igénybevételeket.
Erre épült fel a vezetőülés háttámláját is képező fő törzskeret, amelynek felső végéhez
a faroktartó gerenda és a szárnyak bekötése csatlakozott. A két szárnydúcbekötő vasalás is a
fő törzskeretre volt erősítve. A törzsgerincnek a törzskeret mögötti része az ábrán látható kialakításban emelkedett fel a faroktartó magasságáig, és annak kitámasztását is alkotta.
Erre a vázszerkezetre a vezetőfülke körül és a faroktartón igen könnyű, rétegeslemez
borítású, áramvonalazó szerkezet épült fel. A vízszintes vezérsíkot dúc támasztotta ki. A csűrők eredetileg dongaorral készültek, de ezt a repülési próbák idején Frise rendszerűre módosították. A futóművet kétrészes, gumi- várható kis leszállósebesség és az 1. szilárdsági kategóriában a felhőrepülés tilalma miatt - nem került a gépre.
A K-02 Szellő az OMRE megrendelésére a MÁV Istvántelki főműhelyében 0-3 gyártási számmal épült meg. Építői közül Gazdag Gyula, Léber Károly, Bődi Imre, Dohnál Vilmos és König N. nevét említjük. Első repülésére 1949. szeptember 10-én a Hármashatárhegyen került sor.
Kötélre kapcsolás494

A tervező rövid
„felavató" siklása után Mező György, Hepper Antal,
Mandl Ernő, Mitter Imre és
Réder Károly repülései
következtek 2.. .4 m/s erősségű ÉK-i szélben. A berepülést Mező György fejezte
be még 1949 folyamán.
A K-02 Szellő rendkívül kellemes repülési tulajdonságú gépnek bizonyult. A legkisebb sebességű szél kihasználására is alkalmas volt. 1951-ben a Farkashegyre került, ahol az 1950-es évek második feléig
volt üzemben. A repülőgép vezetők dicsérték és tervezőjét a további munkára biztatták. Az
494
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újjáépülő vitorlázórepülésben, ebben az időben még általában géphiány volt, és a Magyar
Repülő Szövetség az R-08 Pilisek mellett a Szellő - most már kifejezetten gyakorlógépkategóriában való – továbbfejlesztését is tervbe vette.
A fejlesztő munkában Kemény munkatársai Mező György, Jereb Gábor és Zappel József voltak. A gyakorlógép-kategória által megkívánt teljesítmények, 20 körüli legjobb siklószám elérése érdekében a szárny oldalviszonyát - a középrész húrhosszának 1,29 m-ről 1,175
m-re csökkentésével - növelték. Az eddig 1. szilárdsági kategóriába sorolt gép szerkezetét a 2.
kategória követelményei szerint erősítették meg. A törzs elülső része - szerkezetének csekély
módosításával - kedvezőbb áramvonalas alakot kapott, és a merevítőkábelek elmaradtak. A
csűrők most már véglegesen Frise-féle orrkiképzéssel készültek.
Féklap azonban még ezen a gépen sem volt. A 0-5 gyártási számú, HA-3200 lajstromjelű gép az OMRE részére Esztergomban gyártott K-Q2b típusjelű sorozat prototípusának
tekinthető. Első rövid repülésére 1950. augusztus 20-án ismét a Hármashatár- hegyen került
sor (Kemény S.), majd a berepülést Esztergomban folytatták (Mező Gy.). A sorozatgyártás
tervei - a megrendelő időközben felmerülő, pótlólagos igényeinek figyelembevételével - az
MRSz tervezőirodájában készültek, de a gyártó mű igényeinek megfelelően Esztergomban is
végeztek módosításokat a műhelyrajzokon. Ekkor került a gépre Rubik-féle féklap is. Az első
sorozatgép (HA-3201, gysz.: E-725) 1951. április 18-án repült először Esztergomban, majd
ezt követően az év végéig összesen 60 db (E-725...739, -800...809, -825...839, -894...913),
majd 1952-ben újabb 19 db (E-914...933), végül 1953-ban még 10 db (E-I001... 1010) követte.
A miskolci repülőklub is épített két darab Szellőt.
A K-02b Szellő gumikötél-indításra, csörlő és repülőgép-vontatásra volt alkalmas.
A két első változat rendkívül kellemes repülési tulajdonságait a sorozatban gyártott
Szellőké nem érte el. Tömegük nagyobb lett és feltehetően a változott tömegeloszlás miatt az
átesési tulajdonságok romlottak. Javításukra 1955-ben Esztergomban a külső, téglalap alaprajzú szárnyrészek belépőélén merev orrsegédszárny alkalmazásával kísérleteztek, a kísérletet
azonban nem követte az orrsegédszárny felszerelése valamennyi sorozatgépre.
A típust a klubok és a repülőiskolák az 1960-as évek közepéig az ezüstkoszorús teljesítményjelvény feltételeinek megszerzésére használták. A vele elért legnagyobb teljesítmények közé 200 km-nél nagyobb távrepülés és Ring Anna 10 óra 40 perces női nemzeti időtartamrekordja (1954) tartozik.
A Bánrévén repült gép féklapos volt. Különös tulajdonsága volt, hogy féklapjai „orgona” szerűen búgtak leszállás közben.
A féklapból következik, hogy ez a gép az esztergomi, módosított sorozatgyártású gépek egyike volt.495

495

RZ emlékei.
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Szellő háromnézeti rajz496

496

Jereb G: Magyar vitorlázó repülőgépek
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Jellemzők
Csűrőkormány
Fajtája
Hossza
lcs/(b/2)
Összfelület
Felületviszony
Közepes húrhossz
Kitérés fel/le
Kiegyenlítés
Vízszintes farokfelület
Terjedtség
Felület
Magasságikormányfelület
Felületviszony
Kitérés fel/le
Szelvénye
Tömegkiegyenlítés
módja
Aerodinamikai kiegyenlítés módja
Vízszintes felület
karja,
Trimm

Jellemzők
Függőleges farokfelület
Összfelület
Oldalkormány-felület
Oldalkormány-kitérés
Kiegyenlítés
Függőleges felület
karja

m
m2
m

m
m2
m2

fok

Frise
3,80
0,603
2,30
0,155
0,320
20/13
aereod.

2,80
2,11
1,34
0,142
NACA0009
nincs
nincs

m

3,67
lap

m2
m2
fok
m

1,21
0,81
nincs
3,97

m
m
m
m2

6,50
0,62
1,18
0,65

Törzs
Hossza
Szélessége
Magassága
Legnagyobb keresztmetszeti
felület
Futómű fajtája
Kerékátmérő
Felhajtóerő-növelő
eszköz
Fajtája
Kialakítása
Összfelülete
Relatív hossza
Kitérés fel/le

mm

m2
fok

merev
260

nincs
-
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Jellemzők
Ellenállás-növelő
eszköz
Típusa
Elhelyezése
Hossza egyoldalon
Összfelülete
Relatív hossz
Helye a húrhosszon
Hatása vmax-nál

m
m2
%

Rubik
a/f
0,880
0,42
0,061
0,402
nem

Tömegek
Szárny
Törzs
Farokfelület
Üres gép
Felszállásra készen
Ballaszt
Hasznos teher
Repülőtömeg
Felületi terhelés

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg/m2

Jellemzők
Tömegközéppont szélső
helyzetei
Elülső
Hátsó

72
40
9
119
130
80
210
14,2

-

Méretezési adatok
A pont
B pont
D pont
E pont
Biztonsági tényező
Alapul vett légialkalmassági
előírás
Előírás/Kiadás
Kategória
Légialkalmassági határértékek
Megengedett legnagyobb
sebesség
vmax féklappal
vmax vontatással
vmax csőrléssel
Széllökés
Felhőrepülési engedély
Műrepülési engedély
Dugóhúzó engedély

Jellemzők
Teljesítmények

v/n
v/n
v/n
v/n

94/4
172/4
1,5

BVS/1939
2

140
km/h
km/h
km/h
vmax/wszél

140
110
75
110±10
igen
nem
igen

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

Legjobb siklószám
v/wmin
vopt/w
vmin
2vmin/w

km/h,m/s
km/h,m/s
km/h
km/h,m/s

19
56/0,90
65/0,95
48
96/1,70

355

356

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

Ifjúság
(Z-03)
Kétüléses, kiképző és gyakorló vitorlázó repülőgép
Tervező: Zsebő Ferenc
Gyártó: MRSZ Központi Repülőgép Javító Üzem ,
Alagi Központi Kísérleti Üzem, Dunakeszi
A motoros repülésre való előkészítés irányzata 1950-ben egyre nagyobb hangsúlyt kapott a vitorlázórepülésben, s ehhez a motoros repülőgépekéhez hasonló tulajdonságokkal rendelkező kiképzőgépet igényeltek.497 Ezzel szemben állott a vitorlázórepülés sajátosságait jobban szem előtt tartó, az egyszerűség és az olcsó kiképzés feltételeit hangoztató irányzat. A
nézeteket az MRSz október 12-15 között rendezett repülőgép-tervező ankétján vitatták meg,
azonban a szakmai
vitákból egyik irányzat sem került ki
egyértelmű győztesként.
Ifjúság-A498

Ekkor hoztak
azonban határozatot
az újabb tervezési
pályázatra, amely a
díjnyertes gép 100
db-os sorozatgyártását is előirányozta.
A pályázat első díját az alapfokú, kétkormányos kiképzőgép-kategóriában Zsebő Ferenc pályaműve nyerte, s ezt a tényt az MRSz tervezőirodájának 1951 tavaszán végrehajtott
átszervezésekor is figyelembe vették. Ez egyben azt is jelentette, hogy az egykori Sirály Kftből létrehozott Központi Repülőgépjavító Üzemet is a díjnyertes gép sorozatgyártására fejlesztették tovább. Zsebő a motoros előképzés irányzatát már a pályaműben is a kiírás feltételein túlmenően vette figyelembe, s a kivitelezett gép szerkezetét a két személlyel való korlátozott műrepülés követelményeinek megfelelően méretezte. A Z-03 Ifjúság HA-5144 lajstromjelű (gysz.: A-014) prototípusa Dunakeszin, 1953. február 5-én repült először (Karsai E.).
Vezethetőségét a repülőgépvezetők általában kedvezően ítélték meg. A kormányerők a Cinkéét alig haladták meg, s a gép termikben jól emelkedett. Csak a vezetőülések kényelmetlenségét és a vitorlázórepülésben megszokott hátejtőernyő helyett a motoros gépeken szokásos
ülőejtőernyő használatát kifogásolták. A BME Repülőgépek Tanszéke (Györgyfalvi D.) már
1953 nyarán elvégezte repülés közbeni teljesítményméréseit, amelyek a vártnál kedvezőbben
alakultak. Az új típus alkalmazásával kapcsolatos igények emiatt még tovább fokozódtak, s
497
498

A leírás Jereb G: Magyar vitorlázó repülőgépek című könyve alapján készült.
Gliders in Hungary http://gliders-fega.fw.hu
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már nem csak a kezdők alapfokú kiképzésére, hanem teljesítmény- és műrepülés oktatására is
tervbe vették használatát.
A sorozatgyártás terveinek elkészítésekor - melyben Zsebő irányításával Balogh István, E. Nagy Lajos, Gesztesi Péter, Horváth Csaba és Sajgó Győző vett részt - az új kívánalmakat is messzemenően figyelembe vették. A sorozat HA-5156 lajstromjelű (A-046 gysz.)
első példánya 1955. január 25-én emelkedett először a levegőbe, és 1956 március végéig öszszesen 32 db hagyta el az üzemet (A-015.. .045, -049). A prototípust bemutatták az 1954. évi
lipcsei vásáron, és ezt követően az A-011 gysz. gépet Belgiumba exportálták. Az Ifjúság legelőször teljesítményeivel mutatkozott be, majd sor került az első kiképző táborra is (1955.
aug.), ahol a növendék a magyar vitorlázórepülés történetében először végezte első egyedüli
repülését a kiképzéshez használt kétkormányos géppel (Farkas Gy. szolnoki tanuló).499 Sajnos
az eredményekkel egy időben az első balesetre is sor került: műrepülés gyakorlása közben egy
Ifjúság szárnybekötő szerkezete eltörött, s a gép vezetőinek ejtőernyővel kellett a zuhanó gépet elhagyniuk.
Az Ifjúság gyakorlati alkalmazásának tapasztalataival továbbfejlesztve 1956. május 3án elkészült a HA-5193 lajstromjelű (gysz.: A-50) Z-03B Ifjúság első példánya. (Kifejlesztésében a korábban felsoroltak mellett Garami Géza, Nagy Zsigmond, Tóth József és Vághelyi
János vett részt.) A
sítás a törzs előrészét érintette, és mindkét ülés kényelmesebb lett.
Ifjúság-B500

A gép felhasználási
körét az újabb megrendelés
tovább bővítette, ezért a
vakrepülés oktatására is
alkalmassá tették. Sajnos
ez a változat sem volt szerencsésebb elődjénél. A prototípus már röviddel elkészülte után egy üzleti bemutató repülés
alkalmával túlterhelés miatt megsérült a levegőben. Természetesen a várt üzletből nem lett
semmi. A számítások újbóli átvizsgálása és kisebb módosítás után a Z-03B Ifjúságból további
32 db készült el 1957-1959 között (gysz.: A-083...114). Egy példányt Ausztriába exportáltak,
lajstromjele OE-0372.
A Z-03B Ifjúság még elődjénél is inkább a magasabb fokú kiképzés igényeit elégítette
ki, és eredeti feladatára, az alapkiképzésre, 520 kg-os repülőtömege és 28,3 kg/m2 felületi
terhelése miatt nem volt ideálisnak tekinthető. Vezetését az oktatók leszálláskor - amelyet a B
változatról már hiányzó fékszárny sem könnyített meg - csak vonakodva engedték át a növendékeknek, s a futómű sérülése igen gyakori volt.
499

Itt azért van némi ellentmondás, mert a Komával és homokzsákkal ezt már szerintem több helyen megcsinálták korábban. (RZ)
500
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Ifjúság - A háromnézeti rajz501

501

Jereb G Magyar vitorlázó repülőgépek
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Ifjúság - B háromnézeti rajz502

Már az R-15B Koma üzemeltetése során felismerték, hogy az új, kétkormányos kiképzésben a gépek legfontosabb igénybevétele a levegőben töltött időhöz viszonyítva igen sok
leszállásból származó kifáradás. Az Ifjúság gépekkel kapcsolatban különösen a nagy leszállótömeg vetette fel ezt a problémát, és a BME Repülőgépek Tanszéke öt db R-15B Koma és egy
502

Jereb G Magyar vitorlázó repülőgépek

360

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

db R-22S Június 18 géppel együtt négy db Z-03A Ifjúságon is végzett laboratóriumi fárasztó
vizsgálatot a teljes terhelési spektrumban. A vizsgálateredményeként az Ifjúság gépeket az
1960-as évek elején kivonták a használatból. Az üzemeltetése közben megismert szerkezeti
problémák és annak ellenére, hogy egyik változatában sem töltötte be kielégítően eredeti feladatát, a Z-03 gépek jelentőségét abban látjuk, hogy hozzáfűződik az Aero Ever Kft. illetve
Sportárutermelő Vállalat után második, a fémszerkezetű vitorlázógépek gyártására is alkalmas
ipari bázisunk kifejlődése.
Bánrévén a gépet csörlésből és motoros vontatásból egyaránt használták. A gép tetemes tömege általában gondot okozott. a Használatban levő csörlőberendezésnek csak az egyik
dobján volt olyan kötél, amely az Ifjúsághoz megfelelt. A Koma selejtezése és a Góbé megérkezése közötti időszakban a kétkormányos alapkiképzést is ezzel a típussal végezték. A motoros vontatási képzés is ezzel a géppel történt.
Sokat műrepültek vele, emlékeim szerint Kardos Jóska volt ebben a „nagymester”.
Már az MHSZ időszak volt, amikor a bánrévei repülőtérre rádiós és lokátoros szakkiképzést szerveztek. A tábor résztvevői katonai sátrakban voltak elhelyezve a hangár egyik
oldalánál, a bekötőút túlsó felén. A sátrak egyikében volt a lokátor képernyője is, amelyen az
Ifjúság keltette a jelet, mivel fémgép volt.503
Fontosabb repülési eredmények. 1954: 100 km távon 65 km/h (Kasza J.- Avar L).
1955: 225 km (Karsai E.-Vértes I.); 3013 m (Csanádi N.). 1957: 200 km távon 45,9 km/h
(Újvári Gy. - Link V.). 1959: 100 km-es háromszögpálya felett 64,8 km/h (Újvári Gy. - Kristóf J.).

Ifjúság-A504

503
504

RZ visszaemlékezése.
Winkler archív
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Jellemzők
Első repülés
Szárny
Terjedtség
Felület
Oldalviszony
Húrhossz tőben
Húrhossz végen
Trapézviszony
KAH
Szelvény tőben
középen
végen
V állás
Nyilazás
Elcsavarás

Jellemzők
Csűrőkormány
Fajtája
Hossza
lcs/(b/2)
Összfelület
Felületviszony
Közepes húrhossz
Kitérés fel/le
Kiegyenlítés
Vízszintes farokfelület
Terjedtség
Felület
Magasságikormányfelület
Felületviszony
Kitérés fel/le
Szelvénye
Tömegkiegyenlítés
módja
Aerodinamikai kiegyenlítés módja
Vízszintes felület
karja,
Trimm

Jellemzők
Függőleges farokfelület
Összfelület
Oldalkormány-felület
Oldalkormány-kitérés
Kiegyenlítés
Függőleges felület

1956
m
m2
m
m
m

m
m2
m

m
m2
m2

fok

15,00
18,40
12,20
1,60
0,80
0,50
Gö549
Gö549
Gö676
3,5
-1,5
aerod. és -3,5o

Frise
3,87
0,516
2,65
0,144
0,290
30/15
nincs

3,20
2,26
1,30
0,123
27/23
szimm.
belső
nincs

m

3,86
lap

m2
m2
fok
m

1,40
0,96
30
nincs
4,31
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karja
Törzs
Hossza
Szélessége
Magassága
Legnagyobb keresztmetszeti
felület
Futómű fajtája
Kerékátmérő
Felhajtóerő-növelő
eszköz
Fajtája
Kialakítása
Összfelülete
Relatív hossza
Kitérés fel/le

Jellemzők
Ellenállás-növelő
eszköz
Típusa
Elhelyezése
Hossza egyoldalon
Összfelülete
Relatív hossz
Helye a húrhosszon
Hatása vmax-nál

m
m
m
m2

mm

m2
fok

m
m2
%

8,10
0,73
1,12
0,65

rugózott
260+420

nincs
-

Göpp.
a/f
1,20
0,580
0,160
0,400
igen

Tömegek
Szárny
Törzs
Farokfelület
Üres gép
Felszállásra készen
Ballaszt
Hasznos teher
Repülőtömeg
Felületi terhelés

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg/m2

Jellemzők
Tömegközéppont szélső
helyzetei
Elülső
Hátsó

350
170
520
28,30

-

Méretezési adatok
A pont
B pont
D pont
E pont
Biztonsági tényező
Alapul vett légialkalmassági

v/n
v/n
v/n
v/n

-
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előírás
Előírás/Kiadás
Kategória
Légialkalmassági határértékek
Megengedett legnagyobb
sebesség
vmax féklappal
vmax vontatással
vmax csőrléssel
Széllökés
Felhőrepülési engedély
Műrepülési engedély
Dugóhúzó engedély

BVS/1939
2

220
km/h
km/h
km/h
vmax/wszél

220
130
100
130±10
igen
egyszerű
igen

Jellemzők
Teljesítmények
Legjobb siklószám
v/wmin
vopt/w
vmin
2vmin/w

km/h,m/s
km/h,m/s
km/h
km/h,m/s

22
71/1,0
84
67
120/2,10
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Június 18
(R – 22S)
Együléses, teljesítményvitorlázó repülőgép.
Tervező: Rubik Ernő.
Gyártó: AERO EVER Kft, Sportárutermelő Nemzeti Vállalat Esztergom.
Rubik az R—17 Mókával egy időben kezdett az R-22 Futár tervezéséhez. Célja az
Olympia-Meisénél és az M 22-nél jobb teljesítményű, gyorsabb gép létrehozása volt. A gép
tervezője - akinek munkatársai A. de León, Lothrigel Attila, Stolte János, Wagner Vilmos és
Csucsy Ferenc voltak – természetesen most is hű maradt a vitorlázógépekkel kapcsolatos
alapkoncepciójához, s a jó teljesítmények, az egyszerűszerkezet és az olcsón gyárthatóság
mellett az egyesületek hangározási gondjait is figyelembe vette a gép kialakításakor.505
A HA-4081 lajstromjelű, E-526 gyártási számú R-22 Futár első repülésére 1943-1944
telén került sor (Lothrigel A.). Az R-22 család második tagjának létrehozására az OMRE a
zári verseny tapasztalatai alapján adta a megrendelést az 1949-ben megalakult és Rubik Ernő
vezetése alatt álló tervezőirodájának. A feladat megoldására kézenfekvő volt a Futár továbbfejlesztése. Az új gép - a tervező
munkatársai
Pap
Márton,
Schwartz Mátyás, Lothrigel Attila, Jereb Gábor voltak - előzetesen a Super Futár nevet kapta, és
típusjele ennek megfelelően R22S lett.
Június 18 prototípusa506

Az R-22S prototípusa HA4068 lajstromjellel (gysz.: E-780)
első ízben 1950. június 29-én
emelkedett a levegőbe Esztergomban, Nagy Kornél berepülőpilótával. Az első repülés időpontja csaknem egybeesett a
DISz (Dolgozó Ifjúság Szövetsége) alakulásának napjával, s
ezért a gép végleges neve ennek
tiszteletére Június 18 lett.
Június 18507

505

A leírás Jereb G: Magyar vitorlázó repülőgépek című könyve alapján készült.
Jereb G: Magyar vitorlázó repülőgépek
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1950 és 1952 között összesen 60 db R-22S Június 18 hagyta el az esztergomi gyárat.
Repülési tulajdonságaik nem érték el a Futár igen kellemes kormányozhatóságát, de a
repülőgépvezetők tetszését ennek ellenére csakhamar megnyerték. Ezt az is elősegítette, hogy
a Június 18-cal valósult meg a legszélesebb körök számára a teljesítményrepülés, majd az
1952. évi IV. nemzeti vitorlázórepülő versenytől kezdődően az egységes teljesítménygéptípussal való versenyzés lehetősége is. Ez volt az első magyar teljesítmény-vitorlázógép,
amelynek sebességi görbéjét a BME Repülőgépek Tanszéke (Györgyfalvi D., 1952) repülés
közben végzett mérésekkel meghatározta.
Az R-22 Futárból továbbfejlesztett Június 18 – az alaptípushoz hasonlóan - még nem
az 1950-es években egyre inkább előtérbe kerülő sebességi vitorlázórepülés új követelményeinek figyelembevételével jött létre. Tervezésekor a nagy siklósebességekkel kialakuló jó siklószámok helyett még a legjobb siklószám környezetéhez tartozó sebességekre helyezték a
súlyt. Emiatt a 120 km/h feletti siklósebességekkel a szárnyszerkezet merevségi tulajdonságai
nem tették lehetővé teljesítményeinek teljes kihasználását, de ez az
átlagos teljesítményrepülés
szempontjából
nem játszott szerepet.
Június 18508

Az R-22S Június
18 több változatban készült. A prototípuséhoz
hasonló, új rendszerű
féklap csak az első tíz
példányon volt. Hatásosságát – különösen a felhőrepülés biztonsága szempontjából - nem tartották kielégítőnek (pl.
Karsai E. 6014 m abszolút magasságú repülése alatt a felhő belsejében nyitott féklappal is 5
m/s sebességgel emelkedett), ezért az E-785 gysz.-tól kezdve Göppingen-rendszerűvel szerelték fel a gépeket. Ebben az időben az ívelőlap használatának módja még nem volt általánosan
ismert a repülőgépvezetők körében. Egyesek feleslegesen bonyolultnak találták vele a repülést, mások sem siklásban, sem körözésben nem találták kielégítőnek a hatását, ezért az utolsó
12 példányt ívelőlap nélkül rendelték meg.
Fontosabb repülési eredmények.
1950: 224 km hurokrepülési nemzeti rekord (Mező Gy.); 5462 m (6014 m abszolút)
magasság (Karsai E.). 1952: 267 km a Kárpátokon át (Mező Gy.); 100 km-es háromszögpályán 47,1 km/h nemzeti rekord (Újvári Gy.). 1955: 370 és 341 km kötelékben (Kalmár L.,
Mező Gy., Csanádi N.); 342 km (Domokos J.); 380 km nemzeti rekord (Legenyei L.); 323,5
km hurokrepülés (Domokos J.); 248,8 km női nemzeti rekord (Bodri M.); 4367 m (Kasza J.);
3669 m (Makai B.). 1956: 431,5 km nemzeti rekord (Domokos); 200 km háromszögpályán
508
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47,3 km/h (Kalmár). Ezeken kívül az évek folyamán számos 300 km feletti távot és 3000 m
feletti magasságot repültek a Június 18-cal.
A vezetőfülke csak az átlagosnál nem nagyobb termetűek számára kényelmes. Méreteinek meghatározásakor abból indultak ki ugyanis, hogy a termikus távrepülésekre az évnek
abban a szakaszában kerül sor, amikor télies öltözékre nincsen szükség. Teteje kiemelkedő,
ún. buborék kialakítású, minden irányban igen jó kilátást tesz lehetővé. A szükség esetén ledobható kabintető be- és kiszálláshoz teljes egészében leemelhető. Az R-22S Június 18 csörlő- és repülőgép vontatásra, egyszerű műrepülésre és felhőrepülésre volt alkalmas.

