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ELŐSZÓ

Évszázadokra – sőt talán ősidőkre – nyúlik vissza az embernek az a vágya, hogy 
madarak módjára uralja a levegőt. E vágyból gyökeredzik a mondavilág Ikaroszá-
nak története, és ami ennél több, e vágynak a megvalósításán már a XIV–XV. szá-
zadban olyan jeles tudósok, történelmi nagyságok szorgoskodtak, mint Leonardo 
da Vinci, vagy a magyar kötődésű Verancsics Fausztusz, akik korukat meghaladva 
megálmodták az ejtőernyő tervét.

Az ejtőernyőzés az emberek tudatában sajátos, kitüntetett helyet foglal el, mert 
annak ellenére, hogy napjainkban mindenféle korszerű technika vesz körbe ben-
nünket, az ejtőernyőzés ma is csodálatot ébreszt. Úgy gondolom, azért, mert az 
ejtőernyőzés több mint egy technikai vívmány: az ejtőernyőzés egy életérzés. Sőt 
ennek az érzésnek részese lehet az is, aki csak szemléli. Nem véletlen, hogy a nem-
zeti és nemzetközi ejtőernyős versenyekre mindig nagyszámú nézősereg látogat 
el, akik aggódó lelkesedéssel követik a gépből kivetődő és közben mutatványok-
nak is beillő gyakorlatokat végrehajtó ugrókat. Ezekben a pillanatokban együtt 
lélegzik ejtőernyős és néző, s közös a megnyugvás is, amikor zuhanás után kinyíl-
nak az ernyők, csodálatos látványt nyújtva az érdeklődőknek a kék égből lassan 
aláereszkedő, sokszínű selyem kupola „égi virágok”.

A magyar polgári ejtőernyőzés története, mint ahogy a nemzetközi is, kezdet-
ben szorosan összefüggött a katonai repülés és ejtőernyőzés történetével. 

A II. világháború utáni években sorra alakultak, elsősorban az európai or-
szágokban, az ejtőernyős sportklubok, és a már 1905 óta működő Nemzetközi 
Légisport Szövetség (Fédérátion Aéronautique Internationale – FAI) keretein belül 
1951-ben létrehozták a Nemzetközi Ejtőernyős Bizottságot (International Parachut-
ing Commission – IPC). Ettől az időponttól beszélhetünk a polgári ejtőernyőzés 
szervezett létrejöttéről.

Magyarországon 1945–1990 között megteremtődött az ejtőernyős sport sze-
mélyi és infrastrukturális feltételrendszere, melynek hatása nemzetközileg elismert 
eredményekben is megmutatkozott. A rendszerváltás utáni években a sportág 
szervezeti környezetének átalakulása és a szűkebb anyagi lehetőségek miatt az 
ejtőernyős sport fejlődése megtorpant, de napjainkban újra lendületet vett.

A többi sportághoz hasonlóan az ejtőernyős sportban is nemzeti és nemzet-
közi mesterfokú bajnokságokat, valamint kétévente a férfiak és nők részére – az 
ejtőernyős technika fejlődésével összhangban, egyre bővülő versenyszámokban – 
egyéni és csapat-világbajnokságot rendeznek.

Mint sportért felelős államtitkár örömmel teszek eleget a Magyar Ejtőernyő-
sök Bajtársi Szövetsége (MEBSZ) felkérésének az előszó megírására, reményeim 
szerint hozzájárulva a sportág népszerűsítéséhez, a klubok működési feltételeinek 
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javításához, mert meggyőződésem, hogy a sportág kiemelkedő szerepet tölt be az 
egészséges társadalom kialakításában, a közösségépítésben és a fiatalok hazafias 
nevelésében.

Végezetül köszönöm a szerzőknek, hogy a magyar polgári (civil) ejtőernyő-
zésről szóló hiánypótló könyvet megalkották, hiteles irodalommal gazdagítva és 
megőrizve a sportág történelmét.

Kellemes és hasznos időtöltést kívánok minden Kedves Olvasónak!

dr. Simicskó István 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának  

sportért felelős államtitkára



TUDOD TE, MIT JELENT?

Tudod Te, mit jelent? Beülni a gépbe
sebesen szárnyalni fel a kék messzeségbe,
látni apró embert, magas hegycsúcsokat,
esőt hozó felhőt, fénylő napsugarat!

Tudod Te, mit jelent? Az ajtón kilépni,
a biztos foghatót, semmire cserélni,
lent látni a mélyet, apró célkeresztet,
hív-vonz-húz a mélység, minden izmod reszket!

Tudod Te, mit jelent? Zuhanni a légben,
tudni a helyzeted időben és térben,
csinálni figurát, spirálokat, szaltót,
sehol nem érezni ezekhez foghatót! 

Tudod Te, mit jelent? Figyelni az órát,
kinyitni az ernyő selymes kupoláját,
Csend van! A sebesség teljesen lecsökken,
ereszkedni csendben, csüngve több kötélen.

Tudod Te, mit jelent? Szépen földet érni, 
az elért eredményt centikkel lemérni?
Nem tudod! Ha tudnád, nem tudnál úgy élni,
hogy meg sem próbáltad!
Siess közénk lépni.

                    Nagy Ottó, ejtőernyős oktató verse





BEVEZETÉS

Tisztelt Olvasó!

A Zrínyi Kiadó jóvoltából rövid időn belül ez a harmadik könyv, amely a magyar 
ejtőernyőzés történetével foglalkozik. Az előző kiadványokban megismerhettük 
a magyar katonai ejtőernyőzés történetét, és bepillantást nyerhettünk a mélységi 
felderítő katonák életébe.

Jelen hiánypótló kiadvány a polgári ejtőernyőzés történetét dolgozza fel, a kor-
társak visszaemlékezéseire alapozva. Az ejtőernyő, ejtőernyőzés gondolata egy-
idős az ember repülés iránti vágyával. Ismerünk számos legendát, mondát arról, 
hogy az emberek már igen korán különböző kezdetleges eszközökből olyan szer-
kezeteket készítettek, melyekkel magas sziklákról, fákról ugrottak a mélybe. Mind-
ezt általában saját maguk vagy a korabeli uralkodók szórakoztatására végezték. Az 
első ilyen emlék egy 4000 éves kínai legendához fűződik, amely a kínai Suna Chen 
(i.e. VIII. század) írásából maradt ránk.1

A tudósok is vágytak a levegő meghódítására. Jól példázzák ezt Leonardo da 
Vinci (1452–1519) rajzai, amelyeken egy ejtőernyő vázlatai láthatóak. Az általa 
„Kódex”-nek (sátor) nevezett szerkezetet így írja le: „Ha az ember vászonból egy olyan 
sátrat készít, amelynek mindegyik éle 12 könyök, veszélytelenül ugorhat le vele tetszés sze-
rinti magasságból”.2 A vonatkozó szakirodalom Verancsics Fausztusz (1551–1617) 
veszprémi várkapitány és csanádi püspök nevéhez köti az ejtőernyő gondolatának 
megjelenését. A Machinae novae (Új gépek) című művében tette közzé az ejtőernyő-
ről készített leírását és rajzait.

