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ÖSSZEFOGLALÁS:  A  II. világháború során a Magyar Királyi Honvédségen 
belül, külföldi sikerek nyomán jött létre az első kísérleti ejtőernyős keret 
Szombathelyen. A saját tapasztalatokra építő alakulat előbb század-, zászló-
alj-, majd a háború végén ezredméretben működött Pápán. Az alakulat részt 
vett a területgyarapodás során az erdélyi 1940-es és az 1941-es délvidéki 
bevonulásban is, az utóbbi során ejtőernyős harci ugrást végrehajtva. Ezt 
követően 1944-ben az ejtőernyősök a magyarországi harcokban tűzoltó-
alakulatként, könnyűgyalogosként vettek részt. A  klasszikus ejtőernyős lö-
vészképesség mellett elit könnyűgyalogságként és különleges műveleti al-
egységként is bevethető alakulat önkéntesei sokrétű kiképzésüknek köszön-
hetően kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a harctéren.

ABSTRACT:  During the Second World War, inspired by foreign successes an 
experimental parachute unit has been established in the Royal Hungarian 
Army at Szombathely, Hungary. The unit, depending on its own experiences 
has became a company, then a battalion, then a regiment-sized element of 
the army, located at Pápa, Hungary. The unit has participated in the retake of 
parts of Transylvania in 1940 and in the retake of the Southern Parts in 1941, 
conducting a combat parachute jump. During 1944 the Hungarian paratroop-
ers have been deployed as a “firefighter unit”, fighting as light infantry. In 
addition to its airborne capability as parachute infantry the unit has been able 
to act as elite light infantry, and also as a Special Operations capable unit due 
to its specialized training. The volunteers of this unit, thanks to their versatile 
training have performed outstandingly on the battlefields.
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A Magyar Királyi Honvédség ejtőernyős 
csapatnemének története 1937 és 1945 
között

A magyar katonai ejtőernyőzés előzményei az I. világ-
háborúig nyúlnak vissza, amikor a repülőhajózók és 
a léghajók megfigyelő személyzete számára, szemé-

lyi mentőeszközként elsőként rendszeresítettek ejtőer-
nyőt.1 Az I. világháború alatt végrehajtott 177 magyar ejtő-
ernyős ugrás2 végrehajtói között tartjuk számon Poppe 
Kornél cs. és kir. századost, aki 1918. január 16-án hajtott 
végre ejtőernyős ugrást kötött ballonból3, Boksay Antal 
főhadnagyot, aki 1918. március 23-án ugrott a perginei 
repülőtéren, és Hefty Frigyes repülő törzsőrmestert, aki 
1918. augusztus 23-án, a piavei fronton ugrott ki sérült 
repülőgépéből.4

Az I. világháborút követően a katonai teoretikusok olyan új 
megoldásokat kerestek az állóháború jelentette kihívások 

leküzdésére, amelyek mindegyike az I. világháború második 
felében kialakult rohamharcászat és a technológiai újítások, 
mint például a harckocsik, vagy épp az ejtőernyő ötvözésén 
alapultak. Így nem meglepő, hogy az 1930-as évek második 
felétől a magyar katonai szaksajtó is élénken foglalkozott a 
kérdéssel, zömében a külföldi tapasztalatok alapján.

A korszakban megjelenő szakcikkek konklúziója általá-
nosságban az volt, hogy az ejtőernyős kirakás hadászati 
értelemben nem kecsegtet nagyobb előnyökkel, esetlege-
sen harcászati jelentősége lehet.5 Ezeket a kétkedő hango-
kat a szovjet-orosz ejtőernyős sikerek sem hallgattatták el, 
amelyek egyébként 1934 és 1935 során az egész világ fi-
gyelmét felkeltették.6

A magyar katonai ejtőernyőzés számára a lendületet a 
szovjet-orosz kísérletek mellett a német ejtőernyős fegy-
vernem kialakulása jelentette, hiszen 1936 és 1937 folya-
mán mind a légierő (a Luftwaffe), mind pedig a szárazföldi 
haderő (a Heer) létrehozta a maga ejtőernyős alakulatait, 
összhangban a német összfegyvernemi támadó stratégia, 
a villámháború (Blitzkrieg – gyors lefolyású, moz gás cent-
rikus-manőverező elvek figyelembevételével vívott hadvi-
selés – Szerk.) alapelveivel.7