Június 18 háromnézeti rajz
Jellemzők
Első repülés

1950
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Szárny
Terjedtség
Felület
Oldalviszony
Húrhossz tőben
Húrhossz végen
Trapézviszony
KAH
Szelvény tőben
középen
végen
V állás
Nyilazás
Elcsavarás

Jellemzők
Csűrőkormány
Fajtája
Hossza
lcs/(b/2)
Összfelület
Felületviszony
Közepes húrhossz
Kitérés fel/le
Kiegyenlítés
Vízszintes farokfelület
Terjedtség
Felület
Magasságikormányfelület
Felületviszony
Kitérés fel/le
Szelvénye
Tömegkiegyenlítés
módja
Aerodinamikai kiegyenlítés módja
Vízszintes felület
karja,
Trimm

Jellemzők
Függőleges farokfelület
Összfelület
Oldalkormány-felület
Oldalkormány-kitérés
Kiegyenlítés
Függőleges felület
karja

m
m2
m
m
m

m
m2
m

m
m2
m2

fok

15,80
13,50
18,55
1,17
0,45
0,385
0,93
Gö549m
Gö549m
W-192
2
-1,0
aerod. és -2o
geom.

donga
4,50
0,57
2,60
0,192
0,300
25/18
nincs

2,7
1,97
1,11
0,146
25/20
NACA0009
nincs
nincs

m

3,60
lap

m2
m2
fok
m

1,56
0,896
28
nincs
3,50

367

368

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

Törzs
Hossza
Szélessége
Magassága
Legnagyobb keresztmetszeti
felület
Futómű fajtája
Kerékátmérő
Felhajtóerő-növelő
eszköz
Fajtája
Kialakítása
Összfelülete
Relatív hossza
Kitérés fel/le

Jellemzők
Ellenállás-növelő
eszköz
Típusa
Elhelyezése
Hossza egyoldalon
Összfelülete
Relatív hossz
Helye a húrhosszon
Hatása vmax-nál

m
m
m
m2

mm

m2
fok

m
m2
%

6,50
0,62
0,97
0,52

merev
260

ívelőlap
donga
1,65
0,40
7/21

Güpp.
a/f
0,88
0,46
0,111
0,42
nem

Tömegek
Szárny
Törzs
Farokfelület
Üres gép
Felszállásra készen
Ballaszt
Hasznos teher
Repülőtömeg
Felületi terhelés

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg/m2

Jellemzők
Tömegközéppont szélső
helyzetei
Elülső
Hátsó

100
62
9
171
180
100
280
20,8

0,256
0,366

Méretezési adatok
A pont
B pont
D pont
E pont
Biztonsági tényező
Alapul vett légialkalmassági
előírás
Előírás/Kiadás

v/n
v/n
v/n
v/n

104/4
225/4
140/-2
225
2
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Kategória
Légialkalmassági határértékek
Megengedett legnagyobb
sebesség
vmax féklappal
vmax vontatással
vmax csőrléssel
Széllökés
Felhőrepülési engedély
Műrepülési engedély
Dugóhúzó engedély

2

220
km/h
km/h
km/h
vmax/wszél

220
100
90
125±10
igen
egyszerű
igen

Jellemzők
Teljesítmények
Legjobb siklószám
v/wmin
vopt/w
vmin
2vmin/w

km/h,m/s
km/h,m/s
km/h
km/h,m/s

25,7
68/0,74
72/0,78
64
128/2,7
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Góbé
(R-26S)
Kétüléses, kiképző vitorlázó repülőgép.
Tervező: Rubik Ernő
Gyártó: Sportárutermelő Vállalat Esztergom.
Az 1960-as évek végén az R-26S Góbé váltotta le elődeit. Általános elrendezése az oktató és a növendék számára talán valamennyi hasonló feladatú gép közül a legkedvezőbb oktatási körülményeket nyújtja, és biztonságos repülési tulajdonságaival alkalmasnak bizonyult
arra, hogy a vitorlázórepülő növendék alapfokú kiképzését követően az ezüstkoszorús teljesítményjelvény megszerzéséig bezárólag, valamennyi repülési feladatot egyazon típusú géppel végezze.509
A vitorlázórepülők alapfokú kiképzése Magyarországon 1950-től több mint másfél évtizedig főként az egymás melletti ülésű, R-15b Komával történt. A kétkormányos géppel, oktatóval végzett 25...35 felszállás után a növendék első s azt követő egyedül repüléseit a C
vizsgát követő 3 órás termikrepülésig bezárólag az R-07b Vöcsök vagy R-16 Lepke géppel
folytatta, végül az ezüstkoszorús teljesítményjelvény feltételeit R-08d Pilis vagy K-02b Szellő
géppel teljesítette. Hamar felmerült a gondolat, hogy a növendéket egyedül repüléseire is a
már megszokott kétkormányos géppel bocsássák.
Góbé üléselrendezés

Ezzel a kiképzés biztonságának
fokozása mellett gazdasági előnyöket
is el kívántak érni. Megvalósítását a Z03 Ifjúsággal tervezték, de az a hozzá
fűzött reményeket nem váltotta be. Az
1950-es évek végére már nélkülözhetetlenné vált az évek óta elgondolt, egységes kiképzési
folyamatot lehetővé tevő vitorlázógép-család létrehozása és a már amúgy is kiöregedőben
levő 11-féle kiképzőgép felváltása.
Az Alagi Központi Kísérleti Üzem gyártási profilja 1958-ban megváltozott, ezért az
MHSZ az esztergomi Sportárutermelő Vállalatnál rendelte meg az új, egymás mögötti üléselrendezésű, kétkormányos alapfokú kiképzőgép, az együléses iskolagép, valamint az együléses, standardkategóriájú teljesítménygép tervezését és gyártását. Időközben e vállalat gyártási
profilja is megváltozott, s ez a gépek létrehozásának kívánatos ütemére nézve nem volt kedvező.
A megrendelés kikötése volt, hogy a három új típus könnyűfémből készüljön, üzemben tartási és javítási tulajdonságaik egységes üzembentartói felkészültséget igényeljenek,
repülési tulajdonságaik pedig egymáshoz hasonlóak legyenek, A három típus kifejlesztésének
sorrendjét úgy határozták meg, hogy az elsőnek elkészülő standard-teljesítménygép az 1960.
évi vitorlázórepülő-világbajnokságon részt vehessen.
509

A leírás Jereb G: Magyar vitirlázó repülőgépek című könyve alapján készült.
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A megrendelő kívánságai jól egybevágtak Rubik alkotói munkásságának kezdetei óta
gyakorolt tervezői felfogásával. Eszerint ugyanis a jó repülőgép-szerkezetnek nem csak az
aerodinamikai és szilárdsági követelményeket kell kielégítenie, hanem a gyártás és a javíthatóság, valamint az üzemben tartás szempontjából is előnyösnek, mindenek felett pedig olcsónak kell lennie. A gyártás egyszerűségére, munkaidőigényére, az anyag kihasználására és
végeredményben a gép árára a szerkezet - tervezője által meghatározott - kialakításának van a
legnagyobb hatása. A gyártó műhely munkája a gép árát csak másodlagosan képes befolyásolni, mivel a tervező által előírt követelményeket be kell tartania.
A tervező tehát akkor jár el helyesen, ha a bonyolult, munkaigényes alkatrészek számát csökkenti, a szilárdságilag indokolt, nélkülözhetetlen alkatrészeket pedig a fellépő igénybevételek elviselésére a legcélszerűbben alakítja ki. Rubik ezeket az elveket már faépítésű R15 Koma és R-16 Lepke gépén alkalmazta, a könnyűfém szerkezetekre vonatkozóan pedig az
R-23 Gébiccsel igazolta, és a könnyűfém szerkezetek előállításában széles körben alkalmazható lemezsajtolási technológiára alapozva még tovább bővítette. A könnyűfém szerkezetek
gyártásának ugyanis egyik leginkább munkaigényes és kényes mozzanata a lemez alkatrészek
összeszegecselése.
A konstruktőr feladatát tehát Rubik abban látja, hogy az alkatrészeken kívül a szegecskötések számát is csökkentse, kötést csak ott alkalmazzon, ahol a több darabból kialakított alkatrészt már semmiképpen sem lehet egyszerű, sajtolt darabbal helyettesíteni. Megállapítása, hogy ezeknek az elveknek a szem előtt tartásával a költségek hatékonyabban csökkenthetők, mint bármilyen kifinomult, és éppen ezért bonyolult és drága gyártó szerszámok
alkalmazásával.
A kétüléses vitorlázó repülőgépek egymás mögötti üléselrendezésével kapcsolatos
problémákat a kétüléses alapfokú kiképzőgéppel kapcsolatban is elemezni kellett. Nyilvánvaló volt, hogy e gép esetében az oktatás hatékonyságának szempontjai minden egyébnél fontosabbak, s az oktató és növendéke közötti kapcsolat lehetőségét minél jobban bővíteni kell. A
növendék későbbi, egyedül repülései szempontjából nem kedvező, ha a két- kormányos gépben túlságosan messze foglal helyet a szárnyak és a gép tömegközéppontja előtt.
A vezetőfülkében a hátsó (oktató-) ülés az elülső (növendék-) ülésnél mintegy 0,2 mrel magasabban helyezkedik el, s az oktató lábkormányai a növendékülés háttámlájának két
oldalánál vannak. A vezetőüléseket a fülke nyílásának síkjában közöttük keresztben húzódó,
szilárdsági célú szerkezeti elem választja el egymástól. Az oktató és növendéke között ettől
eltekintve semmi sem korlátozza a közvetlen kapcsolatot. Az oktató ülésének háttámlája állítható, annak megfelelően, hogy ejtőernyővel vagy a nélkül foglal helyet a gépben. Az első
ülésben erre a célra a háttámlára helyezhető párna szolgál.
Az alapfokú kiképzésre használt R-26S Góbéban csak az elülső ülés előtt vannak műszerek. Az emelt helyzetű hátsó ülésből az oktató ezeket jól megfigyelheti. Az igényesebb
repülési feladatok és a műszer szerinti repülés gyakorlásához (ebben az esetben a növendék a
hátsó, teljesen befüggönyözhető ülésben ül) az ülések között keresztben húzódó szilárdsági
elemre pillanatzárral rögzíthető pótműszerfal illeszthető.
A sorozat első példányát képező, HA-5303 lajstromjelű, R-26S típusjelű (S = sorozat),
most már Góbé nevet viselő gép első felszállását (Karsai E.) 1963. június 6-án végezte Esz-
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tergomban. 1963 és 1965 között összesen 115 db készült el Esztergomban, s az új gép még
1962 folyamán valamennyi repülőklubhoz eljutott.
A külföldi szakembereknek is több alkalommal volt lehetőségük a Góbéval való megismerkedésre (többek között: BNV, 1963; XIII. FAI vitorlázórepülő-világbajnokság,
Vrsac/Jugoszlávia 1972; 35. Nemzetközi Repülőgép-kiállítás, Párizs, 1984). Már 1964-ben
jelentkeztek külföldi vevők nagyobb példányszámú vásárlás szándékával, de a hazai igények
elsődlegessége miatt exportra nem került sor. Később a vitorlázó repülőgépek gyártását megszüntették, és csak 1982-ben kezdte meg újból a Góbé gyártását a szombathelyi 12. sz. AFIT.
Ezek közül 15 db Kubába került, az E-1218 gysz. (régi) példány pedig az Egyesült Államokban repül N 510AS lajstromjellel.
Az R-26S Góbé üzembe állásával végre sor kerülhetett a vitorlázórepülő-kiképzési
rendszer teljes korszerűsítésére. Rövidesen kitűnt, hogy nemcsak a kétkormányos alapfokú
kiképzésre alkalmas, hanem rendkívül jóindulatú repülőtulajdonságai lehetővé teszik, hogy a
növendék első egyedül repülésein kívül az ezüstkoszorús teljesítményjelvény megszerzéséig
bezárólag valamennyi kiképzési feladatot ezzel az egyetlen géptípussal hajtsa végre. Jóllehet a
repülőgépvezetők ellenőrzéséhez tartozó alapfokú műrepülési feladatokra és műszerrepülő
kiképzésre is alkalmas, viszonylag kis repülőtömegével és kiváló emelkedőképességével csörlő üzemű kiképzésre az ismert, hasonló kategóriájú kiképzőgépek közül a legalkalmasabb. A
Góbéhoz három magyar női nemzeti kétüléses rekord fűződik (1970: 100 km-es háromszögpálya felett 45 km/h, 80 km hurokrepülés és 138 km távrepülés, Sára M.-Bolla M.).
Az R-26S Góbé orr- és súlypontcsörlésre, repülőgép-vontatásra, egyszerű műrepülésre
(bukfenc, bukóforduló és dugóhúzó) alkalmas.
A Góbé általános elrendezésének és jó aerodinamikai kialakításának a következménye
az alapfokú kiképzőgépek esetében különösen kedvező tulajdonsága, hogy csörtésben rendkívül jól emelkedik, súlypontcsörlésben 800 ... 900 m kötélhosszal átlagosan 300 m magasság
érhető el.
A kedvező aerodinamikai kialakítás következtében a géppel rendkívül biztonságos a
leszállás. A csekély földet érési sebességgel a leszállásból származó szilárdsági igénybevételek a szerkezet élettartama szempontjából nem jelentősek.
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Góbé háromnézeti rajz
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Jellemzők
Első repülés
Szárny
Terjedtség
Felület
Oldalviszony
Húrhossz tőben
Húrhossz végen
Trapézviszony
KAH
Szelvény tőben
középen
végen
V állás
Nyilazás
Elcsavarás
Jellemzők
Csűrőkormány
Fajtája
Hossza
lcs/(b/2)
Összfelület
Felületviszony
Közepes húrhossz
Kitérés fel/le
Kiegyenlítés
Vízszintes farokfelület
Terjedtség
Felület
Magasságikormányfelület
Felületviszony
Kitérés fel/le
Szelvénye
Tömegkiegyenlítés
módja
Aerodinamikai kiegyenlítés módja
Vízszintes felület
karja,
Trimm

Jellemzők
Függőleges farokfelület
Összfelület
Oldalkormány-felület
Oldalkormány-kitérés
Kiegyenlítés
Függőleges felület
karja

1963
m
m2
m
m
m

m
m2
m

m
m2
m2

fok

14,00
18,00
10,90
1,30
1,30
1,00
1,00
Gö549m
Gö549m
Gö549m
3
-1,4
nincs

Frise
2,96
0,422
2,12
0,117
0,37
28,5/15,5
aerod.

3,20
2,16
0,96
0,120
28,/28
szimm.
belső
nincs

m

4,65
lap

m2
m2
fok
m

1,98
1,27
30
aerod.
5,28
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Törzs
Hossza
Szélessége
Magassága
Legnagyobb keresztmetszeti
felület
Futómű fajtája
Kerékátmérő
Felhajtóerő-növelő
eszköz
Fajtája
Kialakítása
Összfelülete
Relatív hossza
Kitérés fel/le

Jellemzők
Ellenállás-növelő
eszköz
Típusa
Elhelyezése
Hossza egyoldalon
Összfelülete
Relatív hossz
Helye a húrhosszon
Hatása vmax-nál

m
m
m
m2

mm

m2
fok

m
m2
%

9,00
0,64
1,37
0,92

rugózott
290

nincs
-

Göpp.
a/f
1,00
0,46
0,142
0,402
igen

Tömegek
Szárny
Törzs
Farokfelület
Üres gép
Felszállásra készen
Ballaszt
Hasznos teher
Repülőtömeg
Felületi terhelés

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg/m2

Jellemzők
Tömegközéppont szélső
helyzetei
Elülső
Hátsó

220
200
420
23,3

-

Méretezési adatok
A pont
B pont
D pont
E pont
Biztonsági tényező
Alapul vett légialkalmassági
előírás

v/n
v/n
v/n
v/n

140/5
165/3,6
110/-2,5
1,5
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Előírás/Kiadás
Kategória
Légialkalmassági határértékek
Megengedett legnagyobb
sebesség
vmax féklappal
vmax vontatással
vmax csőrléssel
Széllökés
Felhőrepülési engedély
Műrepülési engedély
Dugóhúzó engedély

VSZE
2

165
km/h
km/h
km/h
vmax/wszél

165
130
95
110±10
nem
nem
igen

Jellemzők
Teljesítmények
Legjobb siklószám
v/wmin
vopt/w
vmin
2vmin/w

km/h,m/s
km/h,m/s
km/h
km/h,m/s

23,7
760/9,5
81/0,96
56
112/0,70
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Bücker-Jungmann 131
Csíz
Kétüléses, kétfedelű, iskola-gyakorló motoros repülőgép.
Tervező: Carl Bücker
Gyártó: Németország, Magyarország
A repülőgép tervezése Carl Bücker nevéhez fűződik, aki az 1. világháborúban a német
haditengerészetnél szolgált, mint tiszt. A háborút követően Svédországba ment, ahol a
Svenska Aero AB (SAAB) igazgatója lett. 1932-ben Németországba visszatérve alapította
meg a Bücker Flugzeugbau BmbH-t, ahol a Bü 131 gyártását el is kezdték. A Bü 131 lett a
Német Légierő hivatalos kiképzőgépe.
A gyártási licencet Magyarország is megkapta, de gyártották Svájcban, Spanyolországban, Japánban (Ki-86A típusjelzéssel), és a háború után Csehszlovákiában is.
A Magyar Királyi Honvéd Légierőben kiképző és futár feladatokat láttak el a típussal.
Magyarországon kívül szolgált Németország, Finnország, Japán, Románia, Spanyolország,
Svédország, és Svájc légierejében is.
Bü 131-A Kétüléses oktató repülőgép alapváltozat
Bü 131-B Erősebb Hirth HM 504A-2 hajtóművel

















Személyzet:
2
fő
Hossz:
6,62
m
Szárny fesztáv:
7,4
m
Szárnyfelület:
13,5
m2
Szárnyterhelés:
46,3
kg/m2
Magasság:
2,35
m
Üres súly:
380
kg
Felszálló súly:
670
kg
Hajtómű: 1db Hirth HM 504, 100 LE, 4 hengeres, soros, fejjel lefelé beépítve
Maximális sebesség:
183
km / h
Utazó sebesség:
170
km / h
Hatótávolság:
628
km
Szolgálati magasság:
4050
m
Emelkedőképesség:
2,8
m/s
Szárnyterhelés:
46,3
kg / m²
Teljesítmény / tömeg:
100
W / kg

1947-ben az ózdiak az országban „szétszórt” és feltalálható repülőgéproncsokból felépítettek egy Bücker510 motoros gépet. Básti József csak Bückerként511 említi. Ez a felújítás 1
évet vett igénybe. A gép 1950-ben már repült, a bánrévei repülőtéren.
510

Básti József: Ózd-Bánréve. Az ózdi repülés története 1932-1965.
A visszaemlékezők ezt a gépet csak Bückerként emlegették. Idősebb barátaim (Göndör Béla) elmondása
alapján aztán ezt pontosítottuk, mert kétfedelű, kétüléses motoros gép volt. Ez csak Bücker-Jungmann lehetett.
Később ennek írásoso nyomát is megtaláltuk, HA-BKR. (RZ)
511

378

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

Bücker – Jungmann háromnézeti rajz

Bánrévén a HA-BKR jelű repült. A hivatalos iratokban 1948 az üzemelés kezdete, de
természetesen ez már a háború előtt is repült. A gyártási szám és a korábbi azonosító jel eddig
még nem derült ki. 1952. március 15-én két pilótával halálos balesetben, összetört Galgamácsán.
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HA - BCF512

512

Nagy A. archív http://www.freeweb.hu
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Po-2
Pacsirta
Kétüléses, kétfedelű motoros repülőgép.
Tervező: Ny. Ny. Polikarpov
Gyártó: Szovjetunió, Lengyelország
A Polikarpov U-2, vagy később Po-2 szovjet tervezésű repülőgép volt. A kétüléses,
kétfedelű repülőgépek különféle feladattal repültek, az oktatógéptől kezdve, ejtőernyős ugratás, vitorlázógép vontatás, mezőgazdasági permetezés, utasszállítás, egészen a háborús, bombázó bevetésekig. 1928-tól az 50-es évek közepéig a Szovjetunió standard motoros iskolagépe
volt, de a második világháborúban futár és sebesültszállító változatai mellett éjszakai könnyű
bombázó feladatkört is ellátott. Ez utóbbi feladatkörben a női személyzettel repülő bombázóalakulatok váltak ismertté, hiszen ilyen a többi hadviselő fél légierejében nem létezett. A háború után az akkor induló mezőgazdasági repülés alaptípusa lett, bár a faépítésű vászonborítású gép számára ez meglehetősen mostoha feladat volt, mégis jól megállta a helyét.
A megbízható, egyszerű és megbocsátó repülőgép, amelyet Svecov léghűtéses radiális
motor hajtott, 99 lóerős (74 kW) teljesítménnyel, kétágú légcsavarral. Az első gép 1928. januárban repült.
Az alacsony gyártási és karbantartási költségek, valamint a kedvező repülőtulajdonságok miatt hozzávetőleg 40 000 példányban készült a repülőgép és a gyártás az 1950-es évekig
folyamatos volt.
Később sok helyen licencben is gyártották, a CSS-13 a Po-2 lengyelországi gyártású
változata, ezek 1945 utáni gyártásúak voltak.
A gép fő jellemzői:

Fesztávolság

Hossz

Magasság

Szárny

Terheletlen tömeg

Maximális tömeg

Teljesítmény

Maximális sebesség

Maximális magasság

Emelkedési sebesség:

11,40
8,70
3,10
33,2
770
1 350
74
152
3000
2,78

m
m
m
m2
kg
kg
kW
km / h
m
m/s

Magyarországon 1946-tól volt használatban ez a típus előbb, mint légi taxi, később,
mint katonai futár és gyakorlógép, de az ötvenes évek közepétől már a sportrepülésben szolgált vitorlázó vontató és ejtőernyős ugrató gépként. A Magyarországon üzemelő több mint
húsz darab gép zöme lengyel gyártású volt
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Az ózdi repülőklub, valószínűleg a hadseregből selejtezett gépek közül 1957-ben
egyet újjáépített, amely a HA-PAC lajstromjelet kapta. Ez a gép a 79. oldalszámú Po-2 volt,
melynek gyártási száma 42079, az előélete „katonai” volt, ahol 1954-ig repült.
Az újjáépítés után a gép a HA – PAC lajstromjelet kapta.
Ezt a gépet aztán – központi utasításra – 1958-ban nagyon hamar elvitték a klubtól.
Máshol aztán egészen 1968-ig repült, amikor is összetört.
Az ez után épített gép, hogy a klubnak is „legyen valami”, egy CSS-13 változatúnak
az átépítése volt (lengyel gyártás). Oldalszáma 46, gyártási száma 0446. Ennek is „katonai”
előélete volt, ahonnan 1956-ban vonták ki a szolgálatból. A felújítást 1958-ban, a HA – PAC
elvitele után, végezte el a klub.513
A gép a HA-POG lajstromjelzéssel repült Bánrévén.