Természetesen a technika fejlődése a polgári célú felhasználás mellett mindig 
együtt járt azok katonai alkalmazásával. Az ipari forradalom rendkívüli fejlődést 
idézett elő a világban, és ez megjelent az ejtőernyők modernizálásában is. A kor-
szak leghíresebb ejtőernyős akrobatája Charles Leroux (1856–1889) volt, aki kö-
zel 250 bemutató ugrást hajtott végre.3 A XIX. század végéig igazából csak mu-
tatványok céljából, és ballonból ugorva használták az ejtőernyőt. A repülőgépek 
elterjedésével fogalmazódott meg az igény, hogy a pilóták számára, életmentés 
céljából lenne szükség mentőejtőernyőre. Az 1900-as évek elején indult meg ezen 
ejtőernyőtípusok kifejlesztése, majd rendszeresítése. Az I. világháború nagy lö-
kést adott a fejlesztésnek, bár itt még csak életmentésre használták az ejtőernyőt. 

1  SZŐDI Sándor: Az ejtőernyőzés áttekintése, a selyemszárnyak története. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 
1993, 3. o.

2 1 könyök = 44 cm. (A szerkesztő megjegyzése.)
3 SZŐDI Sándor: i.m. 49. o.
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A háborús tapasztalatok felhasználásával folytatódott a további fejlődés. A civil 
ejtőernyőzés történetéről szólva meg kell emlékeznünk a „gyengébb nem” kép-
viselőiről is. A korszak talán legjelesebb női ejtőernyőse Georgia Ann Broadwick 
volt, aki 20 évesen ugrott először, és 1913–1922 között 1100 ugrást hajtott végre.4

Az első ejtőernyős bajnokságot 1919-ben az Egyesült Államokban (Atlanta) 
rendezték. A versenyzők a házigazdákon kívül Belgiumból, az Egyesült Királyság-
ból, Franciaországból és Olaszországból érkeztek.5 Az első Európai Nemzetközi 
Ejtőernyős Bajnokságot pedig 1922. október 8-án Rómában szervezték meg. Eb-
ben az időben alakultak az első ejtőernyőgyárak. 

Az 1930-as évek végére az ejtőernyők alkalmazása tömegessé vált, mind a 
polgári és katonai repülés, mind az újonnan létrehozott ejtőernyős alakulatok 
körében. A II. világháború alatt került sor azután nagy számban az ejtőernyős 
alakulatok katonai alkalmazására. A polgári ejtőernyőzés és sportejtőernyőzés az 
1950-es évek végére vált igazán népszerűvé. 

Az első Ejtőernyős Világbajnokságra 1951. augusztus 18–25. között került sor 
a jugoszláviai Lesce-Bledben, hat ország 17 versenyzője, köztük két nő részvéte-
lével. Itt még nem szerepeltek magyar versenyzők.6

Az első magyar ejtőernyős bajnokságot 1953-ban rendezték, és mind a célba 
ugrást, mind a kombinált ugrást, ezáltal pedig az összetett versenyt is a Légierők 
Csapata, tehát katonai csapat nyerte. Ezen a versenyen szervezték meg először 
az ejtőernyős járőrversenyt, amiből azután magyar kezdeményezésre kialakult a 
nemzetközi ejtőernyős négytusa versenyszám. Megalakult a magyar ejtőernyős 
válogatott, melynek első nemzetközi megméretésére 1955-ben egy bulgáriai nem-
zetközi ejtőernyős versenyen került sor. Az itt szerzett tapasztalatokra építve a 
magyar válogatott részt vett a III. Ejtőernyős Világbajnokságon, amelyet a Szov-
jetunióban, a Moszkva melletti Tusinóban rendeztek 1956. július 29.–augusztus 
4. között. A versenyen tíz csapatban 50 férfi és 23 női versenyző indult. A férfiak 
mellett egy magyar női csapat is részt vett a versenyen. Csapatversenyben verseny-
zőink az előkelő ötödik helyen végeztek. 

A magyar ejtőernyős sport számára komoly elismerést jelentett az, hogy a XII. 
Ejtőernyős Világbajnokság rendezési jogát hazánknak ítélte a Fédérátion Aéronau-
tique Internationale – International Parachuting Commission (FAI IPC), amelyet 1974. 
július 25.–augusztus 12. között Szolnokon rendeztek meg 33 ország 230 sporto-
lójának részvételével. A verseny érdekessége volt, hogy itt jelentek meg először az 
úgynevezett „paplanernyők”, a légcellás ejtőernyők.7

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Tiny_Broadwick. Letöltve: 2015. 05. 19. 
5 http://www.sekcjaspadochronowa-wawel.krakow.pl/strony/historia/c1.html. Letöltve: 2014. 10. 19. 
6  Eilif  NESS: A légi sportok kialakulása. Aerosport, 1995. No. 5. Magyarul: Ejtőernyős Tájékoztató. 1998, 

No. 3.
7 SZŐDI Sándor: i.m. 268–291. o.
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Az ejtőernyős sport is hatalmas változáson ment keresztül. A kezdeti célba 
ugrást és a stílusugrást mára már felváltották a formaugrások, kupola formaugrá-
sok. A FAI által ma elismert ejtőernyős versenyágak a következők: stílus- és célba 
ugrás, kupola formaugrás, ejtőernyőssí, függőleges gyorsasági, szárnyasruha és 
szélcsatorna ugrás.8 Rendeznek viszont ezen kívül más ejtőernyős versenyeket, 
mint például célra szállás,9 ejtőernyős négytusa, stb. 

Megjelent az ejtőernyő más célra történő felhasználása iránti igény is. Így jelen-
leg siklóernyőket, motoros siklóernyőket láthatunk egyre gyakrabban bárhol az 
égen, tandem pilótával pedig bárki számára elérhetővé válik a zuhanás és eresz-
kedés élménye néhány percnyi felkészülés után. Terhek ledobására akár távirá-
nyítható teherejtőernyő áll rendelkezésre, de az űrhajózásban is alkalmazzák a 
nagyméretű ejtőernyőket. 