Az első, ejtőernyős kiképzést is magában foglaló prog-
ram, a Testnevelési Szaktanfolyam, 1938. május 3-án ala-
kult meg Szentendrén, a VKF V. osztálya, az elvi és kato-
napolitikai osztály, később a VKF 2. osztály, azaz a hírszer-
zés és kémelhárítás irányítása alatt.8 A  tanfolyamon zöm-
mel a trianoni békediktátum által elcsatolt területekről 
származó, a helyi viszonyokat ismerő, románul, csehül, 
szlovákul jól beszélő, érettségizett katonák vettek részt.9 
A  szaktanfolyam elindításának célja dr. Csongor Győző, 
egykori résztvevő szerint:

„(…) hogy a magyar hadsereg tartalékos állományából 
különleges képesítésű, magasabb szintű katonai ismeretek 

1. ábra. A kísérleti ejtőernyős keret tagjai 1938-ban. Középen 
vitéz Bertalan Árpád százados
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birtokában (…) különböző fegyvernemekbeni (sic!) jártasság 
mellett különféle katonai teljesítmények elérésére alkalmas 
egyéneket nyerjenek. Magyarán szólva: a jelöltek a képzés 
eredményeként földön, égen (levegőben) egyaránt használ-
hatók legyenek.”10

A szaktanfolyamon résztvevő, összesen 92 fő karpaszo-
mányos önkéntes a vízi kiképzés, hosszú kerékpártúrák és 
a lövészet cseh és román pisztolyokkal,11 valamint a rádió 
adó-vevők használata mellett megismerte az ejtőernyős 
ugrás gyakorlati alapjait is.12 A kiképzés kezdetlegességére 
jellemző, hogy megfelelő eszközpark hiányában a diver-
záns-jelöltek egyszerűen 5-7 méter magas szalmakazlakról 
ugráltak a földre. Az ugrókiképzést Czékus Ferenc repülő 
százados irányította. A  katonák általában három ugrást 
hajtottak végre Salvator típusú olasz és Irvin típusú angol–
amerikai ejtőernyőkkel bekötött, és kézi kioldású nyitási 
módszerrel egyaránt.13

Ezt a tanfolyamot tekintette meg 1938. szeptember 
12-én vitéz Bertalan Árpád árkász százados és hat fiatal 
hadnagy, akik később hasznosították az itt látottakat. Így 
bár a Testnevelési Szaktanfolyamot 1938. augusztus 31-én 
feloszlatták, az ejtőernyőzéssel kapcsolatosan kialakult 
gyakorlati tapasztalatokat egy új alakulat hasznosította to-
vább.14

Az első deklaráltan ejtőernyős magyar katonai alakulat 
1938. szeptember 11-én alakult meg Szombathelyen, hét 
tiszttel. Az Ejtőernyős Kísérleti Keret néven ismertté vált 

csoport feladata a Testnevelési Szaktanfolyam által meg-
kezdett út folytatása, a magyar katonai ejtőernyőzés elmé-
leti és gyakorlati alapjainak lefektetése volt.15

Az ekkor 40 esztendős, a Katonai Mária Terézia Rend 
Lovagkeresztjével kitüntetett I. világháborús hős roham-
csapat-parancsnok, vitéz Bertalan Árpád személyisége 
volt az a szükséges hajtó- és kötőerő, ami egyben tartotta 
a fiatal, sok nehézséggel küzdő alakulatot. Már dr. Cson-
gor Győző is így emlékezett az első találkozásra a legen-
dás katonával:

„Ez a derék hadfi sok újításáról volt nevezetes. Most is 
felszerelte magát különböző védelmi fegyverrel, köztük re-
volverrel, kézigránátokkal, a hátán karabéllyal, abbéli ret-
tenthetetlen meggyőződésétől vezetve, hogy az ejtőernyős 
akár a levegőben, akár a földre érkezéskor védelmezheti 
magát”!16

