
Kezdetek 
 

1915. január 6-án Kőkúton született még Szánti Dezsőként (Kőkút később összeolvadt 

Tapaszddal, ezért több helyen Kőkúttapaszd szerepel születési helyként). Édesapja később vette fel a 

Szentgyörgyi nevet. Miután Enyingre költöztek Szentgyörgyi Dezső itt végezte iskoláit, lakatos szakmát 

szerzett. 

A légierő kötelékében 

18 évesen vonult be a légierőhöz, a honvédesküt 1933. szeptember 3-án tette le. Vadászrepülő 

akart lenni, de megfelelő iskolai végzettség hiányában először csak repülőgép-szerelőnek vették fel. 

Mivel a repülőgép-szerelő szakiskolát kiváló eredménnyel végezte el, több társával egyetemben 

lehetőséget kapott arra, hogy pilótaképzésen is részt vehessen. A kétéves repülőgép-vezetői iskolát 

Székesfehérváron végezte el (1938-ban végzett), kitűnő eredménnyel. Vadászkiképzést kapott és részt 

vett az 1/2. Ludas Matyi vadászrepülő század kötelékében a kárpátaljai hadműveletekben. 1939. 

március 24-én átesett a tűzkeresztségen, századával az Iglót bombázó gépeket kísérték. 1941 tavaszán 

Reggiane Re.2000 repülőgépre kapott átképzést. 1942. nyarán az 1/1. Dongó vadászrepülő századdal 

együtt került a keleti frontra. Első harci bevetését 1942. július 8-án repülte. Először Re.2000 Héja, majd 

Bf 109 gépekkel repült. Első légi harca során (1942. augusztus 7-én) tévedésből egy német He 111 

bombázógépet lőtt le (a német személyzetből két fő megsebesült). 1942. október 7-én kezdődött meg 

a Dongó század egy részének átképzése Bf 109-re. Dezső is az első csoportban volt, akiket átképeztek. 

Ezután nagyszámú Jabo (Jagdbomber – vadászbombázó) bevetést repült, légi harcokra ritkábban került 

sor. 1942. december 12-én repülte 50. bevetését. 1943. június 26-án a 92. bevetésén sikerült lelőnie 

első szovjet gépét. A magyar 4/1. bombázórepülő század Ju 88-as bombázóit biztosította Fábián István 

szakaszvezető kíséretében, amikor szovjet Jak–7B-k támadták meg a bombázókat és az egyiket Dezső 

lelőtte. Végre megtört a jég. Utolsó bevetését 1943. augusztus 7-én repülte. Frontszolgálata alatt 142 

bevetést repült és 6 szovjet gépet lőtt le igazoltan. 

Pumák között 
 

1944. május 1-jén megalakult a 101. Puma vadászrepülő osztály. A 101/2. Retek századba 

került, amely Dezső korábbi szolnoki századából alakult meg. A Pumák között is folytatódtak sikerei. 

Első amerikai gépét 1944. június 14-én lőtte le, áldozata egy P–38 Lightning volt. 6 amerikai gépet lőtt 
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le 20 más adatok szerint 22 bevetésen. 1944. november 16-án léptették elő zászlóssá. Az „Amerikai 

szezon” után újra a vörös csillagos gépek lettek az ellenfelek. 1945. március elején repülte 200. 

bevetését. A háború végéig még 17 szovjet gépet lőtt le, az utolsót 1945. április 16-án. Nagy szakmai 

tekintélyét nem csak légi győzelmeinek köszönhette, hanem azért is, mert kiválóan repült és sohasem 

tört pilótahibából gépet. Azon kevés pilóta közé tartozott, akit soha nem lőttek le, nem fogta a golyó. 

A háborút kb. 220 bevetéssel és 29 igazolt légi győzelemmel fejezte be. Ő minden idők 

legeredményesebb magyar vadászpilótája. 1945. május 5-én esett amerikai hadifogságba. 

A háború után 
 

A hadifogság után hazajött. 1946–1949 között a MASZOVLET pilótája, megnősült és 

megszületett az ifjabb Dezső. 1950-ben koholt vádakkal letartóztatták és csak 1956-ban szabadult ki. 

1957-től a Malévnál lett pilóta. Több mint ötmillió km-t repült. Legendás szerencséje 1971. augusztus 

28-án fogyott el. A Malév koppenhágai járatának katasztrófája során repülőhalált halt az Iljusin Il–18V 

típusú, HA-MOC lajstromjelű repülőgéppel. A repülőgép leszállás közben az akkor még ismeretlen 

meteorológiai jelenségbe, microburstbe (nagy erejű, kis kiterjedtségű leáramló légáramlás) került. Ma 

már külön időjárás figyelő radar ellenőrzi a repülőtér környékét a microburstből eredő katasztrófák 

elkerülésére, de akkor még nem volt. Ezzel együtt is helyesen ismerte fel a helyzetet, de az alacsony 

magasság és a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő nem volt elegendő a repülőgép megfelelő 

mértékű gyorsításához. 