Po-2, HA – PAI
Miskolc514

Po-2
HA - PAC515

513

Básti József: Az ózdi sportrepülés története http://banreve.tar.hu
Borsodi Aero Klub. Ez a gép is sokszor dolgozott a bánrévei repülőtéren.
515
Ungár László gyűjteménye
514
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Po-2 (CSS-13)
HA - POG516

516

http://www.freeweb.hu/horac/
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Jak 12R
Gém
Négyüléses, motoros repülőgép.
Tervező: Jakovlev
Gyártó: Szovjetunió, Lengyelország
A Jak–12 (NATO-kódja: Creek) a Szovjetunióban, a Jakovlev-tervezőirodában kifejlesztett, polgári és katonai feladatokra szánt könnyű futár- és többcélú repülőgép. Lengyelországban és Kínában is gyártották. A típus Gém néven a Magyar Néphadseregben is hadrendben volt.
A Jak–12-t 1944-ben a Szovjet Légierő igényei alapján kezdték el kifejleszteni a Po–
2-t leváltó futár és többcélú repülőgépként a Jakovlev-tervezőirodában. A gép első változata a
négy személyes, előbb Jak–14, majd Jak–10 típusjelet kapott felsőszárnyas repülőgép volt,
amely 1945 januárjára készült el. A Jak–10 törzsét felhasználva elkészítettek egy alsószárnyas
változatot, a Jak–13-at is. A tesztek során a Jak–10 bizonyult jobbnak, ezért ebből a típusból
egy 40 db-os sorozatot gyártottak. A Jak–10-be 108 kW-os (145 LE) Svecov M–
11M csillagmotort építettek.
1947-ben a Jak–10 leváltására Jakovlev továbbfejlesztette a koncepciót, és egy új repülőgépet tervezett, melybe erősebb, 119 kW (160 LE) teljesítményű M–11M csillagmotort
építették. A Jak–10-hez képest áttervezték a szárnyat és a törzset is. Az új, Jak–12 típusjelet
kapott repülőgép 1947-ben repült először. Az alapváltozatból kialakították a Jak–12
légimentő, a Jak–12SZH mezőgazdasági, valamint a Jak–12GR úszótalpas hidroplánváltozatot. Ezeknek a repülőgépeket a legfőbb ismertetőjegye a motor hengereit borító egyedi
burkolat volt. Fából és fémből készült vegyes építésű konstrukció volt, mely a pilótán kívül
egy-két utas szállítására volt alkalmas.
A típus második generációjának, a Jak–12R-nek a sorozatgyártását 1952-ben kezdték
el. Ennél a változatnál a motort erősebb, 194 kW (260 LE) teljesítményű, Ivcsenko AI–
14R típusúra cserélték, a sárkányszerkezete teljesen fémépítésű lett, és a motor is új burkolatot kapott, valamint megnövelték a szárnyfelületet. A típus összes változata közül a Jak–12R
rendelkezett a legjobb rövid fel- és leszállási tulajdonságokkal.
Következő változata a módosított, javított Jak–12M volt, amelynek a gyártását 1955ben kezdték el. Ennél a változatnál csak kisebb változtatásokat hajtottak végre, legfőbb külső
ismertetőjegye a nyújtott függőleges vezérsík volt. Növelték a hasznos terhelést is. Ez a változat volt a legjobban, leguniverzálisabban használható és ebből készült a legtöbb. A pilótán
kívül három utast szállíthatott, alkalmas volt oktatógépnek (beszerelhető megduplázott kezelőszervekkel), felszerelhető volt mentő és mezőgazdasági repülőgéppé. A Jak–12M gyártása
licenc alapján 1956-tól Lengyelországban, a varsói WSK-Okęcie vállalatnál folyt. 1959-től a
Jak–12A változatot is gyártották Lengyelországban, melyeket elsősorban a Szovjetunióban
szállítottak.
A Jak–12M lengyelországi továbbfejlesztésével alakította ki a WSK-Okęcie a PZL–
101 Gawron repülőgépet, melyet 1960–1968 között gyártottak.517

517

Wikipédia
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Jellemzők





















Fesztáv: 12,6 m
Hossz: 8,4 m
Szárnyfelület: 23,86 m²
Magasság: 3,12 m
Üres tömeg: 1026 kg
Felszálló tömeg: 1400 kg
Hasznos terhelés: 350 kg
Motor típusa: Ivcsenko AI–14R, kilenchengeres csillagmotor
Maximális (felszálló) teljesítmény: 191 kW (260 LE)
Névleges teljesítmény: 161 kW (220 LE)
Üzemanyag: 72 oktános benzin
Üzemanyagfogyasztás: 27,6 l/h
Gazdaságos utazósebesség: 150 km/h
Maximális sebesség: 182 km/h
Emelkedőképesség: 3,6 m/s (1000 m-en)
Szolgálati csúcsmagasság: 4500 m
Hatótávolság: 790 km (120 km/h-s utazósebességnél)
Maximális repülési idő: 6 óra 15 perc
Leszállósebesség: 68 km/h
Átesési sebesség: 60 km/h

Bánréve, 1961. Bal oldalt Simon László 518

518

Simon László gyűjteménye
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A bánrévei repülőtérre
ideiglenesen kihelyezett gépek

„Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek!
Ennyi az egész.”
(Zen bölcsesség)
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An-2
Kétfedelű motoros repülőgép.
Tervező: O. K. Antonov
Gyártó: Szovjetunió, Lengyelország
Az ejtőernyős szakosztály alapjainak lerakása a Po-2 típusú gépből való ugrásokhoz
rögzíthető. Ez bizony elég „szaporátlan”, alacsony ugrási hatékonyságot hozott. Ha még a
legnagyobb emelkedési sebességgel is számolunk, akkor is egy „bekötött” ugrás 600 m-es
magasságára legalább 4…5 perc alatt ért fel. Ha ehhez hozzászámítjuk a le- és felszállást,
akkor bizony 1 óra alatt jó esetben 4 ugrást lehetett mindössze végrehajtani.
A csapat azonban Hüse Károly irányításával kiválóan dolgozott, erre aztán már felfigyeltek és az ejtőernyős táborokra An – 2 gépeket vezényeltek. (Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen)
Ekkor ugrásszerűen javult a kiképzés lehetősége, jött is az eredmény országos bajnokságot nyert a szakosztály, de Hüse Károly is sokszoros bajnok lett, pályafutásának csak szerencsétlen halála vetett véget.
Az An–2 (NATO-kódja: Colt) egymotoros, kétfedelű repülőgép, a második világháború után a Szovjetunióban, az Antonov Tervezőirodában (OKB–153) kifejlesztett szállító repülőgép. Eleinte a Szovjetunió, később Lengyelország és Kína is gyártotta. 2004-ig körülbelül
18 000 darabot gyártottak. Kezdetekben Annának becézték,Magyarországon az Ancsa név
ragadt rá. Már a gyártás kezdetén sem számított korszerűnek (kétfedelű szárny, részben vászonnal bevont törzs stb.) Ennek ellenére a pilóták szerint az egyik legkezesebb repülőgép a
világon. A gép mai napig a legnagyobb egymotoros, kétfedelű repülőgép.
A gép mozgatásáról egy Svecov AS–62 típusú, kilenc hengeres, 29,87 literes űrtartalmú csillagmotor gondoskodik, melynek teljesítménye 736 kW (körülbelül 1000 Le). A motor
fogyasztása 120 és 200 liter között mozog óránként, a repülési feladattól, terheléstől és a repülési magasságtól függően. A hajtóanyag 100-as oktánszámú, ólmozott repülőbenzin. A repülőgép ejtőtankos rendszerű, azaz az üzemanyagtartályok a felső szárnyakban helyezkednek el,
jóval a motor síkja fölött, hármas csoportban a bal, illetve a jobb oldalon. A tartályok egyenként 200 literesek, így szárnyanként 600 liter, azaz összesen 1200 liter üzemanyag az egyszerre felvehető mennyiség. A légcsavar fém, négytollú, állítható szögű, átmérője: 3,6 méter. A
légcsavar kihajtása nem közvetlenül helyezkedik el a főtengelyen, hanem bolygókerekes, reduktoros megoldású. Az áttétel viszonya: 0,687 ami azt jelenti, hogy ennyiszer lassabban forog a légcsavar, mint a főtengely. A motor maximális fordulatszáma 2200/perc, a légcsavar
ilyenkor 1510-et forog percenként, amely értéket nem szabad túllépni az igen hosszú légcsavarlapátok végeinek magas kerületi sebessége miatt. A légcsavar szögállító hidraulikus, az
olajrendszer kétkörös. A kisnyomású kör a motor kenéséért felelős, míg a nagynyomású kör a
légcsavarszabályzót működteti. A szokásos kenőolajmennyiség 50 liter, de az olajtartályt maximálisan 85 liter olajjal lehet feltölteni. A motor jellegéből adódóan jelentős olajfogyasztással is számolni kell az üzemeltetés során.
A fedélzeti elektromos rendszer 24V-os, negatív testelésű. Az alkalmazott technikai
megoldások és a repülőgép általános jellemzőinek ismeretében elmondható, hogy az üzemel-
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tetés nagyon mostoha körülmények között is biztonsággal megvalósítható, de mindenképp
felkészült és hozzáértő földi műszaki személyzetet illetve hasonlóan jól kvalifikált repülőszemélyzetet igényel. A gép repülését csak B kategóriás pilótajogosítvánnyal (szakszolgálati
engedély, "szakszó") lehet végrehajtani, az érvényben lévő jogszabályok szerint.
Funkció
Személyzet
Első repülés
Gyártás
Gyártó
Hossz
Fesztáv
Magasság
Szárnyfelület
Tömeg
Terhelés
Maximális
felszállótömeg
Hajtómű
Fogyasztás
Teljesítmény
Legnagyobb sebesség
Minimum sebesség
Hatótáv
Szolgálati csúcsmagasság
Teljesítmény/Tömeg
Fegyverzet

Műszaki adatok
teher- és személyszállítás
1 fő (pilóta)
1947. augusztus 31.
1947–2004
Antonov, Szovjetunió,Lengyelország, Kín
a
Méretek
12,74 m
felső 18,18 m
alsó 14,24 m
4,00
71,60 m² (mindkét
szárnyat beleértve)
Tömeg
3450 kg
2050 kg
5500 kg
Teljesítmény
Svecov AS–62IR kilenc hengeres csillagmotor
120 – 200 liter repülőbenzinóránként
736 kW (1000 LE)
Jellemzők
(1750 m-es ma258 km/h
gasságban)
(vízszintes repü120 km/h
lésben)
900 km
559 mérföld
4400 m
0,28 LE/kg
Fegyverzet
nincs fegyverzete

An – 2 „10” oldalszám,
később HA - ANA519

519

www.avia-info.hu
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An – 2
HA - ANB520

An-2
HA-ANA

520

Simon archív
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Bücker – Bestmann (Bü – 181) alapján gyártott
Zlin – 381 Fecske
Kétüléses, motoros repülőgép.
Tervező: Carl Bücker, Anders J. Anderson
Gyártó: Németország, Csehszlovákia
A Bücker Bü 181 Bestmann a világ egyik legsikeresebb sport, oktatató és kiképző
repülőgépe volt a maga idejében.
A Bü 181 radikális változást hozott az alapkiképzés tekintetében. Addig főként az
egymás mögötti üléses kiképzőgépeket használták, ahol leggyakrabban kézjelekkel kommunikált a növedék és az oktató. Carl Clemens Bücker és tehetséges a svéd tervező, Anders J.
Anderson alakították ki ezt a koncepciót, hogy egymás melletti üléssel, zárt fülkével látták el
a gépet. Repülő oktató és a tanuló pilóta most már egymás mellett, több állítható ülésekkel,
és egy tágas, zárt és fűthető utastérben helyezkedett el, ahol a repülés során jó kommunikáció
volt lehetséges. A Bü 181 a német légierő versenykiírásán olyan ellenfeleket előzött meg,
mint légierő, mint a Focke-Wulf, a Heinkel He 72, és a Klemm.
A gép tulajdonságai miatt rendkívül sikeres lett, több helyen, több országban gyártották, még az 1940-50-es években is.
A háború után a roncsokból
több újjáépült.
A későbbi, csehszlovák gyártású Zlin – 381 gépből a negyvenes évek
végén a légierő vásárolt egy kisebb
sorozatot, ezek 1953-ban az MHS-hez
(Magyar Honvéd Sportszövetség) kerültek.
A repülőklubok kiképző, műrepülő és túra gépei lettek.
Bü 181 Bestmann,
háromnézeti rajz
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Változat
A-0
A-1
B-0
B-1
B-2
C-1
C-2
C-3
ÖSSZESEN

Bücker

Zlín

7
18
55
542
275
1
289
1187

Fokker

181
201

132
244

404

332

786

708

Bü – 181 Bestmann
HA - BUA521

Zlin – 381 Fecske
HA - BUW522

521
522

1943-1952. A háború után a MÁV Repülőklub építette újjá.
Varga György gyűjteménye

ÖSSZESEN
7
18
55
855
445
275
737
289
2681
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Kánya
Kétüléses, motoros repülőgép.
Tervező: Rubik Ernő
Gyártó: Sportárutermelő Nemzeti Vállalat Esztergom
Az R–18 Kánya Rubik által tervezett felsőszárnyas, kétszemélyes vontató repülőgép.
Tervezését még 1944-ben kezdte el, de az első példány csak 1948-ban készült el. Mindössze
tíz példányt építettek belőle az esztergomi Sportárutermelő Nemzeti Vállalatnál. Többféle
motorral készült. Az első két példányba még a 97 kW-os (130 LE) csehszlovák Walter Major
I hathengeres soros benzinmotort építették. Ezt a változatot R–18A-nak is jelölik, a többire
pedig az R–18B típusjelet használják. A gépek többségében 119 kW-os (160 LE-s) hathengeres Walter Minor 6–III motort építettek, de készült M–11 csillagmotorral épített változat is.523
A gép rövid fel- és leszállási tulajdonságokkal rendelkezik. Ennek érdekében a merevített felső szárnyak orrsegédszárnnyal és réselt fékszárnyakkal vannak ellátva. A gép sárkányszerkezete vegyes építésű. A törzs acélcsövekből hegesztett rácsszerkezet. Futóműve
hagyományos, hárompontos. Az elkészült gépeket a sportrepülőklubok használták vitorlázó
repülőgépek vontatására az 1950-es évektől. Napjainkban a HA-RUG lajstromjelű példánya
a Közlekedési Múzeum Repüléstörténeti Kiállításának gyűjteményében található.
Az 1960-as évek közepén Rubik Ernő továbbfejlesztette az R–18 Kányát és áttervezte
fémépítésűre. A tervek szerint már többcélúnak szánt R–28 Fém-Kánya típusjelzésű repülőgép teljesen fémépítésű félhéjszerkezet lett volna. A gép gyártását ugyan elkezdték a MALÉV
ferihegyi javító bázisán, de végül egy példány sem készült el.

Fesztávolság:
11,6
m

Hossz:
8,3
m

Magasság:
2,08
m

Üres tömeg:
505
kg

Maximális sebesség:
106
km/h

Leszálló sebesség:
75
km/h

Motor: Walter Minor 6–III hathengeres léghűtéses, soros elrendezésű benzinmotor

Maximális motorteljesítmény:
119
kW

Hatótáv: kb.
600
km

Vontat a Kánya
Kánya HA - RUF524

523

http://hu.wikipedia.org/wiki/R%E2%80%9318_K%C3%A1nya

524

Simon archív http://www.freeweb.hu
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Kánya HA – RUE525

Kánya HA – RUE526

Időközben a Kánya HA-RUF újjáépült!

525
526

Winkler archív http://www.freeweb.hu
Winkler archív http://www.freeweb.hu
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Tréner
Kétüléses motoros gyakorló repülőgép
Tervező: Karel Tomas
Gyártó: Zlin Nemzeti Repülőgépgyár Csehszlovákia
A cseh repülőgépgyártásnak komoly történelme van. A háború alatt a saját típusok fejlesztése szünetelt, annál nagyobb számban készültek viszont a német repülőgépek. A béke
beköszöntével a cseh ipar az "ottfelejtett" gyártósorok és technológia segítségével hamar talpra állhatott. 527
Az 1934-ben alapított Zlin/Moravan gyár ekkori "felfutó" terméke a Z-381 volt, mely
a német Bücker Bü-181 "Bestmann" kétüléses kiképzőgép cseh gyártmányú, Walter Minor
WM-4-III motorral felszerelt változata volt. A gépből a negyvenes évek végén a légierő vásárolt egy kisebb sorozatot, ezek 1953-ban az MHS-hez (Magyar Honvéd Sportszövetség) kerültek. A típus neve (akkoriban a repülőgépeket csak nevükön volt szabad emlegetni, bár természetesen a típusjelzésük is közismert volt) "Fecske" lett, hosszú évekig ez volt a legelterjedtebb motoros iskola- és műrepülőgép az országban, mellyel egyéni és kötelék bemutatókat
is tartottak. 1946-ban a cseh honvédelmi minisztérium pályázatot írt ki egy kétüléses iskolaés gyakorlógép tervezésére. Két típus került elbírálásra a bizottság elé: az egyik a prágai CKD
(a "cseh Ganz" - ez a cég szinte mindent gyártott a villamostól a darukig) E-112-ese, és a Zlin
Nemzeti Repülőgépgyár Z-26-osa. Az Otrokovice-ben székelő vállalat tervezőkollektíváját
Karel Tomas vezette, és a kezdeti modell nem felelt meg az elég határozottan kiírt kritériumoknak, mivel nem a hazai ipar által nagy sorozatban előállított négyhengeres Walter Minor
WM-4 motorra épült. A pályamű ekkor módosításra került, a prototípus 1947. október 20-án
emelkedett a levegőbe. A Z-26-ra formáját tekintve hatottak a háború előtti német kiképzőgépek: a Bü-131 "Jungmann", a Bü-181 "Bestmann" és az Arado Ar-96, de az utóbbiaknál
könnyebb, az előbbinél pedig gyorsabb és fordulékonyabb volt. Az összehasonlító repülések
során a típus az E-112 fölé kerekedett, így 1948 júniusában a minisztérium a Zlin gyárat bízta
meg a sorozatgyártással.
Jellemző
Fesztávolság (m)
Hosszúság (m)
Magasság (m)
Szárnyfelület (m2)
Üres súly (kg)
Maximális felszállósúly (kg)
Maximális sebesség - Vmax (km/h)
Legkisebb sebesség - V min (km/h)
Emelkedő sebesség Vemelkedés (m/s)
Terhelhetőség (g)
Motor típusa
Motor teljesítménye (LE)
Légcsavar típusa

527

http://hampage.hu/repules/trener/tipustortenet.html#z26

10,265
7,490
2,060
14,620
500
750
320
74
3,2
+6 -3
WM-4 III
105
Z-26, merev, kéttollú fa
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Z-226B "Bohatyr" és Z-226T "Trener 6"
A Walter gyár az ötvenes évek első felében fejlesztette ki a négyhengeres Minor motor
hathengeres változatát, mely a WM-6 jelzést kapta. Az egyharmadával nagyobb teljesítményű erőforrást természetesen felhasználták a Zlin gyárban is, de ekkor még úgy gondolták,
hogy a plusz erőt leginkább vitorlázógépek vontatásánál lehet felhasználni. A kiegészítő
törzs-üzemanyagtartályt kapott gépet Z-226B "Bohatyr" névre keresztelték, és 1954-ben repülték be. Hamar kiderült, hogy az erősebb gép műrepülő tulajdonságai továbbra is kiválóak,
ekkor további módosításokat hajtottak végre rajta: megerősítették a törzskeretet, kiépítették a
törzs-üzemanyagtartályt, és a légcsavart is kicserélték. Ez lett a Z-226T, melyet a hathengeres
motor miatt "Trener 6"-nak neveztek el. Az első gép 1956. április 12-én szállt fel.
1959-ben a miskolci repülőklub és az MHS vezetői látogatást tettek a Moravan repülőgépgyárban. A látottak nagy hatást gyakorolhattak rájuk, mert a Diósgyőri”Lenin” Kohászati Művek anyagi támogatását is megszerezték egy Z-226T megvásárlásához. Az 1960 tavaszán megérkezett, 0322 gyári számú gép a HA-TRA (polgári) lajstromjelzést kapta, ez volt az
első magyar Tréner. Érdekességképpen megemlítem, hogy az azóta korszerűsítésen átesett
gép a mai napig üzemel ugyanott: Miskolcon - elsősorban vitorlázó vontatásra használják! A
TRA-t később több mint 50 további Tréner követte.
Jellemzők
Fesztávolság (m)
Hosszúság (m)
Magasság (m)
Szárnyfelület (m2)
Üres súly (kg)
Maximális felszállósúly (kg)
Maximális sebesség - Vmax (km/h)
Legkisebb sebesség - V min (km/h)
Emelkedő sebesség - Vemelkedés (m/s)
Terhelhetőség (g)
Motor típusa
Motor teljesítménye (LE)
Légcsavar típusa

10,282
7,800
2,060
14,900
570
820
300
75
4,8
+6 -3
WM-6 III
160
Z-226-641, merev, kéttollú fa

Gyártási év :
Az országba került:
Lajstromjelzés:
Típus:

1959
1960 (az első itthoni Tréner!)
HA-TRA
Z-226T (1975-ben leállították) ->
Z-226MS (1990, Csehszlovákia)
Jelenleg a Borsodi Repülőklub tulajdonában Miskolcon Üzemel.
Hazánkban elsősorban az MHS (később MHSZ - Magyar Honvédelmi Szövetség) és az
RNÁ (Repülőgépes Növényvédő Állomás, később MÉM RSZ) vásárolt Trénereket. Az első,
a HA-TRA, mint már említettük, 1960 tavaszán érkezett az országba. Ez a gép még 1959-ben
épült, de a tél miatt nem tudták átrepülni az országba. Az MHS még ebben az évben 7 további
Z-226T-t vett, ezek -TRB, -TRC, -TRD, -TRE, -TRF, -TRG és -TRH lajstrommal lettek
üzembe véve. 1961-ben már Z-326-osokat vett az MHS, ezek voltak a -TRI, a -TRJ és a -
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TRK. Az 1962-es, számunkra kimondottan sikeres műrepülő világbajnokság után megerősödött a műrepülőélet az országban, ekkor 12 további gép is beszerzésre került (3 darab Z-226T:
-TRL, -TRM, -TRN; és 9 darab Z-326 (-TRO, -TRP, -TRR, -TRS, -TRT, -TRU, -TRV, -TRZ,
-TRY).
Eleinte a műrepülő világbajnokságokra való felkészülést, és az ott való részvételt szolgálták a gépek, később általánosan ez lett a motoros kiképzés (akkoriban az alapkiképzés is
tartalmazott műrepülő képzést) fő típusa, egészen a Zlin Z-142-esek nyolcvanas évekbeli érkezéséig.
Érdekes módon, bár az itthon működtetett 57 gép egy jó részét selejtezték, illetve eladták (sokszor külföldre távozott honfitársaink vették meg őket), a kilencvenes évektől kezdve
második reneszánszát kezdte élni a típus: több, korábban leállított példányt is repülőképesre
újítottak fel. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy kevés klubnak, illetve vállalkozónak áll
rendelkezésére a megfelelő összeg, hogy egy mai, műrepülésre is alkalmas oktatógépet vegyenek (a Z142 is csak korlátoltan műrepülhető, más pedig nincs), másrészt a Tréner ma is
egy ragyogó repülőgép!
Alig több mint egy tucat Tréner maradt repülőképesen az országban. Ez jórészt arra
vezethető vissza, hogy az MHSZ a hatvanas-hetvenes években azonnal leselejtezte a gépeket,
ha kirepülték a műrepülhető üzemórákat. Sőt, volt olyan gép, amit még műrepülhető órákkal
leállítottak, amikor a karbantartás egyszerűsítésére hivatkozva egy-egy egész sorozatot típusselejtnek
minősítettek.
Ezeknek a gépeknek egy
része (pl. -TRL, -TRM, SAF, -SAM) a kilencvenes
években "támadt fel", amikor szükség lett a még repülhető állapotra hozható
kétülésesekre.
Zlin – 226 Trénerek

Néhány gép korszerűsítésen esett át (pl. a TRA és a -TRD új, M137A motort és automata
légcsavart kapott, így Z-226T-ről Z-226MS-re módosult típusjelzésük; de a -SAC is hasonlóan lett Z-326A-ból Z-326AM), mások megmaradtak eredeti állapotában (pl. a -TRM, melyben
még több száz műrepülhető óra volt, vagy a -SAF, ami időközben külföldre került). A nyolcvanas években az Aeroimpex nevű cég igen sok Trénert vett meg olcsón, ezeket újra üzembe
állították, és nagy részük azóta is repül, általában az USA-ban. Milyen jól jönnének ma ezek a
gépek a hazai pilótaképzésben! Mindezeken túl az is előfordult, hogy külföldről érkezett egyegy Tréner az országba (az új HA-TRE, -SAW).
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Béke
(Z – 04)
Együléses, műrepülő vitorlázó repülőgép
Tervező: Zsebő Ferenc
Gyártó: MÖHOSz Központi Repülőgépjavító Üzeme, Dunakeszi.
Az 1950-es évek elején a repülőnapok kedvelt látványossága a L-l 07 Lunák gépekkel
végzett egyéni és kötelék-műrepülés volt. E gépek pótlására a MÖHOSZ 1954-ben korlátlanul
műrepülhető vitorlázógép tervezését és építését rendelte meg a dunakeszi üzemnél. A
Lunakkal szerzett tapasztalatok alapján alapvető követelmény volt a kis kormányerőkkel harmonikus kormányozhatóság, a megengedhető nagy zuhanó sebesség, továbbá műrepülésben a
lehető legkisebb magasságvesztés.528
A gép tervezésében Cserkuti János, Sajgó Győző, Samu Ferenc, Suri György és Tóth
József működött közre. A műrepülő gépekhez korábban alkalmazott sirálytörésű szárny elvetésével a Lunak fő méreteit és általános elrendezését vették alapul, s a Z-03 Ifjúság számos
megoldását és egyes főbb elemeit is alkalmazták. A gép törzsét - kísérletképpen - könnyűfémhéj szerkezetként alakították ki, de a prototípusszárnyat, miután az üzem még nem rendelkezett a könnyűfémek feldolgozásában elegendő gyakorlattal, szokványos faszerkezetként
tervezték meg. Az volt a szándék, hogy a gép beválása esetén, s ha erre már az üzem is alkalmas lesz, azt is áttervezik könnyűfém szerkezetűvé. A megengedett legnagyobb zuhanó sebességet a számításokban 400 km/h-ra vették fel. A vitorlázó műrepülésben ugyan általában
nincs szükség ilyen nagy sebességre, de a műrepülés oktatásakor előforduló gépvezetési hibákra is számítva különösen nagy szilárdságra és merevségre törekedtek.
A HA-7014 lajstromjelű Béke (gysz.: A-013) első felszállására 1955. július 13-án került sor (Karsai E.), és rövidesen a repülőbemutatók (Csanádi N., Karsai E., Kisely E., Tóth J.
és mások) kedvelt gépe lett. A hazai repülőnapokon kívül 1956-ban a bécsin (Kársai E., Tóth
J.), 1958-ban pedig a tusinóin is
részt vett (Karsai E.).
Kedveltsége
ellenére
mindössze egyetlen példányban készült el.

Zsebő Z – 04
Béke529

528
529

A leírás Jereb G: Magyar vitorlázó repülőgépek című könyve alapján készült.
www.avia-info.hu
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Jellemzők
Első repülés
Szárny
Terjedtség
Felület
Oldalviszony
Húrhossz tőben
Húrhossz végen
Trapézviszony
KAH
Szelvény tőben
középen
végen
V állás
Nyilazás
Elcsavarás

Jellemzők
Csűrőkormány
Fajtája
Hossza
lcs/(b/2)
Összfelület
Felületviszony
Közepes húrhossz
Kitérés fel/le
Kiegyenlítés
Vízszintes farokfelület
Terjedtség
Felület
Magasságikormányfelület
Felületviszony
Kitérés fel/le
Szelvénye
Tömegkiegyenlítés
módja
Aerodinamikai kiegyenlítés módja
Vízszintes felület
karja,
Trimm

Jellemzők
Függőleges farokfelület
Összfelület
Oldalkormány-felület
Oldalkormány-kitérés
Kiegyenlítés
Függőleges felület

1955
m
m2
m
m
m

m
m2
m

m
m2
m2

fok

14,00
13,70
14,30
1,40
0,52
0,37
0,98
NACA23015
átmeneti
NACA23012
3
-1,88
aerod. és -2o

Frise
4,00
0,572
2,80
0,204
22/14,8
aerod.

2,75
1,86
0,90
0,136
30/30
szimm.
belső
nincs

m

3,42
lap

m2
m2
fok
m

1,60
0,776
30
nincs
3,90

397

398
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karja
Törzs
Hossza
Szélessége
Magassága
Legnagyobb keresztmetszeti
felület
Futómű fajtája
Kerékátmérő
Felhajtóerő-növelő
eszköz
Fajtája
Kialakítása
Összfelülete
Relatív hossza
Kitérés fel/le

Jellemzők
Ellenállás-növelő
eszköz
Típusa
Elhelyezése
Hossza egyoldalon
Összfelülete
Relatív hossz
Helye a húrhosszon
Hatása vmax-nál

m
m
m
m2

mm

m2
fok

m
m2
%

6,70
0,62
0,96
0,55

merev
260

nincs
-

Göpp.
a/f
1,00
0,36
0,143
0,380
igen

Tömegek
Szárny
Törzs
Farokfelület
Üres gép
Felszállásra készen
Ballaszt
Hasznos teher
Repülőtömeg
Felületi terhelés

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg/m2

Jellemzők
Tömegközéppont szélső
helyzetei
Elülső
Hátsó

215
280
90
370
27,10

-

Méretezési adatok
A pont
B pont
D pont
E pont
Biztonsági tényező
Alapul vett légialkalmassági

v/n
v/n
v/n
v/n

/6
/6
/-3
/-3
1,5
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előírás
Előírás/Kiadás
Kategória
Légialkalmassági határértékek
Megengedett legnagyobb
sebesség
vmax féklappal
vmax vontatással
vmax csőrléssel
Széllökés
Felhőrepülési engedély
Műrepülési engedély
Dugóhúzó engedély

BVS/1939
-

400
km/h
km/h
km/h
vmax/wszél

150
150
igen
igen
igen

Jellemzők
Teljesítmények
Legjobb siklószám
v/wmin
vopt/w
vmin
2vmin/w

km/h,m/s
km/h,m/s
km/h
km/h,m/s

23
83/1,0
90/1,04
70
-
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Cinke
(DFS-Meise)
Együléses, teljesítményvitorlázó repülőgép.
Tervező: Hans Jacobs
Gyártó: AERO EVER Kft, Sportárutermelő Nemzeti Vállalat Esztergom.
A gépet a németek az 1940-ben (Helsinki) rendezendő olimpia típusgépének szánták,
miután 1938-ban az olimpiai bizottság felvette a vitorlázórepülést a számok közé. Nem kis
szerepe volt ebben Rotter Lajosnak, aki 1936-ban a Nemerével a híres céltávot megrepülte,
Berlin és Kiel között. Annak idején a kiírt pályázaton öt típus jutott a végső zsűrizés elé.
Olaszországból az AL3, valamint a Pellicano, Németországból a Mü 17 Merle és a DFS
Meise, A lengyelektől pedig az Orlik II. Rotter is a zsűri tagja és 4:1 szavazattal a Meise a
kiválasztott gép.
Az Aero-Ever Kft. megvásárolta a gyártási dokumentációt és 4 + 1 gépet meg is építettek. A MÁV Istvántelki Főműhelyében 1944-ben négy gép építése folyt, de ez a harcok
miatt megszakadt. A háború után
kettőt befejeztek, egy pedig Miskolcon épült tovább.
Cinke530

A háború után, 1953-1954ben, a módosított változatú gépet a
Sportárútermelő Vállalat
"Cinke néven építtette, egy sorozatban,
amely 20 gépből állt. Ezekre már
kerék is szerelésre került.
A típus különösen kitűnt időtartam repülésekben. 1941-ben Király István megdöntötte
az addigi nemzeti rekordot, egy 29 óra 45 perces repülés során, a Hármashatárhegyen. Ezt a
rekordot Méray-Horváth Róbert hamarosan megdöntötte, aki a Meise- vel, a Hármashatárhegy fölött, 33 óra 10 perc időtartamot repült. A típus kitűnt a magassági repülésekben is.
Méray-Horváth 6030 m / 5778 m rekordot repült a Mátra hullámterében, 1944-ben.
A háború után a Zsigmond Péter repült egy 31 órás időt a Hármashatárhegy felett.
Általános jellemzői
 Hossz:
 Fesztáv:
 Szárny terület:
 Oldalviszony:
 Üres tömeg:
 Bruttó tömeg:
530

Ungár László gyűjteménye http://www.freeweb.hu

7,27
15,00
15
15
205
300

m
m
m²
kg
kg
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Maximális sebesség:
Leszállási sebesség
Siklószám:
Süllyedési sebesség:
Szárny terhelés:

220
55
25,5
0,67
20,00

km/h
km/h
m/s
kg / m²

Meise (Cinke) leszállása

Cinke startja531

Cinke532

531
532

Ungár László gyűjteménye
Simon archív

401
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Jellemzők
Első repülés
Szárny
Terjedtség
Felület
Oldalviszony
Húrhossz tőben
Húrhossz végen
Trapézviszony
KAH
Szelvény tőben
középen
végen
V állás
Nyilazás
Elcsavarás

Jellemzők
Csűrőkormány
Fajtája
Hossza
lcs/(b/2)
Összfelület
Felületviszony
Közepes húrhossz
Kitérés fel/le
Kiegyenlítés
Vízszintes farokfelület
Terjedtség
Felület
Magasságikormányfelület
Felületviszony
Kitérés fel/le
Szelvénye
Tömegkiegyenlítés
módja
Aerodinamikai kiegyenlítés módja
Vízszintes felület
karja,
Trimm

Jellemzők
Függőleges farokfelület
Összfelület
Oldalkormány-felület
Oldalkormány-kitérés
Kiegyenlítés
Függőleges felület

m
m2

15,00
15,00
15

m
m
m
Gö 549/676

m
m2
m

m
m2
m2

fok

m

m2
m2
fok
m
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karja
Törzs
Hossza
Szélessége
Magassága
Legnagyobb keresztmetszeti
felület
Futómű fajtája
Kerékátmérő
Felhajtóerő-növelő
eszköz
Fajtája
Kialakítása
Összfelülete
Relatív hossza
Kitérés fel/le

Jellemzők
Ellenállás-növelő
eszköz
Típusa
Elhelyezése
Hossza egyoldalon
Összfelülete
Relatív hossz
Helye a húrhosszon
Hatása vmax-nál

m
m
m
m2

7,27

mm

m2
fok

m
m2
%

Tömegek
Szárny
Törzs
Farokfelület
Üres gép
Felszállásra készen
Ballaszt
Hasznos teher
Repülőtömeg
Felületi terhelés

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg/m2

Jellemzők
Tömegközéppont szélső
helyzetei
Elülső
Hátsó
Méretezési adatok
A pont
B pont
D pont
E pont
Biztonsági tényező
Alapul vett légialkalmassági

v/n
v/n
v/n
v/n

160

95
255
17,00
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előírás
Előírás/Kiadás
Kategória
Légialkalmassági határértékek
Megengedett legnagyobb
sebesség
vmax féklappal
vmax vontatással
vmax csőrléssel
Széllökés
Felhőrepülési engedély
Műrepülési engedély
Dugóhúzó engedély

220
km/h
km/h
km/h
vmax/wszél

Jellemzők
Teljesítmények
Legjobb siklószám
v/wmin
vopt/w
vmin
2vmin/w

25,5
km/h,m/s
km/h,m/s
km/h
km/h,m/s
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Az Ózd-bánrévei sportrepülésben használt,
azonosított gépek
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Típus

GrunauBaby II.a.

Tervező

Év

Lajstromjelölés, név

Selejtezés

(Schneider)

1938

C-0701 „Ózd”,
1939-től
HA-3010

1949

Rubik R-07,
R-07a

1943

HA-1072

1949

Rubik R-07,
R-07a

1943

HA-1073

1951

Rubik R-07b

1943

HA-2039

1944

Rubik R-07b
Rubik R-07b
Rubik R-07b
Rubik R-11b
Rubik R-15b
Rubik R-15b

1956
1950
1950
1950
1950
1951

HA-2365
?
?
HA-5032(1)
HA-5075
HA-5077

?
?
?
?
?
?

Tücsök

Vöcsök

Cimbora

Koma

Lepke

Pilis-C

Pilis-D

Rubik R-15b

1951

Rubik R-15b

1951

Rubik R-15b

1951

Ifjúság-A

HA-5080, vagy
5090(1)
HA-5097

Rubik R-15b

1954

HA-5113

Rubik R-15b

?

HA-5123

?

Kép

van

van

van

van

van
van
van
van
van
A miskolci géplistán is
szerepel, tehát Bánréve
után ide került 1955
körül.

van

van

?

van

?

A miskolci géplistán is
szerepel.
A miskolci géplistán is
szerepel.

van
van

?

HA-5133

?

Rubik R-15b
Rubik R-16b

?
1952

HA-5136
HA-1008 (2)

Rubik R-16b

?

HA-1023 (2)

?
?
1963.10.15
.

Rubik R-08c

1944

HA-3040?

?

Rubik R-08c

1950

?

?

Rubik R-08d

1951

HA-3131, vagy
HA-3141?

?

Rubik R-08d
Rubik R-08d

1950
1954

HA-3141
HA-3180

?
?

Kemény K02b
Kemény K02b
Kemény K02b
Zsebő Z-03a

Az ózdi cserkészrepülők első teljesítménygépe. Ózdon épült az
RMST asztalosműhelyében! Elhasználódás
miatt selejtezték.
1940-ben kezdett még a
cserkészrepülőknél
Elhasználódás miatt
selejtezték.
1940-ben kezdett még a
cserkészrepülőknél
Elhasználódás miatt
selejtezték.
A cserkészrepülőknél
kezdett repülni. Lezuhant, összetört, Vitkó
Géza †, 1944. 05. Sajópüspöki.

?

Rubik R-15b

Rubik R-08d

Szellő

HA-5093

Megjegyzés

van
van
van

Bánrévén balesetben
összetört
A cserkészrepülőknél
kezdett repülni.
Az 1950-es repülőnap
fényképe alapján próbáltuk azonosítani.

van
van

van
van
van

A miskolci géplistán is
szerepel. Ezért valószínűleg Bánréve után
azonnal ide került.

1957

HA-3192

?

1952

HA-3250

?

1953

HA-3256

1957

van

1953

HA-3260

?

van

1955

HA-5176(?)

1958

Selejtezték?

van

van
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Ifjúság-B

Góbé

Június 18

Zsebő Z-03b

1957

HA-5222

1963

Rubik R26S

1963

HA-5334

?

1964

HA-5363

?

1964

HA-5365

1957

Rubik R26S
Rubik R26S
Rubik R22S

Selejtezték?
1965 után Miskolc,
később Pécs-Pogány,
majd Békéscsaba
Bánréve után Miskolc,
majd Őcsény?

van

?

Miskolc?

van

HA-4119

1965

?

van

Béke

Zsebő Z-04

1957

HA-7014

?

Cinke

Jacobs

1958

?

?

Bücker
Jungmann

Bü-131

1948

HA-BKR

1952.03.15
.

Bücker
Bestmann

195055

HA-BUD

1959

Bü-181

HA-BEN

1959

Polikarpov

1957

HA-PAC

1968

Polikarpov

1958

HA-POG

1965
(1961?)

Jakovlev
Jak-12R

1961

HA-GMA

1970

Po-2

Gém

HA-TRA

Tréner

Z-226T

196063

HA-TRC
HA-TRJ
HA-TRS
HA-ANA

An-2

Antonov

19581965
HA-ANB

Kihelyezett, időszakosan használt gép.
Kihelyezett, időszakosan használt gép.
A gép már nem az ózdi
klubé volt, amikor Galgamácsán lezuhant,
Maczó Albert †, Csikós
Gábor †
Kihelyezett, időszakosan használt gép.
Kihelyezett, időszakosan használt gép.
Már nem ózdi tulajdonban van, amikor összetört 1968-ban.
Az avia-info adattárban
1961 a selejtezés éve.
1970.04.01. Siófoknál a
Balatonba zuhant, Magyar Bálint, M. Kovács
Attila. A gép maradványait 1975 elején Kaposújlakra szállították,
de nem újították fel,
megsemmisült.
Kihelyezett, időszakosan
használt gép.
Kihelyezett, időszakosan
használt gép.
Kihelyezett, időszakosan
használt gép.
Kihelyezett, időszakosan
használt gép.
Kihelyezett, időszakosan
használt gép, ejtőernyőzés.
Kihelyezett, időszakosan
használt gép, ejtőernyőzés.

van
van

van

van

van
van
van
van

van

van
van
van
van
van

van
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Utószó és a szerző

„Az egész élet emlékekből áll, csak mindig a
jelen pillanat múlik el olyan gyorsan, hogy észre sem vesszük.”
Tennessee Williams
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Bánrévén születtem 1951-ben, és az általános iskolát is ott jártam 1964-ig, mivel ekkor
Édesapámat a MÁV Kazincbarcikára helyezte, az általános iskola utolsó osztályát már ott
végeztem el.
Házunk Bánrévén, a vasúti telep szélén, a repülőtér északi oldalán volt. Ha nem
tudtam kimenni, vagy olyan helyről repültek, ahová gyerekként nem engedtek el szüleim, az
ablakból, a padlásról, vagy a reptér széléről bámészkodtam.
Egész gyerekkoromat végigkísérte a bánrévei repülőtér életének figyelése. Ha csak
tehettem ott lábatlankodtam a repülősök körül. Megfogott már gyerekként is a jól szervezett
munka látványa, a fegyelem, a rend, amely akkor elengedhetetlen része volt a repülőtéri
életnek.
Mindig tartottunk attól, társaimmal együtt, hogy amikor repülések, vagy ejtőernyős
kiképzések voltak, elküldenek bennünket, ne zavarjuk a munkát. Érdekes volt, hogy ez nem
igazán fordult elő, ha betartottuk a szabályokat, amelyet hamar megismertünk, tehát
maradhattunk. Az oktatók jól tudták, a most még csak bámészkodó gyerek lesz évek múlva
az, aki repülni fog, vagy ha mégsem, akkor is egész életében emlékezni fog és valószínűleg a
repülés barátja, szimpatizánsa lesz.
Engedéllyel és felügyelettel segíthettünk vissztolni a gépeket, vizet hordtunk a
rekkenő nyári melegben tartott repülésekhez. Este segíthettünk
letisztítani a gépeket, mivel a repülőtér egyúttal községi legelő is
volt és a tehenek nem igen ismerték az „illemet”.
1962 a bánrévei iskola udvarán

Ilyen módon toltam, tisztítottam a gépeket, bámultama
Góliát és Herkules csörlőt és annak üzemét. Természetesen
tudtam az összes zászlójelet, amellyel a csörléseket kérték és
indították. Tisztában voltam a figyelmeztető rakéták színeivel, az
oktató zászlójeleivel, melyekkel a már egyedülrepülő, de még számos helyezkedési hibát
elkövető
növendékeket
irányították.
Ha tehettem olvastam
a repülős könyveket és a
Repülés folyóiratot.
A két vitorlázórepülő,
Szabadkai Éva és
Koszticsák „Atyec” Attila
esküvője Bánréve 1960.08.