A Bertalan százados felhívására jelentkező tisztek, név 
szerint Vértes Béla, Mátray Károly, Lédeczy László, Pataky 
Géza, Majthényi Imre, Kiss Zoltán és Szokolay Tamás had-
nagyok,17 a Magyar Királyi Honvédség egész állományá-
ból, az ország minden szegletéből önként jelentkező, fizi-
kailag a repülés és ejtőernyőzés követelményeinek megfe-
lelő katonák voltak, köztük több sportolóval. A keret indu-
lására jellemző az idősebb csapattisztek ellenséges reakci-
ója, amit Szokolay hadnagy így ír le:

„Szinte kötelességüknek érezték, hogy a fiatal tiszteket 
lebeszéljék erről a nyaktörő vállalkozásról, amit öngyilkos-
ságnak tartottak.”18

Ez a szemlélet végigkísérte az ejtőernyős csapatok indu-
lását, és e sorok szerzőjének véleménye szerint nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy az ejtőernyős alakulat tagjaiban 
nagyobb fokú öntudat és bizonyítási vágy is kialakult.

A kísérleti keret első ejtőernyős ugrására, szoktató repü-
lések után, olasz eredetű hárommotoros Caproni Ca. 101-
es bombázó repülőgépekből, a veterán kiképző Czékus 
Ferenc repülő százados instrukciói alapján, 1938. szept-
ember 2-án került sor. A távol lévő Bertalan százados 
ekkor a kísérleti keret legénységi állományú tagjainak to-
borzását végezte.19

A Szombathelyen maradt leendő ejtőernyős tisztek be-
kötött ugrására 1000 méter magasságban, két hullámban 
került sor német Heinecke és olasz Salvator ejtőernyőkkel. 
Az első négy ugró közül ketten földet éréskor lábukat tör-

3. ábra. A Magyar Királyi Honvédség ejtőernyőskatonái a 
pápai repülőtéren, a kiképzések közti pihenőben

2. ábra. Vitéz 
Bertalan Árpád 
őrnagy, az 
ejtőernyős zászlóalj 
első parancsnoka

4. ábra. Ejtőernyős 
kötelékugrás 
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ték, míg egyikük egyszerűen nem akart földet érni. A mai 
ejtőernyősök által már jól ismert felfelé áramló meleg lég-
áramlat, az úgynevezett „termik” felszálló oszlopa a háter-
nyő nyitása után lendítette felfelé az ugrót, aki csak hosz-
szas lebegést követően jutott ki a furcsa fogságból. A má-
sodik csoport az elkövetett hibákból tanulva, gond nélkül 
hajtotta végre az ugrást.20 Ezzel megszületett a magyar 
fegyveres erők első ejtőernyős alakulata, amelynek kerete 
1938. október 3-án elérte a 27 fős létszámot.21

Az 1939-es év számos nagy változást tartogatott az ejtő-
ernyősök számára. Nagy előrelépés volt a keret századdá 
alakulása, és 1939. október 1-jétől a légierő kötelékébe 
történt felvétele.22 Az ejtőernyős alakulat anyagi-technikai 
ellátását a soproni 4/III. gyalogzászlóalj kapta feladatul.23 
Emellett az alakulat 1939. október 1-én Szombathelyről 
Pápára diszlokált, amiben nagy szerepe volt a frissen meg-
ürült pápai huszárlaktanya és a pápai repülőtér elhelyezke-
désének is.24

5. ábra. Caproni Ca.101-es repülőgépek Pápán

A fentieken túl szükségessé vált egy új, ejtőernyős ugró-
ruházat kialakítása is. Így jött létre a repülőhajózó nyári 
kezeslábast alapul vevő, de attól több elemében eltérő 
1939M egybeszabott ugróruha, amelyet dr. Reszegi Zsolt 
cikke a Haditechnika folyóirat 2017/1-2. számaiban részle-
tesen bemutatott.25

A vitorlavászonból készült kezeslábas hiteles másolata 
jelen sorok írójának rendelkezésére áll, így személyes ta-
pasztalat alapján elmondható, hogy bár repülőgépben 
mozogva praktikus lehet, de földi tevékenység, különösen 

a harctevékenység 
során előforduló fo-
kozott fizikai igény-
bevétel során a ke-
zeslábas jellegű ru-
házat kényelmetlen-
nek bizonyul. Külö-
nösen igaz ez a füle-
ket fedő, így a hal-
lást tompító vászon 
fejvédőre, amelyet 
korabeli fényképek 
szerint ugrás előtt, 
vagy a földön in-
kább kikapcsolt ál-
szíjjal, vagy a fejte-
tőn rögzítve viseltek 
az ejtőernyősök.