A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Nevét a Magyar Honvédség MH 59. Szentgyörgyi 

Dezső repülőbázis őrzi több emléktábla mellett. 

 

 

A légi győzelmi adatok Becze Csaba – Elfelejtett hősök című könyvéből származnak, mivel ez a legutolsó 

ebben a témában megjelent mű és a legutóbbi kutatási állapotot tartalmazza. Más forrásokban 

némileg eltérő légi győzelmi adatok találhatóak. 
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További információk 
 

A Wikimédia Commons tartalmaz Szentgyörgyi Dezső témájú médiaállományokat. 

Jetfly.hu – Szentgyörgyi Dezső 

A 101. Puma Virtuális Vadászosztály weblapja, magyar II. világháborús pilóta életrajzok 

Újraavatták Szentgyörgyi Dezső repülő zászlós sírkövét, Honvédelem.hu, 2011. október 29. 

A második világháború portálja 

Hadtudományportál 

Kategória:  

Magyarország a második világháborúban 

Magyar Királyi Honvéd Légierő 

Magyar katonai pilóták 

Második világháborús katonák 

A Vitézi Rend tagjai 

1915-ben született személyek 

1971-ben elhunyt személyek 

Malév 
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„Figyelem! Szentgyörgyi repül” 
 

Száz éve született a második világháború legeredményesebb pilótája – Amikor a kihallgatáson 

az első pofont kapta, vissza is adta 

Kő András – 2015.02.07. 14:47  

Százéves lenne ezekben a napokban a második világháború legeredményesebb magyar vadászpilótája, 

Szentgyörgyi Dezső. Élete sorstragédia, magasság és mélység síkján zajlott, mennyben és pokolban. 

Csodával határos módon vészelte át a háborút – huszonkilenc légi győzelmet szerzett –, és csodával 

határos módon, élve szabadult ki Rákosi börtönéből. A halál békeidőben, polgári pilótaként a 

koppenhágai katasztrófában, a tengerben érte… 

 

Szentgyörgyi Dezső (balra) 1942-ben Szolnokon, a frontra repülés előtt (Fotó: MH) 

Pergessük vissza az eseményeket a háború végéhez. Szentgyörgyi Dezső 1945 októberében 

amerikai fogságból érkezik haza, 1946 tavaszán a Magyar–Szovjet Polgári Légiforgalmi Társaság 

megalakulásakor munkára jelentkezik. A felvételiztető párttitkár megkérdezi: „Van repülési 

tapasztalata?” „Hogyne” – mondja Szentgyörgyi, és bemutatkozik. A párttitkár a név hallatán üvölteni 

kezd, mert tudja, hogy a név kit is takar. Az üvöltésre megjelenik Bocskarev elvtárs, a társaság 

vezérigazgatója, és a párttitkár megismétli: „Ennek a fasiszta brigantinak volt pofája nálunk 

jelentkezni!” „Hány győzelme van?” – kérdezi a vezérigazgató. „Harmincöt” – feleli Szentgyörgyi 
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(huszonkilencet igazoltak – K. A. megj.). „Ha maga ennyi sztálini sólymot le tudott lőni, akkor nagyon 

jó pilóta lehet. Felvesszük” – mondta Bocskarev. 

Így kezdődik a polgári karrier, és sima átmenetnek tetszik. Gerő Ernő pénzügyminisztert 1949. 

április 22-én ő viszi Moszkvába egy Li–2-es repülővel. Még egy 1949-es emlék: abban az évben 

Budapest rendezi a VIT-et, és a magyar fővárosba érkezik Alekszandr Pokriskin, a II. világháború 

legeredményesebb szovjet vadászpilótája. Összehozzák Szentgyörgyivel, aki azt mondja neki: „Mi már 

találkoztunk.” Pokriskin válasza: „Nem, Szentgyörgyi, mi nem találkoztunk, mert ha találkoztunk volna, 

akkor maga nem élne… Vagy én…” „Pedig mi találkoztunk – köti az ebet a karóhoz a magyar pilóta – 

mert a maga gépét én lelőttem.” „Hol? Mikor?” És Szentgyörgyi elmondja. Pokriskin gondolkozik. 