Ekkor
került
a
kezembe, Szabadkai Éva
jóvoltából, a Karsay féle könyv a vitorlázórepülésről, amelyet számtalanszor átolvastam.
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Segítettem ejtőernyőt hajtogatni, ami természtesen abból állt, hogy „erőtől függően”
egy, vagy két gyerek tartotta az ernyő kupola végét, míg az ugró elvégezte rajta azokat a
kibogozási, rendezési és hajtogatási műveleteket, amelyeket az ernyőn vízszintesen,
levegőben tartva kellett.
A „vörös négyszög” ahol tartózkodhattunk úgy, hogy ne zavarjunk senkit igazán jó
betekintést adott a repülős
mindennapokba.
Már
gyerekként is érzékeltem,
hogy az emberek nem
egyformák, sem észben,
sem
viselkedésben,
megnyilvánulásokban. Ez
vonatkozott
mind
a
növendékekre
és
a
repülőtér személyzetéhez
tartozó
oktatókra,
hangármesterre,
parancsnokra is. Láttam, ahogyan naplózzák a startkönyvbe a neveket, időpontokat,
megjegyzéseket. Mérték a szélerősséget és figyelték az irányát. Lestem a startra előkészítés
fázisait a gépeknél és a növendékeknél. Számtalanszor voltam tanúja, amikor a már
egyedülrepő növendék repülése után a kiértékelés elég „keresetlen” szavakkal történt, ez
azonban nem minden oktatóra és segédoktatóra volt jellemző! Azóta is vallom a normális, de
határozott hangnem, a reális kiértékelés, a hibákra való „rávezetés” sokkal hasznosabb, mint a
ordítozás, még ha néha elég hajmeresztő dolgok is történtek. Felnőttként természetesen
másként, értékelem már ugyanazokat a dolgokat, mivel akkor gyerekként a felelősség, az
elhivatottság kérdésével nem igen foglalkoztam.
Tavasztól őszig folyt az élet a repülőtéren. Az 50-es években a Sajó mellet még nem
volt gát, ezért, ha a tavaszi áradás nagy volt, akkor csak a repülőtér teljes kiszáradása után
lehetett kezdeni. Emlékszem olyan évre, amikor a Sajó a hangár ajtajáig elöntötte a
repülőteret.
Jártam az iskolai modellező szakkörbe, ahol a
falecekből, furnérlemezből, papírborítással építettük a
gépeket, ha jól emlékszem a „Pajtás” a „Veréb”, A-1 és
valami hasonlók voltak akkor divatban. Szalontai tanár úr
vezette a szakkört, de jól emlékszem Vámos Józsi bácsira
is, aki felügyelte ezeket a munkákat Ózdról.
Otthon egész csomó gépet készítettem fából, volt
repülőterünk, csörlőnk, autónk, startkönyvünk, úgyhogy
egész napokat „repültünk”.
Édesanyám nem nézte jó szemmel a repüléssel
kapcsolatos dolgaimat, valószínűleg féltett, arra gondolhatott, hogy mire megnövök és
önállóan tudok majd dönteni ezt választom. Apa műszaki ember lévén más véleményen volt.
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Neki már az 1940-es évek elején a miskolci gépipariban voltak olyan osztályxtársai, akik
Sajókápolnán repültek.533 Bánrévén a fűtőházban komoly szerszámgépparkkal műhely is volt,
ezért sokszor segített, mint fűtőházfőnök, a repülőtéri munkákban, alkatrészgyártással,
anyaggal, munkával. Akkor az ilyen, az állami vállaltoknál, nem volt „bún”. Ő nem tiltott
ettől kategorikusan, mint, ahogy később sem erőltette rám soha az akaratát, legfeljebb irányt
szabott és feltételeket, de a döntés az enyém lehetett.
Ahogy nőttem egyre több ismerősöm lett, hiszen a községből is jónéhányan repültek
már akkor. Kardoss Jóska, Szabadkai Éva, Szabadkai Peti, Ríz István. Akikre még jól
emlékszem az Sebes Attila, és Koszticsák Attila, Simon László.
Gyerekként ismertem idősebb Németh Sándort, aki akkor Bánrévére vezényelve a
repülőtér műszaki vezetője volt, fia Sanyi a későbbi sikeres operettszínész, Ózdra járt
középiskolába.
A reptér parancsnoka Borsodi István volt. A hangármester az utolsó időben Buris
Jenő. Az oktatók Borsodi István, Huszthy Mihály, Básti József, Kardos József, Ríz István,
akikre emlékszem.
A szélesebb baráti kör szintén elkötelezett repülésrajongó volt, Látó Jancsi, Fellegi
Mici, Nagy Sanyi, Lerch Laci és még sorolhatnám a neveket. A gyereksereg, ha tehette, ott
volt a repülőtéren.
Az ejtőernyős élet kimagasló személyisége volt ekkor Hüse Károly, de jól emlékszem
már Simon Lászlóra, Tábori Pistára, Korcsmáros Olivérre, Téglási Gyulára, Cserepes
Mártonra, Nagy Jóskára is, sajnos a többiek neve már nincs a fejemben. Ugyancsak itt láttam
a miskolciak közül akkoriban Martin Jánost, Szabó Pált, Északi Gyulát ugrani.
Téglási Gyula később, az egyik barátom,
Nagy Sanyi nővérét vette feleségül. Cserepes és
Nagy Jóska a vasúti pályafenntartási főnökségnél
dolgozott, Tábori Pista meg a vasúti fűtőháznál.
Középiskolásként

Sajnálatos módon mire középiskolás korba
kerültem a bánrévei repülőteret bezárták, az ózdi
repülőklubot felszámolták. Számomra ez azt
jelentette, hogy mivel a miskolci repülőteret nem
ismertem, idegen volt oda nem mentem, vártam,
hogy ezt az alapvetően „igazságtalan” döntést
visszavonják. Soha nem hittem igazán, hogy egy
ilyen jó repülőteret, jó klubot csak így le lehet
söpörni, csak hosszú évek múlva döbbentem rá,
hogy ez végleges, nincs visszaút, szélnek eresztették
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ezt az elhivatott csapatot. Ez óriási csalódás volt nekem, hát még azoknak, akik hosszú évek
munkáját látták veszni.
1966 nyarán, mivel minden nyáron több hetet Bánrévén töltöttem nagymamáméknál,
besétáltam a repülőtér közepéig, leültem és néztem a csodálatos zöld térséget, a lezárt hangárt
és a nagy ürességet. Ez itt szokatlanul természetellenes volt, ilyenkor már nyüzsgött az élet,
ha nem is repültek, a hangár körül mindig volt ember, tevékenység. Most csak a csend…
aztán így teltek a középiskolás nyarak, a reptérre már csak a focizni jártunk le a barátokkal.
Amikor még középiskolás az ember, nagyon sok dolog egyszerűnek tűnik. Ilyenkor szokott
eljátszani a gondolattal, hogy a felnőttek valószínűleg valamit nagyon elrontottak. Ekkor még
nincs felelősség, nincs család, nincsenek azok a terhek, amelyek felnőttként alapjaiban
változtahatják meg a gondolkodást és az egész életet. Amit középiskolásként a rendszerből
láttunk az csak nagyon a felszín volt. A középiskola, mégha szakközépiskolások is voltunk és
már jócskán találkoztunk a Borsodi Szénbányák dolgozóival, problémáival, erős védelmet
biztosított még a társadalmi viszontagságok ellen.
Egy csomó dologgal meg persze nem is kellett
foglalkoznunk, ezt szüleink és a család lerendezte.
Az MHSZ, abban is a rádiózás, amelynek ekkor
hódoltam, messze nem mutatta azokat a gondokat,
amellyel később, majd nap-nap után fogunk
találkozni.
Az 1969-70-es katonáskodás, bár, jó
szemléletű, tiszthelyettesképző tüzéralakulatnál
voltam, már rámutatott bizonyos dolgokra, csak
ezt még, mint előfelvételis egyetemisták nem
igazán vettük komolyan.
Szeged 1970
MN 3793

A katonaság után azonban, sorozatosan
vérnyomás problémákkal küszködtem, ami az
akkori egészségügyi elvárások alapján, még a
sportrepülést sem tette lehetővé. Sajnos ez a
problémám ma is megvan és negyven év alatt sem
derült ki, hogy mitől!
Az öt év egyetem Miskolcon komoly erőfeszítést igényelt. A mai kor felsőoktatásához
képest ez egy rendkívül szigorú, erősen teljesítményorientált képzést és követelményrendszert
testesített meg. Ezt leírom, mert így volt, de nem bánom, hogy részem volt benne, az egész
további életemet pozitívan befolyásolta ez a szemlélet a mérnöki munkában. A kézzel és
logarléccel végzett számítások, a sorozatos éjszakákba, hajnalokba nyúló rajzolás hihetetlen
időrabló tevékenység volt, de tudást, kitartást adott.
A mérnöki munkám során, ismét szerencsém volt, és a Borsodi Szénbányáknál
dolgozhattam, változatos, érdekes és sok sikert adó feladatokon. Itt azonban már
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szembesülnöm kellett a társadalom akkori elvárásaival, be kellett látnom, hogy a párt és a
szakszervezet megpróbálta ellenőrizni és igen gyakran szerette volna befolyásolni még a
műszaki tevékenységet is. Ez vezetett, a többek között, a hazai szénbányászat idő előtti
lerombolásához, mert az ország energiaigénye miatt, parancsuralmi utasításokkal
„leraboltatták” velünk, idő előtt a szénmezőket, gyakran 20-30 %-kal többet termeltetve, mint
aminek reálisan lenni kellet volna. Ugyanezt az ipar, kohászat és még sorolhatnánk, hogy
hány ágazatban megtették. Viszont el kell ismernünk így utólag is, nem volt hiány, lehetett
élni, ha nem is a mostanival összevethető színvonalon.
Ekkor már beláttam, hogy egy országos, vagy párthatározattal szemben berzenkedni
lehet, de változtatni rajta nincs sok esély. Így lehetett ez a repülőtér bezárásával is.
A világ azóta, hogy diák voltam óriási léptekkel megy előre. Most leülök a
számítógépem elé és percek alatt végzem el azokat a számításokat, melyeket valamikor
napokig gyűrtünk. Rajzolok, írok a géppel, zenét hallgatok, filmet nézek. Olyan mechanikai,
technológiai szimulációkat tudunk végezni, melyről akkor álmodni sem mertünk.
A mostani számítógépem sebességben, kapacitásban, tudásban nagyságrendekkel veri
az akkori egyetemi nagy számítógépet. Egyben nem versenyezhet vele, a méretében, az akkor
több teremben foglalt helyet! A fejlődés megállíthatatlan, de ez így van jól!
Tízezerszám olvashatom a számítógépen a könyveket. Naprakészen tájékozódhatom a
világ repüléséről, a vitorlázógépekről, a klubok, a gyártók honlapjain. Csak álmélkodom,
hogy akár egy középkategóriájú vitorlázógép fedélzeti számítógépe mire képes, nem is
beszélve az időjárási paraméterek ismeretéről. A későbbi kor mindig előzi a múltkort, nem
csak tudásban, hanem főleg többre képes lehetőségekben. Ennek ellenére vallom, hogy a
múltban élők legalább olyan tudásúak, tehetségűek, szorgalmúak voltak, őket lebecsülni
botorság. Arra kell gondolni, hogy egy Rotter Lajos, egy Rubik Ernő, egy Bánhidi Antal és
még sorolhatnánk, mire lenne képes a mostani technikai, technológiai ismeretekkel.
Mit repülnének azok a korábbi pilóták, akik a „suhanó famadarakkal” is 300-500 kmeket, 6000-7000 m-eket, több tíz órát tudtak repülni?
Minden korszakot, az abban élő, tevékenykedő embereket úgy kell megítélnünk,
ahogyan az akkori kor lehetőségei adottak voltak. Ha nem így tennénk, akkor igazságtalanok
leszünk. Arra kell gondolnunk, hogy a mi, mai csodálatos dolgaink milyen mosolyogtatóak
lesznek majd ötven, száz év múlva.
A repülésben megszűnt az a fajta „titkosság”, ami a korábbi időket, főleg a szocialista
országokat jellemezte. A repterek nyitottak és ez nem csak a polgári és sportrepüléssel
foglalkozókra igazak. A katonai repülés titkossága most már a gépek legbelsejében van, ami
kívülről láthatatlan, sokszor már csak számítástechnikai részletek kérdése az egész. A világ
polgári és katonai szakfolyóirataiban sok olyan naprakész dolog jelenik meg, ami nálunk még
25 évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna.
Azok az emberek, fiatalok, akik 80 évvel ezelőtt elkezdték az ózdi sportrepülést, a
cserkészrepülést, akkor messze előzték korukat. A repülés mindig élen járt a tudományban,
egy csomó dolgot indukált a matematikában, fizikában, a technológiákban. Ez egy permanens
folyamat volt és, hogy most űrhajózunk, légiküzlekedünk, GPS-t használunk, minazoknak
köszönhető, akik valamikor a múlt század elején elkezdtek foglalkozni a levegőnél nehezebb
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tárgyak repülésével. Ebben, bár sajnálatosan hamar végeszakadt, része volt az ózd-bánrévei
sportrepülésnek is.
Ezért is szántam rá, hogy anyagot gyújtsek és leírjam ezt a történetet, emléket állítva
névvel és névtelenül, mindazoknak, akik az ózdi – bánrévei sportrepülésben, ejtőernyőzésben
dolgoztak, sajnos méltatlanul kevesen és keveset tudnak róluk.
Remélem eljön majd egyszer az a nap is, amikor egy szerény emléktáblát el tudunk
helyezni Bánrévén, ami emlékezteti majd az utánnunk jövő nemzedékeket, hogy egyszer itt
élénk, csodálatos sportrepülő és ejtőernyős tevékenység folyt és áramvonalas karcsú
repülőgépek szálltak a település felett, s bátor fiatalok ejtőernyővel ugrottak és ereszkedtek
vissza a földre!
Amikor elhatároztam, hogy írok majd erről, akkor előkerestem az emlékeket, melyek
fényképek, dokumentumok, gondolatok, gyerek- és teenagerkori élmények. Ezekhez kutattam
hozzá mindazon dolgokat, melyekhez hozzáfértem. Ez messze nem annyi, mint amit reméltem, de az előző rendszer beteges titkolódzása, az iratok elhányása, az össze-vissza való irattárazás nem igazán kedvez a kutatásoknak. Meg aztán a vidéki Magyarország dolgainak megbecsülése mindig messze elmaradt a fővárosi, akár ezredrendű események fontossága mellett…
Az írás során, mivel már a repülés megszűnése is lassan egy fél évszázada volt, úgy
gondoltam, hogy nem azok lesznek az olvasók zömében, akik ezt átélték valamilyen szinten,
hanem azok, akiknek ez az egész valami újat jelent. Ezért sok dologra részleteiben is kitérek,
hogy az akkori körülményeket, viszonyokat bemutassam, mert ez így méltó azokkal szemben,
akik ezt az egészet létrehozták és működtették.
Mindent a maga korában, az akkori körülményekhez viszonyítva érdemes vizsgálni és
értékelni. Ha így teszünk, akkor rájövünk, hogy elődeink nagyszerű, értékes munkát végeztek,
érdemes példájukat követni! A jelen mindig az elődök munkája alapján jön létre, ezt nem szabad elfelejteni és azt sem, hogy a jelent ma építők teljesítményét a jövő nemzedéke ítéli majd
meg. Ezért kell bemutatni a repülésben végzett munkát, akár a cserkész mozgalom, akár a
szocialista ifjúsági szervezetek oldaláról is, mert ezek a ma fiataljainak számára már teljesen
ismeretlenek. Pedig ezek nélkül nem lehetett volna hazánkban repülés, sportrepülés, ejtőernyőzés, repülő modellezés.
Szeretnék e helyről is köszönetet mondani mindazoknak, akik emlékekkel, fényképekkel, írásokkal, visszaemlékezésekkel segítették a munkát. A családunk birtokában levő anyagokat a korai időkből elsősorban édesapámnak köszönhetem, aki ezeket összegyűjtötte és
megőrizte, és a fényképek egy részét is ő készítette.
Könyvtáram számos repüléssel foglalkozó szakkönyvvel, regénnyel bír. Évtizedek óta
előfizetői vagyunk a repüléssel foglalkozó folyóiratoknak.
Nagyra értékelem Básti Józsefnek, aki az óta már elhunyt, és társainak munkáját, hogy
már az 1970-es években papírra vettetek dolgokat, amelyek alapján a kutatásokkal el lehetett
indulni. Ez egy jó ideig – rövidített formában – az interneten is elérhető volt, sajnos már az
óta valaki leszedte.
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Az évek során kiadott különféle repüléssel foglalkozó szakkönyveknek, lexikonnak
nagy hasznát vettem. Ugyanígy a különféle repülőklubok megjelentetett könyveinek, amelyek az emlékezést szolgálják és rengetett közvetlen, vagy közvetett adattal segítettek.
Külön köszönet a különféle internetes fórumoknak, ahonnan sokféle információt lehetett szerezni, de legfőképpen azoknak a repülős oldalaknak, weblapoknak, amelyek alapján
történéseket, évszámokat, személyeket, gépeket lehetett azonosítani. Ezen kívül nem utolsó
sorban azoknak a repülős folyóiratoknak Magyar Szárnyak, Repülés, Top Gun, Aranyasas,
Regiment, Aero Magazin, melyek megajándékoznak bennünket mind a naprakészség, mind az
emlékezés varázsával.
Külön ki kell emelni Básti József munkáját és könyvét, amely 2006-ban jelent meg.
Simon László munkáit, Horváth Balázs avia-info honlapját és személyes segítségüket. Nagy
segítségemre voltak Kerékgyártó Mihály újságíró munkái is, amelyek Borsod megye, Ózd,
valamint az itt élők számos dolgát fedték fel. Ezen kívül külön fejezetet érdemel a megye másik, nagyobbik repülőklubjának könyve, a miskolci sportrepülésről és ejtőernyőzésről. Őszinte
örömömre szolgáltak azok a számos egyéb repülőklub történetét feldolgozó könyvek, írások
is, amelyekben utalásokat találtam, következtetéseket tudtam levonni. Matuz István nem csak
a vitorlázórepülő versenyekkel foglalkozó könyve által, hanem adatkeresésekkel és közlésekkel is hozzájárult e munkához. Ugyanezt tette Dr. Lendváry Csaba is, akit volt szerencsém
személyesen is ismerni a Nehézipari Műszaki Egyetemen.
Felhasználtam természetesen a Gliders in Hungary című csodálatos honlapon található
informácikat is, valamint az olyan nagyszerű könyvekben található adatokat is amilyen Jereb
Gábor könyve a magyar vitorlázó repülőgépekről.
Mindenkit természetesen nem sorolok fel, de a könyvben a hivatkozásokat igyekeztem
olyan korrekt módon kezelni, hogy senkiben se maradhasson semmilyen hiányérzet.
A munka többi része már csak idő kérdése és szórakozás volt számomra, hogy megkeressem az összefüggéseket, és a fellelhető dolgokat, megírjam, amit szerettem volna, miközben újra és újra átélhetem gyerek- és kamaszkorom e csodálatos élményeit.
Sokszor, sok kérdés merül fel bennem a repüléssel kapcsolatosan, de a legfontosabb
számomra mindig az marad, hogy hazánkban a repülés, főleg a sportrepülés miért volt mindig
ilyen sokadrendűnek minősített tevékenység? Nem szeretném sorolni azokat a sportokat, amelyekre országunk mindig nagyon sokat, nemritkán milliárdokat áldozott. Ezek a befektetett
pénzt a társadalom számára nem igazán tudják hasznosítani, ennek előnyeit csak a sportolók
és a szakvezetés élvezi. Ilyen nézetem szerint hazánkban ma a labdarúgás, amely gyakorlatilag mind nemzetközi mind hazai viszonylatban rendkívül szerény eredményeket tud felmutatni és szurkolói kört tud mozgósítani. Szemben ezzel, rendre szintén milliárdokat visz el éves
szinten a szurkolók stadionokban való megfékezése, a rendvédelmi szervek mozgatása. Cserébe a pályákon, lelátókon van viszont cigányozás, zsidózás, rasszizmus, minősíthetetlen kiabálás, verekedés…
A repüléssel foglalkozó emberek általában nagyon fegyelmezettek, hiszen csak így lehet e sportot, hivatást űzni. Ezt szokták meg, ezt nevelték beléjük, ezért maradhattak meg repülőnek. Szerencsére a reptereken dolgozó repülők és repülő barátok között nincs az az egyik
másik népszerű sportágra jellemző „feeling”, amely alapján hivatva érzik magukat a stadio-
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nokban üvöltözni, randalírozni, halál részegre inni magukat, az utcákon rendőrökkel verekedni. Igaz támogatás sincs, sőt egyre ostobább intézkedések látnak napvilágot.
A ma fiataljainak, akik közül nézetem szerint sokan, nem igazán találják helyüket a
társadalomban, mert nincsenek olyan országos összefogó szervezetek, amelyek nagyjából jó
irányba terelgetnék őket – tisztelet a kivételnek, ahol ezt a feltételt jelenleg általában a család
szabja ki – a tisztes munka, a hivatás, az értelmes élet irányában. Az ország liberalizálásával,
a demokrácia kiszélesítésével az értékek egy része is elveszett és a szabadságot a szabadossággal keverik.
Úgy gondolom, hogy mindazon tevékenységek, melyek a tanulásra, a rend szeretetére,
a fegyelmezettségre, a normális emberi kapcsolatok építésére szolgálnak, sokkal nagyobb
megbecsülésre tarthatnának számot, mint azt ma tapasztaljuk.
Ezzel az írással szeretnék tisztelegni az ózdi cserkészrepülés megindulásának 80. évfordulóján az itteni sportrepülésnek és ejtőernyőzésnek, amely több helyen folyt, repülőterek
nélkül. Rövid ideig Szentsimonban, már repülőtérrel, majd véglegesen Bánrévén folytatódott
és sajnos itt is ért véget.

A volt repülőtér, háttérben a
Sajó part fái 2012. május

A repülőtér nyugati
oldala és a hangár előtti rész
2012. május
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Amikor Bánrévén járok mindig megállok a volt repülőtér szélén és nézelődöm. Gondolom, hogy akik engem látnak felteszik a kérdést magukban: ugyan mit bámul ez az ember a
felszántott mezőn? Nos, én nem a felszántott mezőt látom, hanem a repülőteret! A valamikori
fiatalokat és magunkat, gyerekként. Ha felnézek, akkor ott szállnak a gépek a fehér, gomolyos
felhők alatt, a kék égen. A hangár tetején pedig lobog a szélzsák.…
A mű nem teljes, sok-sok kutatás még hátravan, mert mindig lehet újabb és újabb információt találni. Csak az a szomorú, hogy egyre kevesebb azok száma, akiktől kérdezni lehetne…
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Az Ózd – bánrévei repülés
kronológiája,
és a fontosabb egyéb események,
melyek közvetve, vagy közvetlenül
hatottak az eseményekre

„…A múlt ködéből árnyuk míg lassan visszatér,
letisztul az Idő és nyitva áll a Tér;
az utak, igazságok és életek
megszövik a múltat, jövőt, a végítéletet...”534

534

Kajuk Gyula
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Időpont

Események, történések,
nevek, intézmények

Hely

419

Egyéb

1945
1945

Ózd

Elrejtett gépek

A Huszthy Mihály által
Vajács-bányában elrejtett
gépek a háborút épségben
átvészelték

1945

Járdánháza

Repülőbaleset

Borsodi Géza

1945

Ózd

Belügyminisztérium

Vasgyári Cserkészrepülő
Egyesület feloszlatása

Grunau Baby II.a.
(HA-3010, Tücsök
HA-1072, -1073, CPilis)
5-6 m magasságból
a Tücsökkel lezuhant. A gép sérült, a
pilóta nem, de a
repülést abbahagyta.
Részleteiben az ózdi
cserkészrepülésről
szóló könyvben.

1946
1946

1946.01.24.

országos
országos

Repülési tilalom

Szövetségesi Ellenőrző
Bizottság (SZEB)

Egész évben

MRSZ

Megalakul a Magyar Repülő
Szövetség

Országosan, több
különféle repülő
szakágat próbál
összefogni

1946

országos

Roncsgyűjtés

1946

országos

Rendőrség

1946. 05
06..

országos

HMNRA

1946. 07.
14.

országos

NRA

1946. 08.
01.

országos

Közlekedési Minisztérium

535

Folytatódik a repülőgéproncsok, repülési szakanyagok
begyűjtése a minisztériumok
utasítására, az anyagokat a
Sirály Repülőgépgyárba és
az Aero Ever Kft telephelyére szállítják.
A rendőrség keretén belül a
repülőterek őrzésére megalakul a Légi rendészeti
Csoport.
A Horthy Miklós Nemzeti
Repülő Alap (HMNRA)
megmaradt vagyonának
államosítása elkezdődik.
A HMNRA nevét megváltoztatják, Nemzeti Repülő
Alap-ra (NRA) és a Közlekedési Minisztérium fennhatósága alá kerül.
A sportrepülés a Közlekedési Minisztérium hatáskörébe
kerül a következő repülőterekkel együtt: Balatonkiliti,
Békéscsaba, DebrecenNyulas, Esztergom, Győr,
Gyöngyös, Miskolc, Ózd,535
Pécs, Sajókápolna,Sátoraljaújhely, Sopron,
Szeged-Algyő, Szentes,

Az ózdi klubnak ekkor még nincs állandó repülőtere! Itt tehát csak az egyesületről lehet szó. A bánrévei repülőtér építése csak 1947-ben kezdődik el, de igazán 1948-ban készül el.
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1946. 08.
08.

országos

Magyar Aero Szövetség

1946. 10.
24.

országos

Magyar Repülő Szövetség

1946. 12.
31.