Az új ugróruha 
mellett új ejtőernyő, 
a Hehs Ákos mér-
nök százados által 

tervezett 39M H Gy. kettős gyakorló ejtőernyőt is rendsze-
resítették az addig használt olasz (Salvator), német 
(Heinecke és Schröder), valamint az angol-amerikai (Irvin) 
ejtőernyők helyett.26 Az új, magyar tervezésű és hazai gyár-
tású ejtőernyő bekötött ugrások és kézi kioldású nyitás, 
úgynevezett zuhanóugrás végrehajtására is alkalmas volt, 
így optimális eszköze volt a tömeges ledobásra és kis lét-
számú diverzáns feladatokra egyaránt felkészített ejtőer-
nyős alakulatnak.27 Az ejtőernyő-rendszer egy háternyőből 
és egy, az ugró hasára felszerelt mentőernyőből állt, így 
üzembiztonság tekintetében megelőzte az angol, vagy 
német ejtőernyősök hasonló eszközeit, hiszen a fenti or-

7. ábra. II. világháborús ejtőernyős hagyományőrző teljes 
felszerelésben

6. ábra. Ejtőernyős 
zászlós 1939M 
egybeszabott 
ugróruhában és 
fejvédővel
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szágok katonái jellemzően csupán egyetlen ejtőernyővel 
hajtották végre ugrásaikat.28 

A 39M H Gy. ejtőernyő által lehetővé tett zuhanóugrás 
fontosságát húzza alá a magyar katonai gondolkodásban 
megjelent „ejtőernyős vadász” koncepció is, amit a pápai 
ejtőernyős alakulat tisztje, Makray Ferenc hadnagy 1939 
szeptemberi, Az ejtőernyős csapatok magyar szemmel 
nézve című cikkében mutatott be bővebben.29 A koncepció 
alapját az a technika jelenti, amelynek segítségével az 
ugrók nagy magasságban (5000 – 6000 méteren) megkez-
dett ugrást, majd szabadesést követően kis magasságban 
nyitva ejtőernyőiket, az ellenség elől rejtve juthatnak ki a 
műveleti területre. A ma HALO-ugrás30 néven ismert tech-
nika alkalmazását a szerző a szürkületi, vagy hajnali idő-
szakban javasolja.31

9. ábra. Ejtőernyős katona az ernyő nyitásának pillanatában

Természetesen nem minden ejtőernyős volt erre a fel-
adatra alkalmas, így az „ejtőernyős vadászok” körébe ta-
pasztalt ugrókat kerestek, akik egyéb irányú kiképzésük 
okán képesek voltak az ellenség háta mögött végrehajtott 
feladatok megoldására. Makray szerint az ejtőernyős vadá-
szok „(…) csak akkor kerülnek bevetésre, ha kifejezetten 
nekik való munka akad.”32 Így a koncepció, tulajdonképpen 
a mai különleges műveleti erőkhöz köthető ejtőernyős ké-
pesség hazai előfutárának tekinthető.

A pápai ejtőernyős század repülőgépparkja is bővítésre, 
fejlesztésre szorult. Az elavult, kis teherbírású olasz Caproni 
Ca. 101-es bombázó repülőgépek helyett az ejtőernyős 
alakulat a modern, ejtőernyős ugrásra alkalmas Junkers Ju 
52 típusú csapatszállító repülőgépek rendszeresítését tar-
totta kívánatosnak, ám erre a német fél elzárkózása miatt 
nem kerülhetett sor. Áthidaló megoldásként a légierő a 
polgári légiforgalomból bevonultatott, katonai használatra 
átalakított öt darab Savoia–Marchetti SM.75-ös szállító-
géppel töltötte fel a Pápán megalakuló ejtőernyős szállító-
repülő századot. A hárommotoros gépek a korábbi 17 fő 
helyett akár 24 személy szállítására is alkalmasak voltak.33