A kiadvány nem titkolt célja, hogy emléket állítson a „bátrak sportját” művelő 
civil ejtőernyősöknek, leventéknek és sorköteleseknek, akik átélték a bátorság örö-
mét és megteremtették, művelték az ejtőernyőzést hazánkban.

dr. Benkő Tibor vezérezredes
Honvéd Vezérkar Főnök

8  http://www.magyar.sport.hu/sport/jatekszabalyok/j_ejtoernyozes/1-3_fejezet.htm. Letöltve: 2014. 
10. 19. 

9  A versenyszám célja, hogy az ugró minél nagyobb távolságot tegyen meg a földet érést megelőzően 
a föld felett pár méter magasságon repülve. A mérés a két méter magas kapuk közötti áthaladással 
kezdődik, és a vége az első talajérintési pont. (A szerkesztő megjegyzése.)





A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELŐSZAVA

A Szerkesztőbizottság (SZB) mindenekelőtt megköszöni dr. Simicskó István, 
sportért felelős államtitkár úr és dr. Benkő Tibor vezérezredes, HM Honvéd 
Vezérkar főnök úr előzőekben kifejtett, a magyar polgári ejtőernyőzést méltató 
szavait.

Jóleső érzéssel fogadtuk a dicsérő szavakat, amelyekkel elismerték annak a sok-
sok ezer bátor ejtőernyősnek a kiemelkedő teljesítményét, akik a magyar polgári 
ejtőernyőzés történéseinek elindítói, megvalósítói és részesei voltak. 

A Szerkesztőbizottság a fenti véleményekkel megerősítve érzi e munkának saját 
maga által is vallott elsődleges célját: emléket állítani bajtársainknak, sporttársaink-
nak, akik sokszor fizikai létüket, életüket is kockáztatva megteremtették a magyar 
polgári ejtőernyőzés szervezeti rendszerét, bázisait, és akik világszerte híressé, el-
ismertté tették a magyar ejtőernyős sportot, akik munkájukkal évtizedeken keresz-
tül biztosították a katonai ejtőernyős előképzés személyi feltételeit. 

Fontos cél volt, hogy e nagyszerű teljesítményt az ejtőernyő (és ezzel együtt az 
ejtőernyős sport) magyarországi megjelenésétől, az első ugró felszállásától, illet-
ve földet érésétől napjainkig bemutassuk, emléket állítva a résztvevők sportbeli 
sikereinek, a tragikusan elhunytak emlékének, bemutassuk az ejtőernyős sport fej-
lesztésének lehetséges irányait, és a mai döntően veterán – ejtőernyős társadalmat 
összefogó, Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének (MEBSZ) szerepét.

A Szerkesztőbizottság kötelességének érzi azt is, hogy az előzőekben megfo-
galmazott célok teljesítése mellett e kiadvány összeállításával és közreadásával egy 
hosszú idő óta jelentkező hiányt is pótoljon. 

Mint a Kedves Olvasó előtt ismert, a MEBSZ az elmúlt években feldolgozta 
és kiadta az ejtőernyőzéshez kapcsolódó két fontos területtel foglalkozó könyvét. 
A „Levegőből harcba” című munka a magyar katonai ejtőernyőzés, míg a „Legendák és 
titkok katonái” című kiadvány az ejtőernyővel az ellenséges harcászati, hadművele-
ti, hadászati mélységbe juttatott felderítők alkalmazásának kérdéseivel foglalkozik.

A jelen kiadvány tehát azt a joggal felmerülő igényt is teljesíteni igyekszik, hogy 
bemutassa az ejtőernyőzés harmadik fontos területét, a polgári ejtőernyőzés tör-
ténetét. 

Ezekből az általánosan megfogalmazott célokból kiindulva a kiadvány felépíté-
sét, tartalmát a következő gondolatok köré csoportosítottuk:
1. Az ejtőernyő megjelenése Magyarországon, a polgári ejtőernyőzés története a 

II. világháborúig;
2. A polgári ejtőernyőzés története a II. világháborútól napjainkig;
3. A polgári ejtőernyőzés napjainkban;
4. Az ejtőernyőzés, mint sport;
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5. A magyar polgári ejtőernyőzés kiemelkedő alakjai, képviselői, áldozatai;
6. A magyar polgári ejtőernyőzés jövője, elgondolások a sportág fejlesztésére;
7. A MEBSZ tevékenysége a polgári ejtőernyőzés érdekében.

Kiadványunk témájának meghatározása mellett fontosnak tartotta az SZB bemu-
tatni azt is, a különböző történelmi időszakokban a különböző politikai, gazdasá-
gi, társadalmi események hogyan befolyásolták, határozták meg a polgári ejtőer-
nyőzés szervezését, működési célját és rendjét.

A fenti gondolatokból kiindulva az SZB három időszakra koncentrált:
1. A magyar polgári ejtőernyőzés története 1945-ig;
2. A magyar polgári ejtőernyőzés története a II. világháború végétől a rendszer-

váltásig;
3. A magyar polgári ejtőernyőzés története a rendszerváltástól napjainkig, műkö-

désének jellemzői korunkban.

Elengedhetetlennek tartottuk azt is, hogy a munka összeállítása során a célunkat 
leginkább kifejező stílusjegyeket alkalmazzuk. Alapvetően három lehetséges ki-
fejezési mód közül választhattunk. Lehetséges módszernek látszott, hogy csak 
korabeli utasításokra, rendeletekre támaszkodunk, és az olvasóra bízzuk azok 
értékelését, elemzését. Mások elgondolása szerint az lehetett volna helyes, ha a 
ma még közöttünk élő bajtársaink, sporttársaink visszaemlékezéseit „vágatlanul” 
adjuk közre. Végül harmadik megoldási módként a két előbbi lehetséges módszer 
együttes alkalmazását vettük vizsgálat alá és döntöttünk ennek javára. A rendelke-
zésre álló írásos dokumentumok bemutatása mellett nagy teret kívánunk biztosí-
tani a visszaemlékezéseknek és a korabeli fényképek bemutatásának is.