Esztergom

Aero Ever

Szolnok, Szombathely, Érd,
Ferihegy, Hármashatárhegy, Farkas-hegy, Gödöllő.
Feloszlatják a Magyar Aero
Szövetséget (MAeSZ).
Megalakul a Magyar Repülők Szövetsége (MRSZ),
ügyvezető elnök: Andrasew
Iván.
az AERO EVER Kft telephelyén kitört tűzben 14 db
építés alatt álló vitorlázó
repülőgép elégett.

1947

1947

országos

Repülő egyesületek

1947

országos

Roncsjavítás

1947. 02.
21.

országos

Magyar Repülő Szövetség

1947. I.
félév
1947

országos

Repülési tilalom

Hármashatárhegy

Repülőtábor

A repülőegyesületek újjáalakulása: MÁV, MADISZ,
Ganz, Rendőr, Kinizsi,
Barátság, stb (Hozzávetőleg
40 repülőegyesület, 4000
taggal).
A háborús roncsokból 240
vitorlázó és 7 motoros repülőgépet javítanak meg a
repülőegyesületekben.
A Magyar Repülő Szövetség (MRSZ) sajtónyilvánosság előtti hivatalos bemutatkozása.
Nemzetközi Ellenőrző Bizottság
Básti József

1947-48

Ózd

„Vendégrepülések”

Huszthy Mihály,
Borsodi István

1947

Sajópüspöki

Repülőbaleset

Juhász János

1947. 09.
17-19.

országos

MRSZ - FAI

1947

Országos

„Magyar Repülés”

A Magyar Repülők Szövetségét felveszik a Nemzetközi Repülő Szövetségbe
(FAI).
Megindul a „Magyar Repülés” című folyóirat

Első félévben
Vendégként néhányan Sajókápolnán,
Diósgyőrben próbálnak időnként
repülni
A dombon a gumiköteles indítás előtti
szél a Pilis gépet
átfordította.
A gép sérült, a pilóta nem.

1947. november 1.
az első szám

1948

1948.02.14.

országos

OMRE

1948.02.29.

országos

MSZHSZ

Megalakul az Országos
Magyar Repülő Egyesület
Rédei György főtitkár. Ezzel egyidőben a Magyar
Repülő Szövetség megszűnt.
Megalakul a Magyar Sza-

Repülős és ejtőernyős szervezet is.
Több sportágat
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badságharcos Szövetség

1948

országos

Géprombolás

1948. 03.
25.

Ezstergom

AERO EVER

1948

országos

OMRE

1948

1948

Ózd

országos

Több háború előtti vitorlázógépet, többek között a
világcsúcsot repülő Nemerét
is, a kijavításuk után, ismeretlen okból megsemmisítenek.
Az esztergomi AERO
EVER Kft államosítása,
átalakul: Sportáru Termelő
Nemzeti Vállalattá (későbbi
neve: Sportárutermelő Vállalat).
Az OMRE megalapítja a
„Népi repülés” érdemjelvényt Arany, ezüst, bronz
fokozat.

A lejtővitorlázás korszaka Ózdon lassan
véget ért

Sajópüspöki, Sajónémeti

Káderezés

A repülésben résztvevők
újra káderezése (politikai
szempontok alapján való
kiválasztásuk) az MDP
Káder Osztálya által elkezdődik, a régi klubok tagságát szétverik.

1948

Ózd - Bánréve

Repülőtér létesítés, és
hangár építése

Ózdi Kohászati Üzemek,
Valkó Márton igazgató,
Miklós László,
Farkas Ferenc

1948

Ózd - Bánréve

MADISZ

A klub a MADISZ-ban
próbálja meg a folytatást

1948

Ózd

A gyár új igazgatója
Valkó Márton

1948. 09.

országos

OMRE motoros iskolák

1948. 10.
03.

Budaörs

Repülőnap

1948. 10.
12.

Algyő

Motorosrepülő iskola

A sportokat ismét felkarolják.
OMRE motoros kiképző
iskolák alakulnak az ország
több helységében: Szentes,
Győr, Balatonkiliti, Esztergom, Szolnok, Algyő, Hajdúszoboszló repülőterén.
A budaörsi repülőnap megtartása az összes repülőklub
részvételével.
Az algyői repülőtéren I.
fokú motoros iskola kezdődik a legjobb vitorlázórepülőknek.
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próbál integrálni,
így az ejtőernyősök
is itt működhetnek.

Huszthy Mihály
ezüst fokozatot kap.
Bár már a
szentsimoni repülőtér idejében voltak
csörlésiautóvontatási kísérletek, a repülések
zömében lejtővitorlázások voltak.

Az OKÜ hathatós
támogatásával, de
gyakorlatilag a
repülők társadalmi
munkájával és lelkesedésével
A repülőklub a
MADISZ szervezetébe próbál integrálódni
A repülés ügye is jó
kezekbe kerül ismét.
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1948. 10 –
11.

országos

Motoros gépek

A HM 25 db Zlin-381 típusú kiképző repülőgépet vesz
Csehszlovákiától, 5 db-ot az
OMRE kap.
Az OMRE a honvédségtől
15 db Bü-131 típusú kiképző repülőgépet kap.

1949

1949. 04.

országos

Koma

Berepülik Rubik Ernő R-15
Koma kétüléses iskolavitorlázógépének prototípusát.

1949

Ózd

Ózdi Repülő Klub

A klub végleg megalakult

1949

Ózd

Ózdi Repülő Klub

Csák István klubtitkár, Zahorán Mihály politikai instruktor

1949

Bánréve

Repülőtér

Parancsnok:
Széles Géza

1949

Bánréve

Grunau-BabyII a selejtezés

HA-3010

1949

Bánréve

Motoros gép újjáépítése elkezdődött

Bücker-Jungmann 131
HA-BKR

1949

Bánréve

Rubik R-07a Tücsök
befejezte a repülést.

HA-1072

1949

országos

OMRE

1949

Békéscsaba

OMRE

1949. 07.
16-10.04.

Algyő

Káderezés

1949. 09.

Budapest

BME

1949. 09.
10.

országos

Szellő

Az OMRE létrehozza a saját
Központi Repülőgépjavító
Műhelyét (KRM) és Repülőipari Tanuló Iskoláját
(RITI) Budaörsön (a Sirály
Kft.-ből).
az OMRE motoros repülőiskolák felállítása, majd
Békéscsabára szervezik a
központi repülőiskolát.
A haderőn kívüli motoros
pilóta iskola Algyőn, a káderezés miatt 28 fő eltávolítása történik, a jelentkezett
75 főből 37 fő végez.
A Budapesti Műegyetemen
az új repülőmérnöki karon
elkezdődik az oktatás.
Kemény Sándor K-02 Szellő gyakorló vitorlázógépé-

Nagy Hugó
Székhely Ózd, repülőtér Bánréve.
Korábban nem volt
közük a repüléshez,
politikai alapon
kapták a megbízást.
A HMNRA-nál
1939-ben szerzett
motoros repülő
oktatói képzést.
Később számos
repülőtér, népszerű
oktatója, egészen
1956-os halálos
repülőbalesetéig
HA-3010, „Ózd”,
korábban C-0701
Az országosan begyűjtött roncsokból
a Hármashatárhegyről egy darab került
Ózdra.
1940-ben kezdte.,
még a cserkészrepülőknél. Selejtezés

Hármashatár-hegy
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nek első repülése.
1949

Bánréve

Szombathelyről két,
repülős szakembert
helyeznek át Bánrévére

1949. 12.

országos

Bü.131

1949. 12.

országos

Ejtőernyőzés

Pogácsás István, Németh
Sándor

Az ottani sportrepülőteret bezárták az
osztrák határ közelsége miatt.

A repülőgéproncsokból
újabb 10 db Bü-131 típusú
iskolagépet tudnak helyreállítani, 5db-ot a honvédség, 5
db-ot a sportrepülés kap.
Az évben végrehajtott ugrások száma mindössze 74.

1950
1950

országos

MADISZ helyett
DISZ

1950

Ózd-Bánréve

Motoros gép újjáépítése befejeződik

Bücker-Jungmann 131
HA-BKR

1950

Bánréve

Repülőtér parancsnok
változás

Parancsnok: Pogácsás István

1950

Bánréve

Klubtitkár változás

Csák István helyett Matula
Gyula

1950

Ózd - Bánréve

Repülő fiatalok szervezése

Deák Jenő tornatanár

MDP

1950. 04. 28

országos

Tiltás

Az ország déli határterületét
tiltott légtérré minősítik, a
légierőnél bevezetik a készültségi szolgálatot.

1950. május-június

Hajdúszoboszló

III. országos vitorlázórepülő verseny

Huszthy Mihály

1950.

Békéscsaba

Oktatói iskola

Borsodi István, Básti József,
Juhász János

1950. 07.
04.

Békéscsaba

Magassági repülés

Borsodi István

1950. 07.
29.

országos

Koma, Június 18,
Futár

Az R-29b Koma második
prototípusának berepülése, a
sorozatgyártás beindulása.
Az R-22S Június 18 / Super
Futár berepülése és sorozatgyártásának elindítása.

1950

Bánréve

Országos tábor

Nagy létszámú nyári kikép-

A kommunista párt
manipulálta leginkább ezeket a szervezeteket
Ózd, Sárli telepi
műhely. Németh
Sándor, Borsodi
István, Básti József
és még sokan mások
dolgoztak rajta.
Jó néhány klub és
repülőtér jeles személyisége.
Őt is politikai alapon nevezték ki, a
repüléshez korábban
semmi köze nem
volt. 1950-52
Az ózdi gimnáziumban szervezte a
fiatalokat.
Jugoszláv helyzet.
A DVTK (diósgyőri) repülőklub „színeiben” versenyez
Az iskola 5 hónapos
volt és tavasztól
őszig tartott. Vitorlázórepülő oktatói
minősítést szereztek.
1145 m.
A Koma rögtön
sorozatgyártásra
került, 65 db készült
ekkor. A Június 18 a
Dolgozó Ifjúság
Szövetsége tiszteletére kapta a nevét.
A táborokba az
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ző táborok.

Új „Vöcsök” gép
érkezik
D-Pilis gép érkezik
Saját gyártású motoros
csörlő építése

1950

Bánréve

1950

Bánréve

1950

Bánréve

1950

Bánréve

Repülőtér

Műszaki vezető és oktató
Németh Sándort, aki itt lesz
1957-ig

1950. 08.
07.

Bánréve

Nagyszabású és sikeres repülőnap

Számos társklub és a központi szervek is képviseltették magukat.

Szellő

Kemény Sándor K-02b
Szellő második prototípusának berepülése és sorozatgyártásának beindítása.

1950. 08.
20.

országos

ország számos pontjáról és klubjától
irányítottak növendékeket. A kiképzés
a légierő igényeihez
igazodott!
Nem ritka a 120 fős
napi üzem!

?
HA-3141
Miklós László

Ezt még későbbi
képeken is látjuk.
Németh Sándor a
szombathelyi, a
bánrévei, a győri
repülés emblematikus személye.
Talán a minden
évben megrendezettek közül ez volt a
legnagyobb szabású.
Hármashatár-hegy
Mező György
A békéscsabai oktató iskolán a
bánréveiekkel
együtt végzett. Nem
sokáig lesz itt, mert
erejét meghaladja a
feladat.
Bücker-Jungmann
131
HA-BKR elvitele
után őt is elvezénylik.
A gép már nem az
ózdi klubé volt,
amikor Galgamácsán lezuhant,
Maczó Albert †,
Csikós Gábor †
1952.03.15

1950

Bánréve

Repülőtér parancsnok
változás

Pogácsás István Budapestre
kerül, helyére Kenderesi
Antal jön.

1950

Bánréve

Motoros oktató

Reich Ferenc

1950

Bánréve

Az újjáépített motoros
gépet központi utasításra elvszik a klubtól.

Bücker-Jungmann 131
HA-BKR

Ejtőernyőzés

A Magyar Szabadságharcos
Szövetség (MSZHRSZ)
keretein belül 2450 ejtőernyős ugrás történt az év
folyamán.

Az előzőhöz képest
hihetetlen fejlődés.

Borsodi István, Básti József

A két bánrévei oktató itt kap kiképzést.

1950. 12.

országos

1951
1951. január-február

Hajdúszoboszló

1951.01.27.

országos

1951.04.02.

Bánréve

Kétkormányos „Koma” oktatóiskola
Ismét MRSZ az
OMRE helyett
II. osztályú repülőtérré

Rágyánszki András főtitkár,
Rónai Rudolf elnökhelyettes
Csak sportcélra
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nyilvánítás
1951

országos

MRSZ

„Nazarova” mozgalom

1951

Bánréve

Békéscsaba oktatói
iskola

Borsodi István

1951

országos

Teljesítményrepülés

1951

Budapest

Műegyetem

Bánréve

Repülőtér parancsnok
változás

Kenderesi Antalt Borsodi
István váltja fel.

1951

Bánréve

A Rubik R-15b Koma
lett az alapfokú, kétkormányos iskolagép

A klub és a repülőtér 4 db
gépet kapott. HA-5075,5077, 5093, -5097.

1951

Bánréve

Országos tábor

Nagy létszámú nyári kiképző táborok. Oktatás 4 Koma
géppel.

1951

Bánréve

1951

Bánréve

1951

Bánréve

1951

Ózd-Bánréve

Repülő fiatalok szervezése

1951

Bánréve

Repülőnap

1951

országos

használható.
Egy-egy gépet a
növendékek saját
„gondozásba” vettek
Később ő lett a
repülőtér parancsnoka

Az OMRE egyetlen távrepülést sem engedélyez, a
teljesítmény repülést öncélú
tevékenységnek minősíti.
A Műegyetemi Sportrepülő
Egyesületet megszüntetik,
tagjait a repülésből végleg
kizárják.

1951

A Koma megjelenésével a Cimbora kétkormányos iskolagép
elkerül a repülőtérről
A Rubik R-07a „Tücsök” selejtezésre
kerül
Rubik R-08c Piliseket
kap a klub
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Egy év megszakítással a repülőtér
bezárásáig ő maradt
a parancsnok, motoros és vitorlázó
oktató, ejtőernyős
ugrató.
Legnagyobb száma
1951-1955 között: 4
db. Később 1 db.
A táborokba az
ország számos pontjáról és klubjától
irányítottak növendékeket. A kiképzés
a légierő igényeihez
igazodott!
Nem ritka a 120 fős
napi üzem!

HA-5032 (1),
HA-5132

Miskolc, Sajókápolna?

HA-1073

1940-ban kezdte
még a cserkészrepülőknél.

HA-3131, vagy -3141?
Lócsy Károly

A gimnáziumban
szervez és különféle
előadásokat is tart a
klub tagságának.

Mátyásföldön létrehozzák
az MRSZ Központi Javító
Műhelyét. (Zsebő Ferenc,
Jereb Gábor, Sajgó Győző
vezetésével)

MRSZ

1952
1952.01

országos

MRSZ

Repülési üzemnapokon
kötelező a mentőszolgálat

Bánréve egy darab
mentőautó.

426

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története 1945-1965

jelenléte
A repülőtéri létesítmények
őrzésének elrendelése, főleg
éjszaka

1952

országos

MRSZ

1952

Bánréve

Megjelenik a Rubik
R-16b „Lepke”

HA-1008(1)

1952. 05.
04.

BánréveAbafalva

Halálos repülőbaleset,
Juhász János oktató†

Június 18, HA-4104

1952

országos

1952

Bánréve

1952. 05.
17.
1952
1952
1952
1952. 07.
17.

Bánréve

1952 07-08.

Június 18.

Bánréve
Bánréve
Bánréve

A klub két K-02
„Szellő” gépet kap
A klub első 5 órán túli
repülése
Klubtitkár lemond
Klubtitkár
Repülőnap

Bánréve
Szentes

Ehhez még fegyvert
is biztosítottak.
A Vöcsök változatlanul használatban
A korábbi ózdi
cserkészrepülő,
majd bánrévei oktató, ekkor már a
budapesti Postás
klubnál dolgozott.
Távrepülési feladat
végén Bánréve
mellett lezuhant

Az R-22S Június 18 egyik
példányához lamináris szelvényű szárnyat szerkesztenek.
HA-3260
HA-3256
Básti József

Szellő, HA-3256.
5:05

Matula Gyula
Miklós László

1952-1956

Időtartam repülés

Németh Sándor oktató

515

Tábor

Országos szervezésű leányvitorlázótábor működik a
szentesi repülőtéren.

Nincs adat, hogy
Bánrévéről kik
vettek részt.

Takács István, Vass Jenő
oktatók

Vezényelt, Bücker
Bestmann, vagy a
cseh klónja, a Zlin381 „Fecske”
igénybevételével.

1953

1953

Bánréve

Időszakos motoros
repülő képzések a
repülőtéren

1953. 02.
05.

országos

Ifjúság

1953. 03.

Dunakeszi

AKKÜ

1953.04.28.

országos

MRSZ

A „vörös négyszög” alkalmazásának kezdete

1953

Bánréve

A klub K-02 „Szellő”
gépet kap

HA-3250

Ferihegy

A Ferihegyi repülőtéren
repülőbemutató megrendezése: vitorlázóprogram,
sugárhajtású vadászgépek,
200 ejtőernyős ugrása.

1953. 07.
28.

Budapest

Zsebő Ferenc Z-03 Ifjúság,
kétüléses kiképző vitorlázógép prototípus berepülése.
Az MRSZ Központi
Repülőgépjavító Műhelye
Dunakeszire költözik, új
neve: Alagi Központi Kísérleti Üzem (AKKÜ) és a
könnyűfém repülőgép építési módszerekkel foglalkozik
Sportrepülés és
ejtőernyőzés esetén
is.
Így már három
Szellő van.
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1954

1954.01.24.

országos

1954

országos

1954

Dunakeszi

1954

Bánréve

1954

Bánréve

1954

országos

Létrejön a MÖHOSZ

Párthatározatra az MRSZ és
a Magyar Szabadságharcos
Szövetség összevonásából
megalakul a Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség
(MÖHOSZ. Kutika Károly
ÁVH ezredes, elnök.
Rágyánszky András főtitkár.

Légierő

A túlméretezett légierőt az
ország nem tudja eltartani,
ezért elkezdődik a leszervezése

Junior Vitorlázórepülő
Verseny
Megérkezik az R-08d
Pilis
Repülőnap
Összevonások

Borsodi István
HA-3180

Magyar Önkéntes
Honvédelmi Szövetség

Ez maga után vonja
a repülőklubok
taglétszámainak és
kiképzési ütemeinek
drasztikus csökkenését.
Pilis géppel, 18.
hely.
A „C” Pilisek még
repülnek.

Több repülőklubot összevonnak, a MÁV Repülőműhelyt (Landler Jenő, volt
Istvántelki Főműhely repülőműhelye) megszüntetik.

1955
1955. 01.
25.

országos

Ifjúság-A

Zsebő Ferenc Z-03A Ifjúság
kétüléses kiképző vitorlázó
repülőgépének berepülése és
sorozatgyártása.

1955

Bánréve

Megérkezik egy Zsebő
Z-03a Ifjúság gép

HA-5176?

1955

Dunakeszi-Alag

Teljesítménytábor

Básti József, Buris Jenő

1955. 06.
09.

Dunakeszi-Alag

Teljesítménytábor

Kardos József

1955. 07.
13.

országos

Béke

Zsebő Ferenc Z-04 Béke
műrepülő vitorlázógépének
berepülése.

1955. 08.
26.
1955

Bánréve

Magassági repülés

Básti József

Bánréve

Repülőnap

Esztergom

Sportárutermelő Vállalat

1955

Az esztergomi repülőgép
javító és gyártó üzem áttér a
fém repülőgépek javítására,
gyártására (Jak-18 motoros

A lajstromjel bizonytalan.
Az egész tábor alatt
„gyenge” idő, ezért
nincs számottevő
teljesítmény. Buris
Jenő itt repüli meg
az ezüstkoszorú két
feltételét (1110 m,
1955. 07. 02. és 60
km 1955. 07. 25.)
Az ezüstkoszorú két
feltételét sikerül itt
megrepülnie: 1830
m, és 65 km.

1093 m
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1955

országos

iskolagép licenszgyártás)
60 db-os sorozatot gyárt le
az alagi központi üzem.

Vöcsök

Módosított csűrőkormány.

1956
1956. 05.
03.

országos

Ifjúság-B

Zsebő Ferenc Z-03B kétüléses kiképző fém vitorlázó
repülőgépének berepülése,
és a sorozatgyártás elindítása

1956. 05.
10.

Bánréve

Az első ezüstkoszorú

Németh Sándor oktató

1956 nyara

Hódoscsépány

Vontatógép kényszerleszállás

ÚT-2 Galamb,
HA-GAC,
Juhász György

1956

Bánréve

Rubik R- 07b, Vöcsök
gép érkezik

HA-2365

1956. 06.
13.

Bánréve

A második bánrévei
ezüstkoszorú

Buris Jenő

1956

Bánréve

Repülőnap

1956. 10. 23

országos

Forradalom

1956.10.31.

országos

Létrejön az MNRSZ

1956. 11.
04.

országos

Forradalom

1956.12.01.
1956
1956

országos
Bánréve
Bánréve

MNRSZ - MRSZ
Klubtitkár lemond
Új klubtitkár

Az ekkor kirepült
Bánréve-Tiszadob
(68 km) távval a
korábbi idő és magassági repülésekkel
az ezüstkoszorú
teljesült. Jelvényszám: 234.
A miskolci klub
tulajdonában levő
gép, a miskolci
motoros pilótával
Bánrévére volt
kihelyezve. Az AIfjúság vontatása
közben a motor
főtengelytörése
után, kényszerleszálláskor átvágódott. Gép sérült,
pilóta nem.

5:40
időtartamrepülés..
Jelvényszám: 268.
A bánrévei repülőtéren nincs rendbontás és különleges
esemény.
Magyar Nemzeti
Repülő Szövetség

A forradalom letörése. A
szovjet hadsereg megszállja
az összes magyar repülőteret, a repülőeszközöket
lefoglalják, a katonai repülőgépek modernebb típusait
elrepülik, valamint bevezetik a teljes (magyar és külföldi polgári, valamint magyar katonai) repülési tilalmat.
Visszajön az MRSZ
Miklós László
Márkus Gyula

1956-1957
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1957

1957

Esztergom

Átszervezés

1957

Budapest

MRSZ

1957

országos

Forradalom

Bánréve

Egy Po-2 kerül felújításra a katonai selejtezett, felesleges gépekből

1957

Az esztergomi
Sportárutermelő Vállalat (a
volt Aero Ever) a Labor
Műszer Ipari Művekhez
kerül.
6 év után újra működési
engedélyt kap a műegyetemi
hallgatók repülőklubja.
A forradalomban aktívan
részt vett sportrepülők felelősségre vonása. Súlyos
büntetések, örökre kizárások, eltiltások…
HA-PAC.
Németh Sándor, Borsodi
István és sokan mások építik.

1957. 02.

országos

Mentőrepülés

Wittinger Kálmán az MRSZ
keretén belül megszervezi
az Egészségügyi Repülő
Csoportot.

1957. 04.
08.

Bánréve

A harmadik ezüstkoszorú

Kardos József

1957
1957

Bánréve
Bánréve

Klubtitkár lemond
Új klubtitkár

1957

Bánréve

Németh Sándort elhelyezik a repülőtérről.

1957

Bánréve

Motoros oktató érkezik

1957

Bánréve

Műszaki vezető, hangármester változás

Buris Jenő

Bánréve

A klub a kétkormányos kiképzéshez
Zsebő Z-03b „Ifjúság”
gépet kap

HA-5222

1957

Márkus gyula
Miklós László
Valószínűleg Szombathelyre, vagy Győrbe került, az
ottani repülőtérre.
Sárszegi Mihályt a bánrévei
repülőtérre helyezik.

a Munkás-Paraszt Forradalmi Kormány megalakítja
a Közlekedési és Postaügyi
Minisztérium (KPM) Légügyi Főigazgatóságát, vezetője Rónai Rudolf kormánybiztos.
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója dr
Oravecz Béla szervezésében
a korábbi mentőrepülés ide
került.

országos

Légügyi Főigazgatóság

1957. 07.

országos

Országos Mentőszolgálat

1957. 08.
08.