A pápai ejtőernyős alakulat így 1939–1940 fordulójára 
saját fejlesztésű felszereléssel, saját repülőgépparkkal ren-
delkezett önálló állomáshelyen, ahol a hamarosan őrnagy-
gyá előléptetett Bertalan százados vezetésével a Magyar 
Királyi Honvédségben szokatlan, leginkább az extrém spor-
tok kedvelői között kialakult kötetlen, bajtársi viszonyhoz 
hasonló közegben működtek együtt az önként jelentkezett 

tisztek, altisztek és a sorlegénység. Ahogy Szokolay 
Tamás ejtőernyős főhadnagy megjegyezte:

„Mi Bertalant nem csapatparancsnokunknak, hanem ba-
rátunknak, mondhatnám atyai barátunknak tekintettük. 
Nem találkoztunk még soha ilyen természetű parancsnokkal 
és ezt a legénység is érezte. Mindannyian tudtuk, hogy 
minden tekintetben számíthatunk rá mind szolgálatban, 
mind pedig szolgálaton kívül. Ő már akkor tudta azt, amire 
mi csak évek múlva jöttünk rá, hogy jó parancsnok csak az 
lehet, aki beosztottjainak minden gondját, baját ismeri és 
mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeken a gondo-
kon segíteni tudjon. Tudott nagyon kemény is lenni, de 
olyankor mindig igaza is volt.”34

Az ejtőernyős alakulatot 1940 augusztusában zászlóaljjá 
bővítették.35 Az alakulat propagandisztikus okokból részt vett 
Észak-Erdély visszacsatolásában, ahol az 1940. szeptember 
15-i kolozsvári díszmenetben ejtőernyős ugróruhában vonul-
tak fel, nagy feltűnést keltve.36 A gyalogsági egyenruhától el-
térő ejtőernyős ugróruha mellett, az 1940-ben rendszeresített 
ejtőernyős csapatjelvény is megkülönböztette a pápai ejtőer-
nyősöket a többi csapatnem katonáitól.

11. ábra. Ejtőernyősök kolozsvári díszmenete

Az ejtőernyős zászlóalj hírneve az erdélyi bevonulást 
követően bontakozott ki igazán, valóságos hősei voltak a 
kor társadalmának. Ahogy Ábel Béla Gusztáv ejtőernyős 
őrmester írja visszaemlékezésében:

„A mai világban talán az asztronautáknak van olyan kivált-
ságos helyük az emberek között, amit ahhoz lehet hasonlí-
tani, amilyen akkor volt az ejtőernyősöknek. (…) A mi időnk-
ben ez a fegyvernem volt az, ami izgatta a fiatalok fantáziá-
ját, hisz ez valami extra dolog volt. Talán azért, mert nagyon 
veszélyes és kalandokkal teli életforma volt, talán azért, 
mert nagyon kevés embernek jutott osztályrészül, hogy egy 
ilyen csoporthoz tartozzon, és annak részese legyen. (…) 
A sok csodálatos hősi győzelem, amit róluk olvastunk min-
den nap, nagyon nagy erővel befolyásolhatta azt a sok fia-
talt, akik arról álmodtak, hogy talán egyszer ők is tagjai lehet-
nek egy ilyen kivételes helyzetben levő alakulatnak. (…)”37

A pápai ejtőernyősök legnagyobb próbatételére, egy ej-
tőernyős harci ugrásra azonban egészen 1941 első feléig 

8. ábra. Ejtőernyősök ugrás előtt. Jól látható a kettős ejtőernyő- 
rendszer, valamint a bőr védősisak is a gyakorlóterepen

10. ábra. Az E-104 jelű Savoia–Marchetti SM.75-ös repülőgép 
az ejtőernyős szállítórepülő-század állományából
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várni kellett. Bertalan őrnagy a társadalom elismerő támo-
gatása ellenére még mindig nehéz helyzetben volt, amikor 
alakulata erényeit kellett bizonyítania a Honvédelmi Minisz-
térium felé, hiszen több sikeres bemutatón, az erdélyi be-
vonuláson és emberei kiemelkedő morálján kívül, más 
kézzel fogható eredményt nem tudott felmutatni, míg a 
német ejtőernyős alakulatok 1940-ben már kivették részü-
ket a dániai, norvégiai, hollandiai és belgiumi harcokból, 
bizonyítva az ejtőernyős koncepció létjogosultságát és a 
saját felkészültségüket is.38