A korlátozott oldalszám miatt kénytelenek voltunk a sokszor nagyon értékes 
és részletes beszámolókat lerövidíteni. Ezt a szerkesztői felelősséget felvállalva 
elsősorban a Tóth János által készített közel 100 oldalas, az ejtőernyős sport ered-
ményeit részletező fejezetet, és a Bánszki György tollából származó, több mint 50 
oldalas ejtőernyős többtusát ismertető részt vettük rövidebbre. Néhány nagyon 
értékes írást is ki kellett hagynunk a könyvből, nem tér ki a kiadvány a Pabar Lajos 
által összeállított, a jelenleg működő ejtőernyős szakosztályokról, bázisugró szer-
vezetekről, és siklóernyős klubokról szóló összefoglalóra sem. Róluk az interne-
ten olvashat részletesen az érdeklődő. A fenti okok miatt kimaradt Kiss György 
két tanulmánya – „A tandemugrás kialakulása” és „A sportejtőernyők üzemeltetése” – is. 
Ezenkívül a szerzőkről szóló részletes ismertető helyett is csak pár soros bemu-
tatásra van lehetőség. Természetes, hogy az idő múlásával egy-egy eseményre az 
abban résztvevők másképpen emlékeznek, illetve keveredhetnek a helyszínek és 
az időpontok. A Szerkesztőbizottság csak akkor javított az anyagban, ha a téve-
dést korabeli dokumentumok bizonyították. Egyébként a szerzők által készített 
anyagokhoz nem nyúltunk, és azt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem minden 
írás képviseli az SZB hivatalos álláspontját!
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Bízunk abban, hogy az előző gondolatok, célok köré csoportosított munkánk 
elnyeri az érdeklődő olvasók tetszését és a visszaemlékezések, történeti pontos-
sággal rögzített tények élményt jelentenek azok számára, akik egykor a polgári 
ejtőernyőzés szereplői voltak, de remélhetőleg felkelti azok érdeklődését is, akik e 
munka olvasóiként kerülnek kapcsolatba e nagyszerű sporttal.





Gáll Gábor

A POLGÁRI EJTŐERNYŐZÉS  
MAGYARORSZÁGON  
A KEZDETEKTŐL 1945-IG

ÁLTALÁNOS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS, AZ ELSŐ PRÓBÁLKOZÁSOK

Az ejtőernyőzés, az ejtőernyővel való ugrás egyidős az emberiség egyik legősibb 
álmával, a repüléssel, mint a repülés egyik legkézenfekvőbb megvalósítási formá-
ja. Hiszen az ember önerejéből nem képes repülni, erre fizikailag képtelen. Már az 
ókorban megfigyelte a magasba vágyakozó ember a madarakat és más repülő lé-
nyeket, miként képesek azok a repülésre. Hiába próbálkozott különböző szárnya-
kat fabrikálni magának, mint a görög mondavilág egyik leghíresebb történe tében 
Daidalosz és Ikarosz,10 nem járt sikerrel. Ekkor juthatott arra a felismerésre, hogy 
talán a legegyszerűbb volna egy magas szikláról vagy toronyból leugorva megta-
pasztalni a repülés élményét. Igen ám, de mivel az esést túl is kellene valahogyan 
élni, ezért arra gondolhatott, hogy megpróbálja a zuhanás sebességét valamilyen 
maga készítette szerkezettel, egy kezdetleges ejtőernyővel csökkenteni.

Az első írásos feljegyzés Kínából származik az ejtőernyő használatáról, amely 
szerint Fokien császár koronázási ünnepségét 1306-ban „ejtőernyővel” történt 
ugrások tették emlékezetesebbé. Az ugrók kötelekkel bambusznádakra feszített 
bőrlapokat erősítettek a derekukra és ezekkel ugrottak le fákról és tornyokból. 
A leírás szerint sértetlenül jutottak a földre.11

Az első ejtőernyőre utaló vázlatot és néhány soros feljegyzést a híres polihisz-
tor Leonardo da Vinci12 készítette 1495-ben. Az ejtőernyő vázlata mellé Leonardo  

10  Daidalosz mitikus görög képfaragó, kézműves, művész. A monda szerint Athénban született és itt 
találta fel az asztalosmesterséget is. Minosz király számára épített labirintust Kréta szigetén, … a király 
bezárta a mestert és fiát, Ikaroszt az útvesztőbe, és csak az őrök megvesztegetése árán juthattak ki a 
szabadba. Elhatározták, hogy madártollakból viasszal és mézzel összeragasztott szárnyakkal átszelik a 
tengert, és Szicíliába repülnek. Útközben azonban Ikarosz túl közel került a Naphoz, és mivel annak 
melege megolvasztotta a szárnyakat összetartó viaszt, a fiú lezuhant és a tengerbe veszett. Forrás: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Daidalosz Letöltve: 2015.03.26.

11 http://www.wiwair.hu/alap.php?inc=dsp&menu_id=33 Letöltve: 2015.03.26.
12  Leonardo da Vinci (1452. április 15. – 1519. május 2.) olasz (akkor még itáliai) származású polihisz-

tor: festő, tudós, matematikus, hadmérnök, feltaláló, anatómus, szobrász, építész, zeneszerző, köl-
tő és író. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci Letöltve: 2015.03.26.
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a következőket írta: „Ha az embernek van egy sűrű vászonból készült sátortetője, mely 
12 könyök széles, 12 könyök magas, akkor bármilyen magasságból veszély nélkül le tud 
ereszkedni.”13 A vázlat és a feljegyzés kidolgozatlansága, megfogalmazása arra utal, 
hogy Leonardo az általa tervezett ejtőernyőt a feljegyzések papírra vetésekor nem 
építette meg, így nem volt módja kipróbálni és a gyakorlatban meggyőződni an-
nak működőképességéről.

Leonardo tervei alapján, korhű alapanyagokból, fából és vászonból több mint 
ötszáz évvel később egy bátor angol ejtőernyős, Adrian Nicholas megépítette 
 Leonardo ejtőernyőjét. 

A nagy ugrásra Dél-Afrikában, Mpumalanga lakatlan fennsíkja fölött 2000. jú-
nius 26-án került sor, egy hőlégballon alá függesztette fel a kezdetleges ejtőernyő 
szerkezetet. A ballonnal háromezer méteres magasságig emelkedett fel, majd ott 
leoldotta a ballon kosaráról a furcsa alakú kupolát és rendben ereszkedett le hat-
száz méterig, ahol megszabadult Leonardo ejtőernyőjétől, hogy a földet érésnél 
nehogy kárt tegyen benne az ernyő rázuhanó fakerete. Hatszáz méterről egy lég-
cellás ejtőernyővel fejezte be a nem mindennapi kísérletet és ért szerencsésen föl-
det Adrian Nicholas. Ezzel bebizonyította, hogy működőképes a Leonardo által 
papírra vetett ejtőernyő.14

Leonardo terveinek megszületése után még jó százhúsz évet kellett várni, amíg 
valaki a gyakorlatban is kipróbált15 és használható ejtőernyőt készített. Ez az em-
ber történetesen az akkori Magyarország területén, Sibenikben16 élő és alkotó 
 Verancsics Faustus (1551  –1617) polihisztor, veszprémi várkapitány, királyi taná-
csos, csanádi püspök volt. 