Bánréve

A negyedik ezüstkoszorú

Básti József,
HA-3192, Pilis

1957.08.17.

országos

MHS

Létrehozzák az MHS-t

1957. 07.
01.

A felújítás és átépítés 3 hónapot vett
igénybe! Az MRSZ
ezt is elviszi!
A másik jeles személyiség Gyulai
Andor.
Po-2, Jak-12 és
Aero-45 gépek.
Időtartam repülés:
5:07.
Jelvényszám: 278.
1957-1962
Nagy vesztesége a
klubnak!
Oktat, vontat.
Műszaki vezető,
hangármester,
gondnok.
Később a Koma
hiányában majd
oktatógép, de vontatásból is sokat repült.

Bánrévén gyakran
megfordulnak.
Gyermekparalizis
járvány!!!
Bánréve-Bekecs, 62
km. Jelvényszám:
364.
Magyar Honvédel-
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Uszta Gyula elnök
1957

Bánréve

A teljesítményrepüléshez egy R-22S
„Június 18” gépet kap

1957

Bánréve

Ejtőernyős szakág
megalakulása

Sarkadi József

1957

Bánréve

A Po-2 motoros gépet
elveszik a klubtól

HA-PAC.

HA-4119

mi Sportszövetség

Nem volt eredményes. Hosszabb
szünet!
Az MRSZ a HABKR után ezt is
elviszi!

1958

1958

Esztergom

Átszervezés

1958

Alag

Megszűntetés

az esztergomi Labor Műszer
Ipari Művek repülőgépgyártó részlege (a volt Aero
Ever) a Pestvidéki Gépgyár
Esztergomi Gyáregységévé
válik.
Az Alagi Központi Kísérleti
Üzemet (AKKÜ) megszüntetik.

1958

Bánréve

Újabb Po-2-es „de
már lengyel gyártású
CSS-13, Pacsirta”
kerül felújításra

1958.04.29.

Bánréve

Távrepülés

Borsodi István

1958. 05.

Bánréve

Teljesítménytábor

Csak a klub tagjai repülnek
ekkor itt.

1958. 05.

Bánréve

Hurokrepülés

Buris Jenő

1958. 05.
1958.05.22.

Bánréve
Bánréve

Magassági repülés
Magassági repülés

Buris Jenő
Koszticsák Attila

1958. 05.
22.

Bánréve

Teljesítménytábor

Géptörés

1958. 05.
22.

Bánréve

Magassági repülés

Schlága József

HA-POG

Ez már itt is marad!
Innentől kezdve
biztosított a saját
kezelésű vontatásos
kiképzés, sőt majd
1959-től az ejtőernyős ugratás is.
Egyes adatok szerint
1961-ben selejtezték, de a visszaemlékezők szerint a
klub felszámolásáig
itt volt.
Bánréve-Hasznos,
61 km.
Értékelhető táv,
magassági és időtartam repülések.
Bánréve-HatvanBánréve, 180 km.
2000 m feletti.
1525 m
A Nyíregyházáról
kölcsön kapott Cinke (Buris Jenő) és a
Po-2 vontatógép
(Borsodi István) a
levegőben ütköztek.
Személyi sérülés
nem volt, a Cinke
oldalkormánya és a
vízszintes vezérsík
csúnyán sérült.
Leszálltak, személyi
sérülés nem történt.
1333 m.
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1958.05.24.

1958. 06.
24.

Bánréve

Távrepülés

Koszticsák Attila
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Bánréve-Hasznos,
63 km.

Opitz Nándor 518 km-es
távrepülésével megszerzi az
első magyar gyémántkoszorús vitorlázó teljesítményjelvényt.

országos

1958

Bánréve

Ejtőernyős szakág
újraindítása

Sarkadi József

1958

Bánréve

Az A-Ifjúságot elviszik a klubtól

HA-5176?

1958

Bánréve

Béke típusú vitorlázógép

1958

Bánréve

Repülőnap

1958

Miskolc

Ugrótorony

1958

Bánréve

Kötélhúzó

HA-7014

Miskolcon 54 m magas
ejtőernyős ugrótornyot
avatnak (egyedüli az országban).
Az öreg Hoffer traktort egy
modernebb, R-49-es váltotta
fel.

Az elméleti képzések megvalósultak,
de teljes szétzilálódás, mert nem volt
hozzáértő vezető.
A repülőtérre ideiglenes használatra és
műrepülés gyakorlására került a gép.
Később a
bánréveieik is itt
gyakorolhatnak
majd.

1959

1959

Bánréve

1959

Bánréve

1959

Bánréve

1959. 07.

Bánréve

1959.07.12..

Bánréve

1959.07.06.

Bánréve

1959. 07.02.
1959
1959.09.02.

Bánréve
Bánréve
Bánréve

Az ejtőernyős szakosztály újjászervezése
A Tréner motoros gép
bemutatása a repülőtéren
Ejtőernyős körvezetői
tanfolyam és vizsga
Teljesítménytábor
D vizsga. Időtartam
repülés
D vizsga, időtartam
repülés
Időtartam repülés
Repülőnap
Újabb ezüstkoszorú

Hüse Károly, Simon László

Ez már eredményes
lett, országos szinten is! Ekkor már a
„törzsgárda” 20 fő
feletti!

HA-TRA

A miskolci klub
tulajdona volt.

Schlága József

Szakszolgálati engedélyt szerzett.
Eredményes!
522, B-Ifjúság,.
Jelvényszám: 489.
520. Jelvényszám:
490.
5:19

Schlága József

55 km távrepülés.

Batizi János
Borsodi István pk.
Koszticsák Attila

1960
1960

Bánréve

Tréner motoros gép
kiképzés

HA-TRS, HA- TRJ

1960. 05.
06.

Esztergom

Góbé

Az R-26P1 (Góbé) prototípus első repülése.

1960.06.11.

Hajdúszoboszló

Magassági és távrepülés

Huszthy Mihály

2205 m. Hajdúszoboszló-Tasnád
(Románia), 92 km.

1960

Bánréve

Repülőnap

1960

Bánréve

Ejtőernyőzés

Hüse Károly katonai szolgálatra bevonult

Az ejtőernyős kört
Simon László és
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Batizi János viszi
tovább, eredményesen..
1961

Skulthéty Gyula

Selejtezés?
Egyes emlékezők
szerint a gép a repülőtér bezárásáig itt
volt!
1480 m.
505. Jelvényszám:
621.
508.

HA-TRJ
HA-GMA

Tréner,
Jak-12R „Gém”

Távrepülés

Huszthy Mihály,
Június 18, HA-4119.

Bánréve

D vizsga távrepülés

Skulthéty Gyula

1961

Bánréve

Ejtőernyős tábor

Bánréve-Szeged,
236 km.
BánréveNyíregyháza, 105
km. Jelvényszám:
661.
Nagy létszám,
eredményes tábor.

1961

Bánréve

Felvételi

1961

Bánréve

1961.05.19.

Bánréve

1961.05.24.

Bánréve

1961.05.24.

Bánréve

1961

Bánréve

1961

Bánréve

1961.08.26.

A Po-2-es gép befejezte pályafutását
Magassági repülés
D vizsga időtartam
repülés
Időtartam repülés
Motoros kiképzés,
vontatásra érkezett
gépek

HA-POG
Skulthéty Gyula
Huszthy Mihály

A miskolci és az ózdi klub
közösen tartotta.
Legoza Sándor felvételt
nyert a Kilián György Repülőműszaki Főiskolára

1962
1962
1962

Bánréve
Bánréve

Klubtitkár lemond
Új klubtitkár

Miklós László
Bujpál Gyula

1962

Bánréve

Jubileumi ejtőernyős
ugrás

Hüse Károly

1962

országos

Rubik Ernő

Rubik Ernő repülőmérnök
Kossuth-díjat kap.

1962.07.09.

Bánréve

Időtartam és magassági repülés

Sebes Attila

558, 1800 m.

1962.08.19.

Bánréve

D vizsga távrepülés

Sebes Attila

Bánréve-Csobaj, 72
km. Jelvényszám:
779.

1962. 09.
20.

Dunaújváros

Ifjúság-B

1962

Bánréve

Felvételi

Dunaújvárosnál egy Ifjúság
típusú vitorlázó repülőgép
szárnya letörött, a gép lezuhant. (Németh János oktató,
Siposs Andor s.oktató).
Prokaj Béla felvételt nyert a
Kilián György Repülőműszaki Főiskolára

1962-1965
Az 500. ugrását itt
hajtotta végre, Po-2,
gépből, pilóta Borsodi István.

A fáradásos szerkezeti hibák miatt a
típus gyorsan kivonásra került.

1963
1963

országos

Góbé

A sorozatgyártás beindult.

115 db az első sorozat

1963

Bánréve

Megérkezik az R-26S
„Góbé”

HA-5334

1963
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Az év folyamán normál
repülőképzés folyt.

1963

Bánréve

Képzés

1963

Bánréve

1963

Bánréve

1963

Bánréve

Képzés
A B-Ifjúságot ekviszik
a klubtól
Repülőnap
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B-Ifjúság, Góbé, DPilis, Lepke, Vöcsök, Június-18

Nyári tábor
HA-5222

1963

Bánréve

Ejtőernyőzés

Simon László a Kilián
György Repülő Műszaki
Tiszti Iskolára megy.

1963. 10.
15.

Bánréve

Súlyos repülőbaleset

Lepke
HA-1023

Selejtezés?
Az ejtőernyős kört
Batizi János és Kiss
Balázs viszik tovább.
Bartók József, leszállási hiba. 6-8 m
magasból lezuhant,
gerinctörés.

1964
1964

Bánréve

Még két R-26S „Góbé” érkezett

HA-5363,
HA-5365

1964

Bánréve

Képzés

Az év folyamán normál
repülőképzés folyt.

1964

Bánréve

Képzés

Nyári tábor

Három Góbé, egy
D-Pilis, egy Vöcsök, egy Június-18

1965
1965

Bánréve

Képzés

Az év folyamán normál
repülőképzés folyt.

1965

Bánréve

Képzés

Nyári tábor

Három Góbé, egy
D-Pilis, egy Vöcsök, egy Június-18

1966

1966

Bánréve

MHS

A klubot minden előzmény
nélkül feloszlatják, a repülőteret bezárják a gépeket,
felszereléseket szétosztják
más klubokba. A repülőtér
még jó 10 évig füves legelőként működik, majd beszántják.

1966

MiskolcDunakeszi

Verseny

Sebes Attila, már miskolciként, 14. helyezett az országos válogató versenyen.

1968
1968

?

A Bánrévén újjáépített
(1957), de innen tövid

HA-PAC

A tagság feloszlik,
nagyon kevesen
folytatják a repülést
Miskolcon (Básti
József, Huszthy
Mihály, Sebes Attila), a többiek abbahagyják. Az ejtőernyősök közül ekkor
már Hüse Károly és
Simon László is
hivatásos katona, az
ejtőernyőzést ott
folytatják.
Ettől kezdve a nevével 1984. nyaráig
találkozhatunk a
különféle országos
vitorlázórepülő
versenyeken. Ekkor
már Postás és
MMRK klubokban.
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időn belül elvitt Po-2es gép összetört más
klubnál

1975

1975 nyara

Bánréve

Ekkor már 10 éve
nem üzemel a repülőtér és a klub.
Itt a bemutatót már
más klubok gépei és
személyei biztosítják.
Az ígéretekkel ellentétben sem a
klubot, sem a repülőteret nem indítják
újra!

Az utolsó repülőnap a
repülőtéren.

1978
1978. 05.
26.

Szolnok

Hüse Károly

Hüse Károly százados,
ejtőernyős oktató a 6282
ugrásánál (világranglista 3.
hely) ejtőernyője hibásan
nyílt ki, életét vesztette.

Hüse Károly az
Ózd-bánrévei ejtőernyőzés emblematikus személyisége

Először ugranak ejtőernyősök hőlégballon kosarából
hazánkban: Simon László,
Palotay Mihály.

Simon László, Hüse
Károly távozása
után az Ózdbánrévei ejtőernyőzés vezetője és jeles
személyisége.

1979

1979. 04.
13.

országos

Simon László
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Vajda Albert
Így dolgozik a Rákosi Mátyás Művek repülőklubja
Amint befordulunk a széles útra, amely a gyárhoz vezet,. Már messzirő1 szemünkbe ötlik a gyárkapu feletti hatalmas dekoráció és alatta a felírás: RÁKOSI MÁTYÁS VAS- ÉS
FÉMMŰVEK... Olyan ez a kép, mintha itt Csepelen, az ország szívében messze hangzó szóval
hirdetné a gyár, hogy a népé lett, hogy a csepeli gépek, a Martin, az olvasztó, minden gyárrész a népnek dolgozik.
Erró1 beszélünk Bódi Lászlóval, a Rákosi Művek Repüló1dubjának titkárával, miközben belépünk a gyár kapuján, hogy megnézzük, hogyan él, hogyan dolgozik, hogyan fejlődik
az RM repüló1dubja.
Körülöttünk a gyártelep épületeiben mindenütt egyforma zakatolással zúgnak a munka
gépei, ott izzik a tűz, az egyik terem nyitott ajtaján át jól látjuk, hogyan hajolnak munkaruhás
dolgozók a gépek fölé, minden az építő munkáról, a szocialista munkaversenyró1 beszél itt
Csepelen, erről szólnak a csillogó szemek, a lelkes arcok, a gépek, a feliratok...
- A repülés és a munka szorosan összekapcsolódik a mi repülőklubunkban mondja
Bódi bajtárs -, Csepelen ez nem is lehet másképp. Amikor a sportrepülés megkezdődött a gyári dolgozók között, a felszabadulás után, roncsokból építettek fel gépeket, így kezdődött... És
fokozatosan, sok munkával jutottunk el odáig, hogy ma már szép gépparkunk van. A gyár vezetősége támogatja munkánkat, erkölcsileg és anyagilag is. Most veszünk egy Szellőt.. Díszelnökünk, Drahos Lajos elvtárs és elnökünk, Varga Lajos elvtárs, az RM
vezérigazgatóhelyettese minden segítséget megad, teherautót is kaptunk, hogy gyorsabban
tudjunk dolgozni és növendékeinket a repülőtérre szállítani.
- Klubtagjaink átérzik azt, hogy mit jelent számunkra a repülés - folytatja Bódi titkár
bajtárs. - Tudjuk, hogy dolgozó népünk tette lehetővé, hogy a repülést elsajátíthassák. Most
éppen hatalmas feladat megoldásán dolgozunk.. .
Három hét próbaidőt kértek a klub növendékei, hogy ezalatt mind a termelésben, mind
a repülés vonalán példás előmenetelt tanúsítanak, és ezzel kiérdemlik, hogy gépeinken Rákosi
elvtárs neve legyen. Vasárnap telt le a határidő és az eredmény az lett, hogy már festik is Rákosi elvtárs nevét a gépeikre...
Hosszú az út a tanműhelyig, ahol most folyik éppen a motoros növendékek elméleti
vizsgája.
Útközben Bódi bajtárs elmondja, hogy a klub vezetőségének megválasztásánál figyelemmel voltak arra hogy, a gyár pártszervezete, vezetősége, szakszervezet, az ifjúsági szervezet, a növendékek egyaránt képviselve legyenek benne. Díszelnök Drahos Lajos elvtárs,
társelnökök: Decker elvtárs, Petrák elvtárs SzIT titkár, Ducsokovszki elvtárs, a Szabadságharcos Szövetség titkára, Balázs elvtárs, az ÜB titkára, Horváth elvtárs, a kerületi PB
titkára, Sticzai elvtárs kerületi elöljáró. A vezetőségben helyet foglalnak a kiváló munkát végző elvtársak, mint például Willim elvtárs élmunkás. Két kezdő növendék is tagja a vezetőségnek. .
- Közben megérkeztünk utunk céljához. Távolból hatalmas, modern, nagyablakos épület néz ránk.
- A múlt és a jelen áll itt egymás szomszédságában - mutat az új épület felé Bódi baj-
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társ - Azt mi építettük, a népi demokrácia. Ezt pedig, a régi tanműhelyt, a bárók... Nézze meg
bajtárs ezeket a szűk, levegőtlen, alacsony szobákat... Az ott csupa napfény, csupa levegő
Olyan épület, amelyben demokráciánk jövendő élmunkásai és sztahanovistái tanulják mesterségüket...
TUDOM, HOGY NÉPEM TETTE LEHETŐVÉ...
- Motoros vonalon bizony volt némi nehézség mondja Bódi bajtárs, amikor beléptünk a
régi tanműhely kapuján. - A fegyelemmel volt a baj. A repülőtéren fegyelmezetlenek voltak a
növendékek, a starthely köré csoportosultak... A következő elméleti napon erős kritikát kaptak.
Megmagyaráztuk, hogy a repülés erős, fegyelmezett, munkára és harcra kész embereket kíván. A következő héten a kritikának megvolt a hatása. Megszerveztük a raj megbízottak hálózatát, a fegyelem megszilárdult. És ez természetesen azt jelentette, hogy elméleti vonalon is
jobb lett az előmenetel.. Együttes viták kezdődtek szakmai és politikai vonalon egyaránt.
Belépünk a vizsgaterembe. Éppen kis szünet van, tudunk néhány szót váltani a növendékekkel. Kovács Sándor raj megbízott, esztergályos vidáman néz ránk.
- Január 9-én szálltam föl először, mondja kérdésünkre. - Azóta sokat repültem. Tudom, hogy népem tette lehetővé, hogy én is repülhessek és minden erőmmel azon vagyok,
hogy megháláljam a belém helyezett bizalmat.
- Mi volt a legnehezebb a tanulásban?
- A fel- és leszállás - vágja rá és a többiek bólogatnak.
- Igaz, az nekem is nehezen ment - szól közbe Virág János technikus, aki szintén motoros növendék. - Oe aztán megtanultuk. Segítünk egymásnak és fejlődünk.. Meg kell mondanom, hogy nem csak a repülés vonalán, hanem a termelés területén is. Én április 4-re 20
százalékos túlteljesítést vállaltam és 30-at teljesítettem. Van itt sok bajtárs, aki amióta repül,
jobban dolgozik. Mintha a repülés nagyobb lendületet adott volna nekik, vidáman, lelkesen
megy a munka valamennyisünknek.
- Ezt elsősorban annak köszönhetjük, veszi át ismét a szót Kovács bajtárs -, hogy klubunkban a politikai elmélet oktatása nagy lendülettel halad előre. A lenini elmélet segít bennünket munkánkban, a repülés fegyelemre és lendületre szoktat, és ez meglátszik a termelésben is.
A vizsga megkezdődik.. A két bajtárs a helyük felé megy, de Kovács bajtárs hirtelen
visszafordul. Ragyog az arca, ahogy odaszól nekünk:
- És... és a legfontosabb... megkaptam a behívómat. Katona leszek...
- Én még nem kaptam meg... De remélern, mire este hazamegyek, otthon vár...
REPÜLŐ AKAROK LENNI..:
Kimegyünk a vizsgáról, ne zavarjuk a növendékeket. Most átvágunk az épületek között
és átmegyünk az előbb megcsodált tanműhelybe. Itt dolgoznak a Rákosi Művek Repüló1dubjának modellezői.. Külön helyiséget bocsátott rendelkezésükre a gyárvezetőség és az ifjúmunkás modellezők ezt a segítséget meghálálták azzal, hogy lelkes munkával tervezik és építik
a modelleket. Most is munkaidő végén vagy heten vannak a jól felszerelt műhelyben, ahol Ha-
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tos Géza bajtárs segítségével folyik a komoly munka.
- Nagy az érdeklődés nálunk a gyárban a modellezés iránt - mondja Hatos bajtárs és
szeretettel néz a padok mellett fúró-faragó fiúkra. - Kapunk a gyártóI anyagi támogatást. Saját magunk építjük a motorokat, és a most épülő gyári MHK pályán külön betonpályát építenek, hogy U Controll és hőreakciós modelljeink részére megfelelő pálya álljon rendelkezésre.
Valamennyi modellezőnknek az a célja, hogy minél magasabb műszaki tudást sajátítson el a
repülés vonalán és amikor eléri a megfelelő kort, repülő legyen.
A gépépítő fiúk erre a szóra felénk kapják fejüket. Nádasi Frigyes a varrógépgyárból,
Sándor László és Tóth György a tanműhelyből és a többiek szeme mind egyet fejez ki: repülő j
akarok lenni... De most addig is tervezik a hőreakciós gépeket - ez a csepeliek egyik fő erőssége a modellezés vonalán - különböző űrtartalmú modellmotorokkal kísérleteznek. Külön
büszkeséggel mutatnak egy közel kétméteres faszerkezetű modellt.
- Rádióval fogjuk irányítani - mondja Hatos bajtárs - a váza már teljesen kész, nemsokára megkezdjük a próbákat. Ez lesz az első rádióval irányított modell Magyarországon.
Hatos bajtárs elmondta még, hogy a modellezők egyéves terve kiterjed az elméleti oktatás és a
gyakorlati modellépítés minden területére. Aerodinamikai alapismeretek elsajátítása, légkörtan, technológiai ismeretek, számolás, mérés, rajzolás, műhelyoktatás, géptervezés és építés, versenyekre való felkészülés: mindent felölel az RM modellezőinek egyéves terve.
Búcsúzásnál még körülnézünk a teremben, mindenütt
hőreakciós modellek, szerszámok,
falemezek, egy jól dolgozó műhely
képe ez, ahol kollektív munkával
brigádban dolgoznak a fiatal modellezők, a jövendő sportrepülők......
A REPÜLÉS ERŐS FEGYVER
- Vitorlázóinkat majd odafent a hegyen látogatjuk meg - búcsúzik tőlünk Bódi bajtárs a gyár kapujában és mi nagy örömmel megyünk fel a felfelé a kanyargó úton, ahonnan már messziről látszik, hogy nagy üzem folyik odafent, mert egyszerre
több vaj szín gép is kering felettünk.
- Vitorlázó repülőink több brigádban dolgoznak - magyarázza Bódi bajtárs miközben
ott állunk a starthely közelében és nézzük a jobbnál jobb indulásokat. - Ebből két kezdő brigád, ezek versenyben vannak egymással. A verseny feltételei: fegyelem, startszám, önkéntes
munkafelajánlás, dekorálás. Sokan vannak olyanok akik már nincsenek az RM-ben, de klubunk tagjai. Húsvétkor két "A", egy "C" vizsga volt és egyik oktatónk ötórázott. Elméleti síkon
is jó eredményekre nézhetünk, folyik a szakmai és a politikai tanulás. Van egy erős törzsgárdánk, ez adja a vitorlázók zömét, ezek azután lelkesedésükkel magukkal ragadják a kevésbé
lendületeseket is.
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Kedves arcú baj társnő indul éppen a gép felé. Bódi elvtárs odahívja.
- Klubunk vezetőségi tagja, Éder Ilona
bajtársnő - mondja a politikai tiszt bajtárs. Éder
Ilona elmondja, hogy a műszaki iroda dolgozója,
nagyon szereti a repülést.
- Bizony az RM dolgozó női nem nagyon
érzik át a repülés jelentőségét. Most írtam egy
faliújságcikket erről a kérdésről és remélem,
hogy meglesz a kellő hatása. Pedig, legszebb
dolog a repülés. Én fél éve repülök, most fogok
"A" vizsgázni. Tizenkét felszállásom volt eddig,
de az a tervem, hogy sokat tanulok és a motoros
repülést is el akarom sajátítani. Tudom, hogy a repülés nem csak sport, nem öncél, hanem
erős fegyver a mi kezünkben, a dolgozók kezében a béke szempontjából...
Egyszerűen mondja el ezeket a szavakat, de szavai nyomán érezzük, hogy Éder Ilona
és a többiek itt, az RM munkatársai tisztában vannak a népi repülés jelentőségével..
Ez a bajtársuk - mutat Monori István bajtársra a klubtitkár.536
(A Repülés folyóiratban jelent meg!)