A magyar katonai ejtőernyősök 1941. április 12-én estek 
át a tűzkeresztségen, amikor a délvidéki támadó hadműve-
let keretében egy körülbelül 100 fős harccsoporterőben 
vetették be őket. Az ejtőernyősök feladata a Ferenc-csa-
torna hídjának elfoglalása volt Szenttamásnál, mielőtt a 
szerb erők felrobbantanák azt.39 Érdemes megjegyezni, 
hogy a délvidéki támadó hadművelet előzetes terveiben 
nem szerepelt ejtőernyős bevetés, azt Bertalan őrnagy 
közbenjárására, pótlólag csatolták hozzá, valószínűleg a 
fentebb már említett bizonyítási kényszer miatt.40

Az ejtőernyős harccsoport parancsnoka Majthényi Imre 
főhadnagy volt, akit valós haditapasztalatokkal a zászlóaljból 
egyedüliként rendelkező tisztként, Bertalan őrnagy is elkísért 
az E-101 oldalszámú SM.75-ös repülőgép fedélzetén.41

A négy repülőgépből álló kötelék a kora tavaszi esőzések 
miatt felázott pápai repülőtérről felszállni nem tudott, így a 
szállítórepülő-század parancsnokának, Kelemen Károly 
repülő századosnak utasítására a bevetést a veszprémi, 
betonozott repülőtérről indították meg, ahová a repülőgé-
pek üresen, a harccsoport tagjai és a felszerelések pedig 
teherautókon települtek át.42

A bevetésre induló repülőgépekbe az ejtőernyősök 1941. 
április 12-én 16:45-kor szálltak be. Az elsőként felszálló 
E–101 oldalszámú parancsnoki repülőgép 17:00-kor emelke-
dett el a veszprémi betonról, majd átbillenve, jobb szárnyával 
a föld felé, zuhanni kezdett. Ezekre a pillanatokra így emléke-
zik vissza a fedélzeten lévő Szokolay Tamás főhadnagy:

„A zuhanás pillanatában önkéntelenül körbepillantottam a 
gépben. Minden ember a helyén ült Bertalan az ajtó kinyi-
tásával foglalatoskodott. Majthényi, aki közvetlenül előttem 
állt, kinyitotta a jobboldali ajtót és ugrani akart. (…) Vissza-
rántottam, erősen megkapaszkodtam a szemben lévő me-
revítőben és már a földön is voltunk. A gép, erősen jobbra 
dűlt helyzetéből visszatért megközelítőleg vízszintes hely-
zetbe, de még így is, jobb szárnyával ért először földet. 
Majthényi kilépett a félig nyitott ajtón. Ebben a pillanatban 
hallottam a kiáltást: „Ég a gép!” A következő másodperc-
ben Sacelláry zászlós és egy ejtőernyős katona kiléptek a 
gépből. Ekkor egy tűzcsóva vágott végig a gépen, melyet 
szerencsére nem szembe, hanem csak félbalról kaptam és 
így a repülősapka megvédte arcomat és csak kisebb sérü-
léseket okozott. Ekkor én is – kissé szédelegve, de – kiug-
rottam az égő gépből. Utánam ezen az ajtón nem jött már 
ki senki sem; ezt biztosan tudom, mert hátrálva távoztam a 
géptől, ahogy a hőség fokozódott.”43

A felszállást a repülőtér parancsnoksága leállította, a 
lángokban álló roncsból kijutott sebesültek ellátását azon-
nal megkezdték, ám a veszprémi repülőtéren nem állt ren-
delkezésre megfelelő tűzoltó-felszerelés, ráadásul az ejtő-
ernyősök felszerelésébe tartozó lőszer és robbanószer fo-
lyamatos robbanásai is lehetetlenné tették a mentést.44 
A repülőgépből összesen nyolc fő jutott ki élve, négyen a 
gép vászonborítását áttörve, vagy rohamkéssel kivágva, 
négyen pedig az ajtókon át, illetve a géptörzsön lecsúszva. 
A  repülőgépben keletkezett tűzben halt hősi halált Kele-
men Károly repülő százados, az ejtőernyős szállítószázad 
parancsnoka, vitéz Bertalan Árpád ejtőernyős őrnagy, az 
ejtőernyős zászlóalj parancsnoka és még 18 repülőhajózó 
és ejtőernyős katona.45