A XVII. század elején, 1616-ban a technikatörténet szempontjából fontos 
könyve jelent meg Velencében latin nyelven: Machinae Novae, magyarul Új gépek. 
Művében, amely egész oldalas részmetszetekkel díszítve jelent meg, így írja le az 
ejtőernyőt: „XLII. Repülő ember – Egy négyszögletes vászonnal, amit négy egyenlő rúd 
kifeszít, és amihez sarkain négy kötél van erősítve, az ember minden veszély nélkül levethetné 
magát egy torony magasságából vagy más kiemelkedő helyről. Mert ha pillanatnyilag nincs is 
szél, annak az erőkifejtése, aki zuhanni fog, szelet támaszt, ami a vásznat visszatartja majd 
és nem fog hirtelen lezuhanni, hanem lassulva ereszkedik alá. A vászon nagyságát tehát az 
emberhez kell mérni.”17

13  PÉNZES István: Verancsics Fausztusz. Különlenyomat. Budapest, A Gépipari Tudományos Egyesület ki-
adásában megjelent Műszaki Nagyjaink 4. kötetéből. 1981, 97. o.

14  Leonardo ejtőernyője http://www.origo.hu/itthon/20000807leonardo.html Letöltve: 2015.03.06.
15  Több helyen tényként említik, hogy Verancsics Velence egyik magas tornyából leugrott, vannak, akik 

a halálát is ezzel hozzák összefüggésbe, de eddig egyik állításra sem sikerült hiteles korabeli forrást 
találni. Pénzes I. i.m. 97. o.

16 Ma Horvátország területén fekszik. (A szerkesztő megjegyzése.)
17 PÉNZES I. i.m. 125. o.
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Verancsics művében tehát első ízben jelent meg nyomtatásban, a tudományos 
világ számára hozzáférhetően az ejtőernyő leírása és grafikus ábrázolása. 

A történelem folyamán még sokan kísérleteztek többfajta ejtőernyő-szerkezet-
tel, amíg sikerült megalkotniuk a biztonságosan használható ejtőernyőt.18

AZ EJTŐERNYŐZÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON

1945 előtt hazánkban a klasszikus értelemben vett, széles körűen szervezett és el-
terjedt polgári ejtőernyőzésről, sportejtőernyőzésről nem beszélhetünk. Részben 
azért, mert drága technikai sportról van szó, másrészt nem is létezett 1945 előtt 
sportejtőernyőzés. Az ejtőernyő, az ejtőernyős ugrás a kezdetekben látványosság-
nak, vakmerő emberek bemutatójának, halálugrásának számított, sokszor így is 
reklámozták a repülőnapokon a közönség figyelmének felkeltésére.

A történelem folyamán többször bebizonyosodott, hogy a háborúk alatt és 
azok következményeként felgyorsult a műszaki fejlődés. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az I. világháborúban a repülés robbanásszerű fejlődése, ahol a had-
vezérek felfedezték a légierőben rejlő lehetőségeket. Igyekeztek azt a lehető leg-
jobban kihasználni, előnyükre fordítani, így a repülőeszközök technikai fejlődésé-
nek útjából az anyagi akadályok nagyrészt elhárultak. A repülőeszközök a kezdeti 
kötött tüzérségi megfigyelő ballonoktól gyorsan fejlődtek a vadászrepülőgépekig. 
A megfigyelőballonokon már a kezdetektől alkalmaztak a ballon kosarának külső 
oldalához erősített ejtőernyőket, de a katonáknak nem minden esetben volt bá-
torságuk használni ezeket. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia vezérkara jó ideig nem akart a repülőgépe-
ken mentőernyőt használni. Azt gondolták, hogy csökkenti a harci szellemet, az 
elszántságot, ha a pilóta azzal a hátsó gondolattal kezdi a légi harcot, hogy van 
esélye a menekülésre akkor is, ha végzetes találatot kapnak és ezért a pilóták köny-
nyebben hagyják el a gépet, és nem tesznek meg mindent, akár a végsőkig a repü-
lőeszköz megmentésére. A háború előrehaladtával a repülőcsapatok veszteségei 
is folyamatosan növekedtek mind repülőgépekben, mind emberben. A tábornoki 
karnak is be kellett látnia, hogy nem a költséges repülőeszközök pótlása a legne-
hezebb, hanem a kiképzett, időközben harci tapasztalatokat is szerzett pilóta a leg-
fájdalmasabb és a legdrágábban pótolható veszteség. Előtérbe került az a kérdés, 
hogyan tudja a repülőszemélyzet elhagyni a bajbajutott gépet. A pilóták számára is 
rendszeresítettek mentőejtőernyőket, de a pilóták ezeket csak a legvégső esetben 
használták. 

18  Nagyszerű összefoglaló írást olvashat még az érdeklődő az ejtőernyővel történt további kísérletek-
ről, próbaugrásokról tornyokból, várfalakról, stb. az 1969-ben a Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában 
 Selyemszárnyakon címmel megjelent kötetben. (A szerkesztő megjegyzése.)
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BEMUTATÓ UGRÁSOK  
ÉS EGYÉB EJTŐERNYŐS ESEMÉNYEK 1945-IG HAZÁNKBAN

„Amikor az I. világháború után, 1920-ban létrehozták a Magyar Aeroforgalmi Részvény-
társaságot (Maefort), már természetes volt, hogy az majd leveleket is fog szállítani. Az első 
légipostajárat Albertfalváról indult és Szegedre érkezett 1920. május 12-én. 1920. október 
27-től a légipostai szolgáltatást kiterjesztették a lakosság szolgálatába is. 1920. november 
7-én indult az első ilyen jellegű postajárat – egy rákosmezei repülőnappal egybekötve – Buda-
pestről Szombathelyre, majd később Szegedre. A gépekről útközben dobták le ejtőernyővel a 
postacsomagokat Pápa, Győr, Nagykanizsa és Kiskunfélegyháza felett. Érdemes megemlíteni, 
hogy az első járatot november 7-én három Phoenix C–1-es gép teljesítette a nagy mennyiségű 
postacsomagra való tekintettel.” 19 

1920. november 7-én a háború utáni első repülőnapon Rákosmezőn, Kovács 
Endre főhadnagy egy polgáriasított Phoenix repülőgépből 2000 méter magasból 
ugrott egy kisméretű pilótaernyővel, tartalék ernyő nélkül. 