„Vajda Albert vagyok. Magyarországon éltem egészen az októberi forradalom utánig,
november végéig, és úgynevezett humorista voltam. Krokijaim és szatíráim jelentek meg humoros lapokban, s ezenkívül a Kis Színpadon mint konferanszié működtem, operetteket, filmeket írtam, és megjelent néhány könyvem. Talán nem érdektelen, ha impresszióimat meglehetősen rövidre fogva elmondom….
…Társszerzőmmel én írtam a Kétszer kettő néha öt című filmet, amely elég nagy sikert
aratott, és külföldön is bemutatták. 1951-ben kezdtem írni, 1954-ben jött ki. Egy normális
kétezer-ötszáz méteres filmnek a forgatókönyve háromszáz-háromszázhúsz oldal. A három év
alatt én kétezer-kétszáznegyven oldalt írtam, de természetesen ezért nem fizettek külön. Zenés
vígjátékot szerettem volna írni, politika nélkül. Ez 1951-ben elképzelhetetlen volt. A filmgyár
igazgatója, Révész elvtárs aránylag humánus gondolkodású ember volt, és azon ritka példák
közé tartozott, akik talán tényleg emberibb filmeket akartak csinálni. De mellé beosztottak egy
Keményné nevezetű nőt, aki ávós őrnagy volt, és ennek következtében, úgy látszik, kitűnő művészeti képzettségre tett szert, mert a filmgyár művészeti igazgatója lett. Kifogásolta, hogy a
filmben nincs egyetlen vörös zászló sem. Amúgy is azzal kezdte, hogy a magyar filmgyártásnak nem a szórakoztatás, hanem a munkára és az imperialisták elleni harcra való buzdítás a
célja. Amikor a filmet 1951-ben megírtuk, a főhős egy kicsit könnyelmű, nőkedvelő, de nagyon
536

Vajda Albert író, humorista, konferanszié. (Az ötvenes évek elején, miután Vajda Albert már megleste a
háború után éledező Pestet, „Meglestem Pestet” című remek, keményen vidám korrajzával, nekivághatott az
épülő szocializmusnak sajátságos szocialista realizmusával. Az írás megjelenése után nem sokkal, 1956 végén a
kitűnő humorista disszidált…!!! Társszerzővel ő írta a 2x2 néha 5 című film forgatókönyvét. A szabad Európa
Rádió munkatársa lett, Amerikában élt és ott is halt meg.)
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jóérzésű sportrepülő volt. Ezt a felülvizsgáló bizottság tagjai közül Simon Zsuzsa, a Színművészeti Akadémia igazgatója, Keményné és a rendező Keleti Márton kifogásolták. Szerintük a
főhősnek pártiskolát végzett kommunistának kellett lennie, akinek nem tetszhet több nő, csak
egy, akit feleségül akar venni…
..Nagy probléma volt ’51-ben a csók. Magyar filmben akkor csókról nem lehetett szó,
legjobb esetben Petőfi csókolta meg egy történelmi filmben Bem apót. A mi filmünket úgy
akarták átíratni, hogy legyen a főhős jól képzett, de jellemileg gyáva, aztán menjen pártiskolára, ott célozza meg a szovjet példát, és ezután legyen belőle hős, bátor repülő. Megpróbáltuk a forgatókönyv átírását. De a következő bizottsági ülésen közölték, hogy a párt kulturális
osztályáról érkezett egy szempont, miszerint most békeharcos filmre van szükség. Tehát a fiú
ne legyen sportrepülő, hanem mérnök vagy technikus, aki pacifista, ellenzi a fegyverkezést. És
találjunk ki valamit, hogy miként jön rá arra, hogy igenis szükséges a békeharc. Mondtuk,
hogy akkor mindent át kell írni, esetleg más filmet kell csinálni. Hat hónapig félretették a
szkriptet, és szerencsénkre ’53-ban jött Nagy Imre, néhány hónapig engedélyezték a könnyed
filmeket, és akkor megcsináltuk a Kétszer kettő néha ötöt, úgy, ahogy most is látható…‖)
Az olvasó majd eldönti, hogy az ilyen „hithű” stílusú írások esetében csak az akkori
rendszer főemberei a hibásak, akik ezt elvárták, vagy azok is, akik ezt az igényt gátlás nélkül
kiszolgálták?
Még egy megjegyzés kívánkozik azonban ide. Az 1950-60-as években, az országban a
munka, a termelés elsőrendű feladat volt. Működtek a gyárak, üzemek, szolgáltatások, termelt
a mezőgazdaság, olyan, hogy munkanélküliség nem igazán létezett, volt viszont a „kmk” a
közveszélyes munkakerülés fogalma, amelyet szigorúan üldöztek a hatóságok. Az ország és
polgárai a mainál sokkal szerényebben éltek, viszont a társadalom igen sokat áldozott, többek
mellett például a sportrepülésre is.
Az 1990-es rendszerváltozás utáni politika nagyon súlyos hibákat vétett. A hazai értékek legnagyobb részét tönkre tették – politikai szűklátókörűségből – a javakat válogatás nélkül elpazarolták, a termelőeszközöket eladták. Az anyagi károkkal, amelyek nézetem szerint
több tízezer milliárd forintban mérhetőek csak, ugyanilyen súllyal esnek latba az okozott erkölcsi, társadalmi károk is. Az ország kiszolgáltatottá vált, piac lett, idegen érdekek érvényesülnek hosszú ideje. Ma sokkal magasabb az életszínvonal, viszont nagyon sok lett a szegény,
majdnem nyomorgó ember. A hazai munkaerő jelentős része elvesztette állását és nagyjából
csak teng-leng, közel két évtizede. A valamikori nagyüzemek, vállalatok, bányák és a mezőgazdaság is csak árnyéka az akkorinak. A megmaradt cégek külföldi kézen vannak, akik a
nyereséget – nem is keveset – már nem itt költik el, vagy fektetik be, hanem kiviszik az országból. Nem csoda hát, hogy a valamikori támogatások nem léteznek, mert hiszen nincs már
kitől. A mai szponzorok csak akkor adnak pénzt, támogatást, ha ők ebből még nagyobbat tudnak profitálni.A mai állam súlyos gondokkal küzd és gyakorlatilag csak az alapfeladatok ellátására képes valamilyen szinten.
Amíg a munka, az értékteremtés ebben az országban nem lesz ismét elsőrendű, mindent előző folyamat, addig mást nem is várhatunk. Az értékteremtő munkában, sokkal, nagyobb létszámmal kell a hazai munkaerőnek részt vennie.
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Amíg a hazai cégek által tisztességesen megtermelt, hazai munkaerővel létrehozott értéktöbblet nem itt hasznosul, addig sok jóra semmilyen szinten nem lehet számítani.

Repülőszervezetek változásai

Név

Magyar Aero
Club
Magyar Aero
Szövetség
Magyar Aero
Szövetség
Magyar Repülő
Szövetség
Magyar Repülő
Szövetség
Országos Magyar Repülő
Egyesület
Magyar Szabadságharcos Szövetség
Magyar Repülő
Szövetség
Magyar Önkéntes Honvédelmi
Szövetség
Magyar Nemzeti
Repülő Szövetség
Magyar Repülő
Szövetség
KPM Légügyi
Főigazgatóság

Megalakulás, felszámolás

Megalakítók,
események

Terület

MAC

1902

Konkoly-Thege
Miklós, Ifj.
Tolnai Lajos,
Neuschloss
Ferenc

léggömbsport

MAeSZ

1912. 01.

MAC

repülés

MAeSZ

1946. 08. 08.

Megszűnik

MRSZ

1946. 08. 08.

Több különféle
repülőszervezet

MRSZ

1947. 09. 1719.

FAI tagság

OMRE

1948.02.14

MRSZ

MSZHSZ

1948.02.29.

MRSZ

1951.01.27.

OMRE

MÖHOSZ

1954.01.24.

MRSZ és Magyar Szabadságharcos Szövetség

MNRSZ

1956.10.31.

A forradalom
alatt jött létre.

MRSZ

1956.12.01.

Visszarendezve!

KPM LF

1957. 07. 01.

Kormány

Rövidítés

MHS

1957.08.17.

Magyar Repülőszövetség és
Magyar Szabadságharcos Szövetség

Magyar Honvédelmi Szövetség

MHSZ

1967.11.

MHS

1977.09.22.

Újjáalakítás,
Országos Testnevelési és
Sporthivatal,
majd
Állami Ifjúsági

MRSZ

FAI 1910.
10. 27.
MAC

repülés
FAI 1947.
09. 17-19.

ejtőernyőzés

Magyar Honvédelmi Sportszövetség

Magyar Repülő
Szövetség

1908
Aviatikai
Bizottság

Csak a FAI
felé, ténylegesen
MHSZ
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Sporthivatal
Magyar Repülő
Szövetség

MRSZ

1990.

A FAI szervezetében a bejegyzés mindig Magyar Repülő Szövetség!!!
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Ejtőernyős leventék Ózdon?
Kevesen emlékezhetnek már rá, de az irodalmi adatok alapján, Ózdon – valószínűleg a
leventeképzés keretében - létezett egy ejtőernyős ugrótorony.
„…A leglátványosabb eszközök az ugrótornyok voltak. Ezek, ha ma meglennének, ipari műemlék értékkel érnének fel. Jó néhány volt belőlük: Rákoson, Mátyásföldön, Csepelen, a
Népligetben, Miskolcon és Ózdon. A 40-es években létező tornyokat mind a leventék, mind a
katonák használták.
1943-ban készült el a rákosi gyakorlótéren a levente-ugrótorony. Ennek rendelték meg
külföldön a terveit 1936-ban. Annak idején a sajtó kiemelt figyelemmel tájékoztatott építéséről, de a háború miatt az építkezés helyszínét nem nevezte meg.
Machalek István, a békéscsabai repülés történetéről írott könyvében említi mind a mátyásföldi, mind a csepeli tornyot.
Az ugrótornyokon a háború alatt légvédelmi géppuska volt felszerelve (Miskolc). A
háború végére szinte mindegyik romokban hevert. 1945 után néhányat újjáépítettek, és sokáig használták a kiképzéshez.
Sajnos, igen kevés adat maradt fent róluk. A mátyásföldi 85 m magas volt. A csepeli
torony közel volt a rádióadó antennájához, bombatámadás során egyszerre dőltek le.
A Népligeti torony 1956. márc. 10-július 10. között épült. Még a hatvanas években
működött. Ez három toronyból állt, köztük kábel volt kifeszítve. A mindenkori széliránynak
megfelelően tudták használni kialakítása miatt. A miskolci tornyot újjáépítés után, 1958. április.27-én avatták fel.
Az ózdi torony roncsait 1956-ban gyűjtötték össze…‖537
„…Az előkészítő oktatást az ifjak a lakóhelyüknek megfelelő leventekörzeteikben kapják, erre
a célra kiképzett oktatóktól. Lassan keresztülesnek az előkészítő testedzésen, majd elméleti és
gyakorlati ejtőernyő ismeretre tesznek szert.
A fegyver- és lőszer-ismeret, tereptan, térképolvasás,
műszaki
alapismeretek,
zártrendü gyakorlatokat a tökéletes harci
kiképzés fejezi be.
Levente ejtőernyős jelvény538

Az ugrógyakorlatokat először repülőgépváz utánzatokból, majd ugrótornyokból végzik s csak ezután kezdődnek a valóságos ugrások. Ejtőernyős kiképzésre a levente körzetparancsnokságoknál lehet jelentkezni.
EJTŐERNYŐS KIKÉPZÉSRE JELENTKEZŐ LEVENTÉK FELVÉTELE

537

Czigler Klára: Az ejtőernyőzés emlékeiből... (Magyar Repüléstörténeti Társaság – A repüléstörténeti konferencia közleményei 1999. p.93-96) / http://www.vorosmeteor.hu/szakirodalom/03/99konf01.pdf
538
A II. világháború hadtörténeti portálja
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A m. kir. honvéd ejtőernyős csapatok állományának kiegészítésére elsősorban az ejtőernyős leventéket méltatják figyelemre. Ezért minden évben felszólítják az ejtőernyős kiképzésre kedvet és hajlamot érző leventéket, hogy jelentkezzenek haderőnkívüli ejtőernyős levente
előképzésre és a haderőnkívüli ejtőernyős előképzés elvégzése után álljanak be ejtőernyős
katonának.
Felvételre „Felvételi tájékoztató"-ban előírt módon kell jelentkezni. Felvételi tájékoztatót az ejtőernyős leventecsapatok oktatóinál és ejtőernyős leventecsapatok állomáshelyén
levő leventeparancsnokságoknál lehet kapni.
A felvételi tájékoztatóval kérvény- és más nyomtatványt is adnak a jelentkezőknek.‖539
A Magyar Királyi Légierő Parancsnoka 1940 márciusában-átiratban kérte a Honvédelmi Minisztérium intézkedését az ejtőernyős utánpótlás biztosítása érdekében.
„…1941 ősszel a fővárosi kerületekben, és jelentősebb vidéki településeken megalakultak az ejtőernyős levente szakaszok. 1941. októberben már ezek vonultak be az első 6 hetes
újonc kiképzésre. Dec.6.-án volt az eskütételük. szeptemberben az eje zlj sorlegénységnek is 3
évre növelték a tényleges szolgálati idejét…‖540
Az IHNETOV (Ifjúság honvédelmi nevelése és a testnevelés országos vezetése) naplója szerint ezzel kapcsolatosan a következők deríthetők ki.
„…1941. Október 21. kedd
Osztályközi értekezlet OSK tanácstermében.
1). Országos Vezető üdvözli az értekezleten megjelent urakat és felkéri vitéz Kudriczy
István vk. ezredest, a leventék országos parancsnokát a folyamatban levő munkálatok tájékoztatására. [sic!]
Vitéz Kudriczy István vk. ezredes jelentette, hogy a leventék részére megkezdték az ejtőernyős kiképzést.
1941. December 12. péntek
Az Országos Vezető a HM. Úrnál referált. Tájékoztatta a HM. Urat a kiképzés menetéről, mégpedig részletesen.
Jelentette, hogy
…
6.) 27 ejtőernyős csapat megkezdte munkáját.…
1943. Május 17. hétfő
Az Ifjúság Országos Vezetője a Kormányzó Őfőméltóságánál jelent meg kihallgatáson.
Az Országos Vezető referádája előtt megköszönte a Kormányzó Úr Őfőméltóságának
főcsoport főnökké való kinevezését, majd az alábbi pontok szerint tett jelentést a Kormányzó
Úr Őfőméltóságának.
….
4./ Az ejtőernyős kiképzésre vonatkozólag jelentette az Országos Vezető, hogy jelenleg
36 ejtőernyős leventecsapat működik, csapatonként 30-60 leventével. Az októberi bevonulások
alkalmával előreláthatólag 450-500 előképzett eje. leventét tud a leventeintézmény a
539

http://www.vorosmeteor.hu/szakirodalom/03/44abc.pdf Jánosy István: A repülés abc-je. Magyar Repülő Sajtóvállalat, Budapest. 1944.) p.183-193.
540
Gibás Andor Szemelvények a magyar ejtőernyőzés történetéből (1945-ig) /
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ség rendelkezésére bocsátani. 1943. év nyarán leventeoktató és ifjúvezetőképző tanfolyamok
lesznek Pápán.
Budapesten, a rákosi gyakorló téren elkészült a 75 méter magas (Magyarországon első) ejtőernyős ugrótorony. (Felavatása június hónapban tervezve.)
Június-augusztus hónapokban 600 eje. levente kiképzése van
tervbe véve, háromhetes tanfolyamokon, a budapesti eje. ugrótornyon….‖541
„…1943 augusztus 22.-én felavatták a kisrákosi gyakorlótéren a levente ugrótornyot. A 80 m magas ugrótorony alapja 6,5 x
6,5m volt….542
Levente ugrótorony Rákos

A Magyar Katonai Közlöny és Magyar Katonai Szemle 19271943 évi számaiban megjelent, ejtõernyõzéssel kapcsolatos cikkek és
hírek jegyzékében, az 1943. évnél találjuk Szolák Béla dr.: „Az első
ejtőernyős leventetábor és az ugrótorony‖ című cikkét.543
―…Az első években az ejtőernyős zászlóaljnál nem voltak
újoncok, az utánpótlást a különböző alakulattól ide jelentkező
kiképzett, felesküdött katonák alkották. A légierő parancsnoksága és
a Honvédelmi Minisztérium 1941 tavaszán lefektette az ejtőernyős utánpótlás alapelveit. Ennek megfelelően megindult az ejtőernyős előképzés a leventemozgalomnak nevezett minden fiatal fiúra kiterjedő
ifjúsági szervezet révén.
Ejtőernyős leventék. Vajon köztük
vannak az ózdiak is? 544

1941 őszén a fővárosi kerületekben és a jelentősebb településeken megalakultak az ejtőernyős
leventeszakaszok, melyekben az
önként jelentkezők írásbeli szülői
engedéllyel, szigorú orvosi vizsgálat után kerülhettek. Itt év közben a fegyvernem
sajátosságaival ismerkedtek, igen erőteljes sportmunkát végeztek, ugrási előgyakorlatokat
folytattak, ejtőernyőt hajtogattak. Az 1941-1942-es kiképzési évtől kezdve a legjobbakat a
nyári szünidőben táborozásra hívták be Rákosra, ahol a lengyel tervek alapján készült
ugrótoronyból rögzített ejtőernyő segítségével ugrási gyakorlatokat végeztek.

541

Dr. Blasszauer Róbert: Az IHNETOV munkanaplója (Vitéz Béldy Alajos vezérezredes Hadtörténelmi Levéltárban őrzött irataiból 1941—1943) http://mek.niif.hu/04900/04982/html/
542
Gibás Andor Szemelvények a magyar ejtőernyőzés történetéből (1945-ig) /
543
1943. 12. szám
544
Simon László: A magyar ejtőernyőzés története Top Gun 199. 03.
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Így történt, hogy 1942 októberében már nem a különböző alakulatoktól érkező
honvédek, hanem a rendes katonai szolgálatra bevonuló ejtőernyős leventék alkották az
utánpótlást. Ez azt is jelentette, hogy fennállása óta ebben az évben volt először hathetes
szabályos ujonckiképzés a pápai ejtőernyős alakulatnál. Az eskütételre 1942. december 6-án,
az ország kormányzójának névnapján került sor…‖

Levente ejtőernyős földet érése

…Kövesdy Dezső főhadnagy a következőket írta erről az időszakról:
„A levente-újoncanyag jónak bizonyult. A kiképzés súlya — magyar fegyverzettel — a
lőkiképzésen volt. Pl. a 6. szd.-ot többször vittem Acsádra, ahol a szd. minden tagja minden
rendelkezésre álló fegyverrel annyi lőszert használt, és annyi kgr-ot /kézigránátot — H. J./
dobott, amennyihez kedve volt. Sokszor gyakoroltuk a közelharcot kgr. dobással és belerohanással. Azonban óriási hátrány volt, hogy az 1./II. eje. zlj. nem egészen 6 hetes kiképzés után
XI. 25-én riadózott s másnap a Csepel-szigeti bevetésre indult. Hat hét semmiképpen sem elegendő 2 év kiképzés lerövidítésére…."
…A csaták elmúltával feltehetjük a kérdést, vajon hogyan váltak be a zászlóaljban, az
ejtőernyős ezredben az alig kiképzett újoncok, a fiatal diák-katonák, leventék. Egyik fiatal
hadnagy, Kállay Tibor így ír erről a kérdésről:
„... ezek a fiatal eje. leventék nagyszerű szellemben nevelkedtek, amelyet bizonyított
fegyelmezett magatartásuk, bajtársaisságuk is. Az „öreg" harcedzett ejtőernyősök vezetése
mellett kifogástalanul oldották meg feladataikat a kritikus helyzetekben is. Bátorságban, megbízhatóságban, fegyelemben egyenlő értékűek voltak a régiekkel."545

545

Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán
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Név- és tárgymutató

"
"A" vizsga, 16, 17, 58, 60, 72, 227
"B" vizsga, 17, 60, 72, 78, 129, 282, 303

4
49M, 158

5

.
51M, 158

. C vizsga, 266

„
„2x2 néha 5”, 90
„A” kategória, 125
„B” kategória, 125
„bolondbiztos", 73, 331
„brigádos”, 24
„C" vizsga, 99, 227
„C” Pilis, 45, 93
„C” vizsga, 58, 59, 60, 85, 189, 201, 224, 225, 227, 229,
230, 231, 233, 246, 283, 290
„C”- vizsga, 80
„C”- vizsga, 283
„D” Piliss, 212
„D” vizsga, 203, 220, 246
„Fényképezni tilos!”, 56
„főbrigádos”, 24
„főparancsnok”, 24
„Góbé emlékoldal”, 116
„Gyorsabban, magasabban, erősebben”, 23
„Magyar Repülés” című folyóirat, 15, 420
„Nazarova mozgalom”, 23
„Ózd”, 422
„Pajtás”, 410
„rajos”, 24
„Repülés” folyóirat, 15
„Repüljetek magasabbra, s messzebbre, mint mások!”,
23
„Repülőgépre fiatalok!”, 21
„Veréb”, 410
„völgyirányú” szelek, 36
„vörös négyszög”, 4, 24, 410, 426

1
1939. évi építési előírás, 349
1954. évi Junior Vitorlázórepülő Verseny, 89

2
2. világháború, 158, 201
25. számú közút, 34

3
34. Bercsényi László Felderítő Zászlóalj, 263
366. számú Végvári öregcserkész csapata, 214

6
6660/1948. Kormányrendelet, 25

A,Á
A-1, 390, 410
Abafalva, 84
Ábel Gyula, 190
Adria Kupa, 255
Aero- 45, 174
Aero Ever, 22, 69, 80, 104, 310, 311, 312, 317, 318, 322,
329, 341, 360, 419, 420, 429, 430
Aero Ever Kft, 22, 322, 341, 360, 419
AERO EVER Kft, 364, 400
Aero Ever Kft., 360
Aero Magazin, 100, 164, 415
AERO magazin, 148
Aero-45, 179
Aero-Ever Kft., 400
Ágoston Bálint, 290
A-Ifjúság, 24, 84, 92, 93, 96, 97
AIR–6, 176
AKKÜ, 24, 426, 430
Alag, 92, 102, 104, 292, 298, 300, 427, 430
Alagi Központi Kísérleti Üzem, 24, 80, 312, 356, 370, 426
alapfokú kiképző vitorlázó repülőgép., 336
alapfokú, kiképző vitorlázó repülőgép, 329
alapfokú, kiképző vitorlázógép, 317
Alföldi Vitorlázórepülő Bajnokság, 234, 242
Algyő, 15, 22, 59, 312, 422
An – 2, 250, 386, 387, 388
An-2, 4, 8, 110, 158, 161, 164, 165, 166, 168, 169, 170,
171, 274, 386, 388
AN-2, 266
An-26, 276
Anders J. Anderson, 389
Angyal István, 49, 118
Angyal János, 148
Antonov, 386, 387
Arado 96, 18
aranykoszorú, 93, 220, 342
aranykoszorús katonai ejtőernyős, 258
Arlói tó, 223
ASW-15, 238
Ausztria, Graz, 256
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