A harccsoport parancsnokságát Kiss Zoltán ejtőernyős 
főhadnagy vette át, aki négy géppel és körülbelül 80 kato-
nával 19:00 után indulhatott útnak.46 A harccsoport sötét-
ben, 1941. április 12-én 19:00 után hajtott végre kötelékug-
rást, 15-20 kilométerre a céltól, Szabadka-Dél (Napfény) 
területén földet érve.47 Az ejtőernyős harccsoport az ellen-
séggel vívott rövid tűzharc után vette fel a kapcsolatot az 
előre törő Sándor-csoport előőrsével.48 Sándor alezredes 
az ejtőernyősöket gépkocsikra ültette és másnap, április 
13-án reggel együtt érték el Szenttamást.49 Az ejtőernyő-
sök a műút jobb oldalán mozogtak előre a műszaki zárak-
kal megerősített és betonbunkerekkel védett, robbantás-
hoz előkészített hídig,50 majd Kiss Zoltán ejtőernyős főhad-
nagy vezetésével a Ferenc-csatornán átkelve elfoglalták a 

12. ábra. Büszke ejtőernyős nyári gyakorlóruhában, mellén 
ejtőernyős csapatjelvénnyel és az erdélyi bevonulás 
emlékérmével

13. ábra. Ejtőernyősök beszállása SM.75-ös repülőgépekbe

14. ábra. Ejtőernyősök a Sándor-csoport járművein, 
a Délvidéken
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túlparti hídfőt.51 Ezt követően az ejtőernyős harccsoport 
tagjai a Sándor-csoport alárendeltségében harcoltak, 
amely egészen április 15-ig tartózkodott a hadműveleti te-
rületen.52

Az ejtőernyősök Újvidék északi részének biztosítását 
követően részt vettek a város és környékének megtisztítá-
sában, majd autóbuszokkal Pápára szállították őket.53 Az 
alakulat hősi halált halt parancsnoka emlékére 1941. május 
17-én vette fel a Magyar Királyi vitéz Bertalan Árpád 1. 
Honvéd Ejtőernyős Zászlóalj nevet, Pápa városa pedig a 
repülőtérre vezető út átnevezésével tiszteleg emléke előtt.54

A szerencsétlenség vizsgálata során derült ki, hogy a 
pápai repülőtéren szabad ég alatt tárolt „Savoiák” vászon-
borítása alá befolyt esővíz és hólé korrodálta magassági 
kiegyenlítő „trimm” rendszerét.55 Ez a körülmény nehezítet-
te meg a repülőgép emelkedését a felszállás során, hiszen 
azt pusztán a három motor ereje hajtotta ekkor. A jelenség 
kívülről akár túlterheléshez hasonló is lehetett, ám ezt a 
lehetőséget kizárja az a körülmény, hogy Kelemen száza-
dos, a típus jó ismerője határozta meg a repülőgépek 
egyenkénti terhelését, amit az ejtőernyős állomány egyik 
tagja sem változtathatott meg.56

Bertalan őrnagy utódjának Labancz Gyula vezérkari őr-
nagyot nevezték ki, aki rövid ideig korábban szolgált az 
ejtőernyős alakulatnál. Róla Szokolay Tamás főhadnagy 
így írt:

„Nem nézte jó szemmel Bertalanhoz való ragaszkodásun-
kat, még az emlékére is féltékeny volt. Lekicsinylő megjegy-
zéseket tett elődjére, ami ellen tisztek és legénység egy-
aránt felzúdult, hiszen Bertalant úgy szerettük, mint az 
apánkat. Véget akart vetni a Bertalan féle „liberális” mód-

szereknek – sokszor szakszerűtlen és veszélyes – ellenintéz-
kedések bevetésével.”57

A pápai ejtőernyős alakulat ezt követően nem vett részt 
nagyobb szabású ejtőernyős bevetésben. 1941. július 6-án 
az ejtőernyős szállító század és 10 fő ejtőernyős utasítást 
kapott a Kolomeától délre előretörésben lévő magyar 1. 
hegyidandár légi úton történő utánpótlására, amit a kijelölt 
állomány, kisebb nehézségek árán végre is hajtott.58 Ez a 
bevetés megmutatta a fegyvernemek közti együttműködés 
fontosságát, mivel az ejtőernyősök a saját vonalakat jelző 
tüzeket és füstjelzéseket nem látták, majd kiugrás után 
baráti tűzbe kerültek. Továbbá földet érés után a saját csa-
patoktól az ellátmányt tartalmazó teherkonténerek össze-
gyűjtésére, szállítására sem kaptak segítséget.59