„1924. május 18. A HADRÖÁ (Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Orszá-
gos Nemzeti Szövetsége) védnöksége alatt május 18-án vasárnap lesz a repülőnap a mátyásföldi 
repülőtéren. Bemutatásra kerül az ejtőernyőugrás is 2000 méter magasból a Repülőakció részé-
re a Párisból hozatott ejtőernyővel. Leugró: Korányi Zoltán.” 20

1924. szeptember 21-én Debrecenben a nyulasi gyakorlótéren – A HADRÖÁ 
repülő sportnapján világszenzációs mutatványt, ejtőernyős ugrást hirdettek. Ko-
rányi kb. 2000 m magasan egy repülőgépből ugrott ki. Az ejtőernyő feltöltődése 
után szép csendesen szállt le a földre.

1924. november elején Pécsett nagy szenzáció borzolta a kedélyeket. Az Er-
zsébet Egyetem tornyából hirdettek ejtőernyős ugrást az újságok. Az első napon 
(8-án) az ugrás elmaradt. Másnap délután azonban megtörtént a „halálugrás”, 
amelyet Korányi Leonard Zoltán hajtott végre. Pécsett ez volt az első ejtőernyős 
ugrás. 

1925 előtt vitéz Perley Lajos hazánkban ugrott a mátyásföldi repülőnapon, 
majd Szeged, Debrecen és Nagykőrös következett. 1925 után Dél-Amerikában, 
azon belül Argentínában, Uruguayban stb. hajtott végre sikeres, vagy kevésbé si-
keres, de mindenképpen látványos, veszélyt kereső és találó ugrásokat, majd ha-
zatért a Tisza-tájra. 

1928-ban a mátyásföldi repülőnap programjában ismét szerepelt az ejtőernyős 
ugrás. 

19  http://www.alon.hu/szombathelyi-elsok-8-legiposta-szombathely-es-budapest-kozott  
Letöltve: 2015.03.06.

20  MTI Napi Hírek 1924. május 14. szerda 14. o. http://mol.arcanum.hu/mti/opt/a100929.htm?v=pdf
&q=WRD%3D%28rep%FCl%u0151nap%29&s=SORT&m=0&a=rec Letöltve: 2015.03.26
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1935-ben szabályozták először az ejtőernyős ugrást Magyarországon, mint lát-
ványos tevékenységet. Megszületett a 92.200/1935 KM. számú rendelet, amely 
részletesen szabályozta a látványos repüléseket, ejtőernyős ugrásokat és repülő-
versenyeket. A rendelet IV. fejezet 7. bekezdésében foglalkozik a „látványos repü-
lés” keretében a légi járműből történő ejtőernyős ugrás engedélyezési feltételével. 
A merész mutatvány, a légi izgalom, soha nem ment ki a divatból! A felejthetetlen 
élmények, leselkedő veszélyek, fokozzák az érdeklődést!21

Az „Első Nemzetközi Légi Mentésügyi Konferencia” Budapesten  
1937 júniusában és annak előzménye
„1937 tavaszán a Vöröskereszt egy kiemelt fontosságú légi elsősegélynyújtó tanfolyamot szerve-
zett és indított, melynek témája a légi úton szállított tábori segélyhely anyagának és személyze-
tének az adott helyszínre juttatása volt bármilyen körülmények között. 

Az ejtőernyőkkel célba juttatott segélyhely felállítása és berendezése, később a sebesültellátás a szin-
tén ejtőernyővel ugrott kezelőszemélyzet feladata lett volna. A tanfolyamra húsz ápolónővért iskolázt ak 
be… A tanfolyamon végzettek szigorú orvosi vizsgálaton vettek részt, amelyen csupán Tatár Margit 
és Medveczky Gabriella ápolónők feleltek meg. A két ápolónő ezután egy harmincnapos célirányos 
felkészítésen vett részt, amelyen felkészítették őket az ejtőernyős ugrásra, de ugrás nem történt.” 22

1937. június 11–14. között a Magyar Vöröskereszt Egylet Budapesten, a má-
tyásföldi repülőtéren rendezte az Első Nemzetközi Légi Mentésügyi Konferenciát. 
Az első beharangozó tudósítások egyike így hirdette a repülőnapot: „Vöröskeresztes 
nemzetközi repülőnap Mátyásföldön. A Magyar Vörös Kereszt, a Vörös Keresztek Nemzetközi 
Ligája, a Nemzetközi Aero Szövetség, a Magyar Aero Szövetség és a Légügyi Hivatal közre-
működésével az egész világon először Budapesten rendezi az Első Nemzetközi Légi Mentésügyi 
Konferenciát. A konferencián 22 európai és tengerentúli nemzet vesz részt és képviselteti magát a 
Népszövetség is. A nemzetközi légi mentésügyi konferencia keretében június 12-én a maga nem-
ében páratlan légi mentési bemutatókkal, rendkívül érdekes és látványos nemzetközi repülőnapot 
rendez a Magyar Vörös Kereszt. A repülőnapon még sohasem látott légi mutatványok keretében 
olasz, angol, francia, lengyel, svéd és magyar repülők fogják bemutatni a légi mentés különböző 
módjait. A repülőnap programjának kiemelkedő részei, a zátonyra futott hajó repülőgépről való 
mentése, elemi csapás által elzárt város lakosságának repülőgépről való élelmezése, légi betegszál-
lítások, vöröskeresztes orvosok és ápolónők ejtőernyő ugrásai, … az első magyar vöröskeresztes 
repülőgép légi betegszállítási bemutatója ejtőernyő ugrásokkal.” 23

21  KASTÉLY Sándor: Az ejtőernyőzés jogszabályi feltételei, Ejtőernyős Tájékoztató. Budapest, KPM – LRI 
Repüléstudományi Központ Tájékoztató Iroda, 1999/3 21. o.

22  Dr. KATONA István: Ila testvér Egy vöröskeresztes műtősnő háborús emlékei. Budapest, Kornétás Kiadó, 
2004. 29-30. o.