1942–1943 során a pápai ejtőernyős alakulat életében 
jelentős eseménynek számított az 1942. május 25-i csa-
patzászló-avatás, amelynek házigazdája a Labancz őrnagy 
leváltását követően az ejtőernyős zászlóalj élére került vitéz 
Szügyi Zoltán ejtőernyős alezredes volt.60 Az ejtőernyős ala-
kulat tisztjei és altisztjei lehetőséget kaptak arra is, hogy 3–3 
hónapos turnusokban „haditapasztalatok megszerzése cél-
jából” a keleti fronton harcoló alakulatoknál rendfokozatuk-
nak megfelelő beosztásban szolgálhassanak.61 A fronton az 
ejtőernyősöket mindenhol pozitívan fogadták, szakmai fel-
készültségük, személyes példamutatásuk okán.62

Fontos megemlíteni az ejtőernyős alakulat légi szállító 
képességének utolsó megjelenését, az 1944. szeptember 
26–27-én, Nagyváradon végrehajtott deszantolást, amely-
nek során új, FIAT G. 12-es szállító repülőgépeken egy 

15. ábra. Ejtőernyős katona kiképzése a „bitón”, azaz földi 
ejtőernyős-gyakoroltató berendezésen

16. ábra. A II. ejtőernyős zászlóalj katonái 1945 elején, Pápán
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század erőben, leszálló deszant módszerrel tettek ki ejtő-
ernyős katonákat az 1944. augusztus 23-ai román átállás 
miatt kulcsfontosságúvá vált nagyváradi repülőtéren. Az 
állományt a Pápán ekkor szerveződő II. ejtőernyős zászló-
alj magvát jelentő veteránok, kiképzők adták, parancsno-
kuk pedig a délvidéki harci ugrás veteránja, Kiss Zoltán 
ejtőernyős százados volt.63 A század erejű, 154 fős kötelék 
a nagyváradi kirakodást követően Váradlesre menetelt, 
ahol október 3-ig, a megújuló szovjet – román támadások-
ban az ejtőernyősök összesen 71 katonát vesztettek halot-
takban és sebesültekben.64

A nagyváradi bevetést követően az ejtőernyősök két 
zászlóalj erőben, a Szent László hadosztály keretében elit 
könnyűgyalogságként, „tűzoltó-alakulatként” harcoltak, 
ugrás nélkül. Ahogy Ábel Béla Gusztáv, a II. ejtőernyős 
zászlóalj nehézfegyver-századának aknavetőse emlékezett 
a háború utolsó éveire:

„Az ejtőernyős alakulat a körülményekhez képest még 
mindig harcképes, elit alakulatnak számított. Ezért azután 

az egyik helyről a másikra rendeltek oda, ahol nagyobb volt 
a baj. Úgy látszott, volt ilyen hely bőven, mert folyton men-
tünk. Ha csak egy-két napra tudtuk is megállítani az oroszo-
kat, az már sikernek számított.”65

Összességében elmondható, hogy a II. világháború ma-
gyar ejtőernyős csapatneme a maga lehetőségei között 
formabontó, új felhasználási módjait alakította ki az ejtőer-
nyős kirakásnak egy olyan korszakban, amikor még a re-
pülés is újdonságnak számított. Az 1938 és 1939 között 
kidolgozott elméleti és technikai újítások azonban az ala-
kulat átgondolatlan felhasználása, valamint a felsőbb kato-
nai vezetés rugalmatlansága okán nem érvényesülhettek a 
gyakorlatban. Az alakulat ennek ellenére, kiképzésének és 
szellemének köszönhetően a méreténél jóval nagyobb 
mértékű ellenállást fejtett ki a harcok során bekerítésben, 
vagy épp súlyos veszteségek elszenvedése után is, egy-
aránt kivívva ezzel a szövetségesek és az ellenség megbe-
csülését.
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