23  MTI Napi Hírek 1937. június 2. 18. o. http://mol.arcanum.hu/mti/opt/a100929.htm?
v=pdf&q=WRD%3D%28ejt%u0151erny%u0151%29%20and%20DATE%3D1920--
1937_&s=SORT&m=142&a=rec Letöltve: 2015.03.26
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Ennek keretében a június 12-
én délelőtt tartott nemzetközi 
légi bemutatón a mentőrepülő-
gépek és a gyors segélynyújtás 
került bemutatásra. Egy fehér-
re festett Fokker F.VII típusú 
magyar repülőgépet alakítottak 
át az egészségügyi anyag és a 
négyfős személyzet szállítására. 
A repülőgépből egy mentőcso-
port ugrott ki ejtőernyővel, dr. 
Lehoczky Béla magyar királyi 
honvéd főorvos, Medveczky 
Gabriella és Tatár Margit ápo-
lónő, valamint Hidvégi Géza 
egészségügyi katona. A gép pilótája Miticzky Béla légügyi főellenőr (fhdgy.) volt, a 
csoportot Czékus Ferenc légügyi felügyelő készítette fel az ugrásra. Így  Medveczky 
Gabriella és Tatár Margit ápolónők lettek az első magyar női ejtőernyősök. 

1937. június 20-án a budaörsi repülőtér ünnepélyes megnyitásán, nagyszabá-
sú nemzetközi repülőnap keretén belül harminc magyar repülőtiszt hajtott végre 
– hazánkban először – „tömeges” ejtőernyős ugrást három Ju–52 típusú repülő-
gépből, a Tétényi fennsíkra. 

EJTŐERNYŐS LEVENTÉK24

Az első haderőn kívüli ejtőernyős előképzés a Magyar Királyi Honvédség részére

„Levente, a L. egyesületek célja erős, egészséges, munkabíró és fegyelmezett ifjúság nevelése. Az 
1921:LIII. tc. minden 21 éven aluli ifjút a L. mozgalomban való részvételre kötelez. A L.-
oktatást külön kiképzett L.-oktatók látják el és működésük a testnevelésen kívül szellemi 
továbbképzésre is kiterjed.” 25 A honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk má-
sodik része már részletesen foglalkozott a leventekötelezettséggel, meghatározta 
a leventeképzés célját, leventekötelesek körét és minden egyéb fontos kérdést a 
leventeintézményről. A honvédelmi miniszter irányítása alá rendelte a levente-
mozgalmat, ezzel is hangsúlyozva a honvédelmi előképzés fontosságát. 

24  A téma bemutatása a kiadvány terjedelmi korlátai miatt csak vázlatos, csupán a legfontosabb tények 
ismertetésére vállalkozik a leventemozgalom és a levente ejtőernyősök történetéről. (A szerkesztő 
megjegyzése.)

25 Révai Kis Lexikon 1936, 606. o.

1937. június 12-ei ugrás után a négy bátor légi mentő balról  
dr. Lehoczky Béla magyar királyi honvéd főorvos, Hidvégi Géza 
egészségügyi katona, Medveczky Gabriella és Tatár Margit vörös-
keresztes ápolónők – Tolnai Világlapja, 1937. június
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„6. § (1) A leventeképzésnek – amely a ma-
gyar ifjúság nevelésének is egyik eszköze – célja az, 
hogy az ifjúságot a hagyományos magyar katonai 
erényekben való nevelés útján a haza védelmének 
magasztos feladataira testben és lélekben előkészít-
se. (2) A leventekötelesek nevelését és képzését a 
honvédelmi miniszter irányítja. A honvédelmi mi-
niszter a leventefoglalkoztatás nevelési anyagát a le-
venteképzés sajátos célja és annak a magyar ifjúság 
egységes nevelésébe való beillesztése folytán a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterrel egyetértve állapítja meg.” 26

Leventekötelesek köre: „7. § (1) Minden magyar ál-
lampolgár ifjú annak az évnek szeptember hó 1. napjától, 
amelyben tizenkettedik életévét betölti, mindaddig, míg tény-
leges katonai szolgálatát meg nem kezdi, vagy a katonai szol-
gálatra való alkalmatlanságát végleg meg nem állapítják…” 27

 A leventéket három korcsoportba sorolták:
I.     korcsoport: a leventeapródok  

(12–14 évig); 
II.   korcsoport: az ifjúleventék  

(15–17 évig);
III.  korcsoport: a leventelegények  

17 évtől felfelé.

A korcsoportokban az életkori sajátos-
ságoknak megfelelő honvédelmi elő-
képzés folyt.

Az első két korcsoportban elsajátí-
tották a fiatalok az általános honvédel-
mi ismereteket, úgymint: honvédelmi 
honpolgári ismeretek, alaki kiképzés, 
tereptan, fegyver- és lőszerismeret. 
A harmadik korcsoportban természete-
sen továbbra is sulykolták és elmélyítet-
ték az alapismereteket, de a fő hangsúly 
itt már a szakkiképzésre helyeződött, a 
következő szakokon: híradó, motoros, 
repülő és 1941-től ejtőernyős.

26 1939. évi II. törvénycikk második része, Leventekötelezettség 6. §
27 1939. évi II. törvénycikk második része, Leventekötelezettség 7. §

Levente textil karjelvény, a zub-
bony vagy ing bal felkarján viselték

Sipos István egykori leventeigazolványa



28 | A POLGÁRI EJTŐERNYŐZÉS MAGYARORSZÁGON A KEZDETEKTŐL 1945-IG

Levente ejtőernyős képzés
Az 1938-ban megalakult magyar királyi honvéd ejtőernyős kiképző keret 1939. 
október 1-jétől századdá, majd 1940 szeptemberétől zászlóaljjá bővült. Gyors üte-
mű fejlődése miatt szüksége volt megfelelő mennyiségű és minőségű, lehetőség 
szerint előképzett újonc utánpótlásra. A már létező leventeképzést ezért egy új 
ejtőernyős szakággal kívánták bővíteni, így jutva megfelelően előképzett ember-
anyaghoz, akiknél nem kellett számolni a bevonulás után olyan mértékű lemor-
zsolódásra, mint az előképzés nélkül más alakulattól bevonultaknál. Kiképzésük 
is rövidebbé, könnyebbé vált, mivel motivált és előképzett állományt kapott az 
ejtőernyős zászlóalj. 

Ennek megfelelően az ország több településén is leventeköröket hoztak létre. 
Pontos számukat nem tudjuk, erről nem maradt fent adat, de egyes feljegyzések 
szerint több mint harminc ilyen szerveződés született.

Pataky Géza ejtőernyős százados 1945 előtt az ejtőernyős szolgálat egyik leg-
ismertebb népszerűsítője volt, több cikke jelent meg a témában, 1942-ben „Ég 
és föld között” címmel könyve is kiadásra került az ejtőernyőzésről. Érdemes az 
írásaiból idéznünk, hogy többet megtudjunk az ejtőernyős levente szolgálatról:

„Most, midőn minden valamire való nemzet ifjúsága fegyverrel a kezében száll síkra hazája 
védelmében, helyet követelünk sorainkban mi is: a magyar ifjúság. Katona nemzet vagyunk, 
mindig megálltuk a helyünket akár nyíllal, vagy karddal, akár géppuskával osztották a halált. 
A mai harc hőse az ejtőernyős katona. Legszebb erénye a mindenre elszánt törhetetlen akarat: 
a virtus. Ők az ország legbátrabb katonái. 

Az ejtőernyős szolgálat az ifjúság kiváltsága, mert fáradhatatlan test, gondoktól, gátlásoktól 
mentes lélek azok a követelmények, amelyeket ez a szolgálat megkövetel. Hosszú fáradságos 
előkészítő munka után kerülhet sor az első (valóságos) ugrásra, s minél előbb kezdjük ezt a 
nevelést, annál nagyobb lesz az eredmény. Így vetődött fel az a gondolat, hogy az ejtőernyős elő-
képzést már a katonaköteles kor előtt kezdjük el a magyar ifjúsággal, hogy akkorra, amikor 
már férfivá serdül, izmai és lelke hozzá edződjenek az ejtőernyős szolgálathoz.” 28 

Ilyen bevezetés után minden levente ejtőernyős szeretett volna lenni, de nem 
mindenki volt alkalmas ejtőernyős szolgálatra. Olvassuk tovább a cikket, mik vol-
tak akkor a megfelelés feltételei és követelményei:

„Ejtőernyős szolgálatra csak teljesen ép szervezetű ember alkalmas. Közepes testmagasság, 
ennek megfelelő normális testsúly, ép izomzat és idegrendszer, erős csontozat, jó szív és tüdő, nor-
mális látás és hallás, lelkierő éppen olyan fontos követelmények, mint a kifogástalan erkölcs, a 
hazafias hűség, magyar származás. A haderőn kívüli előképzésben részt vehet minden magyar 
ifjú, önként jelentkezés alapján, ha orvosi vizsgálaton megfelelt. Az ejtőernyős vizsgálatot erre 
külön kiképzett orvos végzi.” 29 

28  PATAKY Géza fhdgy. Haderőn kívüli ejtőernyős kiképzés. Budapest, Magyar Szárnyak című repülő folyó-
irat. 1941.12.15. 24. száma 23. o.

29 PATAKY Géza fhdgy.: i.m. 23. o.
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A levente ejtőernyős képzést három részre osztották fel.
1. Előkészítő oktatás és gyakorlatok, melyek a következő elemekből tevődtek össze:  

Előkészítő testedzés (hangsúly a lábgyakorlatokon), kiképzés ejtőernyővel (haj-
togatás), fegyver- és lőszerismeret, tereptan, műszaki kiképzés, alaki kiképzés, 
harckiképzés.

2. Kiképzés az ugrótoronynál:
 1943. augusztus 22-én Budapesten a Rákosmezőn ünnepélyes külsőségek kö-
zött, több ezres közönség előtt a honvédelmi miniszter jelenlétében avatták fel 
a leventék ejtőernyős ugrótornyát. A korabeli tudósítások szerint a vasból és 
acélból készült szerkezet Európában minden más nemzet hasonló építményé-
nél magasabb volt a maga nyolcvan méteres magasságával.30 
 Az átadás után az ugrótoronynál megtartották az első összevont ejtőernyős 
leventetábort 450 ejtőernyős levente részvételével.31 A táborban szigorú napi-
rend alapján tevékenykedtek a leventék. Az ejtőernyős zászlóaljtól ide vezényelt 
tisztesi rendfokozatú ejtőernyős katonák irányításával mélyítették el az addig 
elsajátított ismereteiket. A kiképzés 
csúcspontjaként teljesítették a négy 
előírt ugrást a toronyból, amely 
után megkapták a levente ejtőer-
nyős jelvényt. 

3. Különleges gyakorlatok: 
 Különböző magasságú létrákról, 
emelvényekről ugrottak a leventék 
a társaik által kifeszített ponyvába, 
egyfajta bátorsági gyakorlatként. 
Ide sorolták még a különböző mű-
szaki kiképzéseket is.
 A haderőn kívüli levente ejtőernyős 
kiképzés eredményeként 1942 ok-
tóberében Pápára, az ejtőernyős 
zászlóaljhoz bevonulók teljes lét-
számát a már kiképzett ejtőernyős 
leventék tették ki, ahogyan a rá-
következendő évben is.32 Az 1944 
októberében bevonuló ejtőernyős 

30  http://archiv1920-1944.mti.hu/Pages/PDFSearch.aspx?Pmd=1 MTI hírarchívum 2015-03-09,  
Magyar Távirati Iroda / Magyar Országos Tudósító 1943.08.22. 18. old. Letöltve: 2015.03.26

31  Dr. SZOLLÁR Béla: Az első ejtőernyős leventetábor és ugrótorony címmel érdekes tanulmányt jelentetett meg 
a Magyar Katonai Szemle 1943. évi 12. számának 593-600. oldalán. Az írása azért is értékes, mivel az 
összevonáson személyesen is részt vett, mint a tábor orvosa. (A szerkesztő megjegyzése.)

32 HUSZÁR János: Honvéd ejtőernyősök Pápán 1939-1945. Pápa. A pápai Jókai Kör kiadványa 1993.

Ugrás az ugrótoronyból
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leventék már nem részesültek teljes és mindenre kiterjedő ejtőernyős kikép-
zésben, mint az előző két évben Pápára érkezett társaik. Ők már csak egy igazi 
ugrást hajtottak végre repülőgépből. A kiképzésüknél a hangsúlyt a gyalogsági 
harcászati kiképzésre helyezték, hiszen a front egyre közeledett. Szinte egyik 
napról a másikra már a csepeli lövészárkokban találták magukat, a Budapestet 
ostromló szovjet erőkkel szemben. Ezzel véget is ért a levente ejtőernyősök 
előképzése. A kiképzettek jó része bevonult az ejtőernyős zászlóaljhoz, eskü-
jükhöz híven becsülettel helytálltak a harcmezőn, a Szent László Hadosztály 
kötelékében. A kiképzett levente ejtőernyősök másik része, akik túl fiatalok vol-
tak még 1944-ben a katonai szolgálathoz, csak 1948-ban csatlakoztak az újjá-
szerveződő magyar katonai ejtőernyős alakulathoz Szolnokon, vagy az ugyan-
abban az évben lassan meginduló polgári ejtőernyőzéshez.
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