„Magának igaza van, csak akkor én pihentem, de a gépem a levegőben volt, és valóban valaki lelőtte.” 

 

Harcmezők emléke 

A következő év váratlan fordulatot hoz, mert december 7-én Szentgyörgyi Dezsőt 

letartóztatják, majd koncepciós perben bíróság elé állítják. „Folytatólagosan elkövetett hűtlenség 

bűntette” miatt a Katonai Főtörvényszék hét év börtönbüntetésre, tíz év közügyektől való eltiltásra és 

teljes vagyonelkobzásra ítéli.  

– Apámat elvitték, és nem láttam sokáig – mondja az 1947-ben született ifjabb Szentgyörgyi 

Dezső –, mi pedig lementünk édesanyám szüleihez Iregszemcsére. Aztán fél év múlva kitelepítették 

édesanyámat, és hamarosan én is Jászkarajenőre kerültem. De nem értettem az egészből semmit… 

Bekerültünk egy szegény „kulák” családhoz. Hetente egyszer volt kenyér, és anyám sírva tukmálta 

belém a csalánfőzeléket. 

Háborús emlék a balatoni harcokat levezénylő szovjet vezérkar Iregszemcsén, az anyai 

nagyszülők kocsmájában, illetve panziójában lakott – a nagypapa az amerikai „kitántorgásból” szerzett 

vagyont –, a lányuk főzött rájuk. Ennek köszönhette, hogy nem jutott a többi nő sorsára… 

– Egy alkalommal az asztalfőn ülő Tolbuhin marsall megkérdezte anyámat – említi ifjabb 

Szentgyörgyi Dezső –, hogy: „Férfi van-e?” Anyám mint afféle fruska, szaladt apám vaskeresztes 

fényképéhez és mutatta, hogy van. Nagyanyám mesélte, hogy a fénykép láttán a tisztek 

megmerevedtek, letették a kanalat és körbeadták a fényképet. Az egyik tiszt azonban felugrott és el 

akarta tépni a fényképet. A marsall rászólt: „Azonnal adja vissza! Ez az ember a kitüntetését a 

harcmezőn szerezte!” A fényképet ma is őrzöm – teszi hozzá. 



A fiú hatéves korában, 1953-ban egy börtönlátogatás alkalmával találkozik ismét az apjával.   

A nagyanyja viszi el Vácra. Akkor derül ki, hogy az édesapa életben van. A fiú szemében ez az első 

meghatározó emlék az apjáról. Felfokozott idegállapotban érkeznek Vácra. Egy nagy terem oszlopai és 

rácsai mögött egyszer csak megjelenik a valamikor izomkötegekkel megáldott sportember lefogyva, 

vékonyan, átlátszóan, de villogó szemekkel és boldogan. A rendelkezésére álló két-három perc alatt 

iszonyú sebességgel, alig érthetően elhadarja mondandóját, aztán már vége is a látogatásnak. Álhír a 

halálról Szentgyörgyi Dezső keveset beszélt azokról a megpróbáltatásokról, amelyeket a börtönben 

átélt, de ha mégis beszélt, csak olyat mondott el, amiről hihette, hogy a fia javára válik. Amikor a 

kihallgatások során az első pofont kapta, rögtön visszaadta, és szabályosan leütötte a kihallgató tisztet. 

Ezután hárman estek neki: pisztolytussal verték, csomóban tépték ki a haját, és kis híján 

szétloccsantották a fejét. „Szentgyörgyi, vegye tudomásul – mondták –, hogy maga nem szék vagy 

asztal, amivel el kell számolnunk…” A jegyzőkönyvet negyvennyolc napig nem írta alá, csak akkor, 

amikor a szomszéd szobában meghallotta a felesége zokogását. Kilencvenkilósan vitték be, és a 

kihallgatások végére negyvennyolc kilóra fogyott le. Szentgyörgyi felesége és a fia 1953-ban, fél évvel 

az emlékezetes Nagy Imre-beszéd után szabadulnak Jászkarajenőről. Ördögi cselszövés következtében 

azt az értesítést kapja az asszony, hogy a férjét kivégezték! Ifjabb Szentgyörgyi ma sem tudja, hogy 

levélben értesítették-e, vagy berángatták a rendőrségre, és ott közölték vele a hírt. A család még azt is 

tudni véli, hogy Szentgyörgyi Dezső ruháját is megkapta az asszony – átlőve! A kivégzés tényét egy 

kiszabadult pilótatárs szintén megerősíti. Ennek a hírnek a folyománya lesz, hogy az „özvegy” – még 

férje kiszabadulása előtt – újból férjhez megy… Felmentés De maradjunk még a váci börtönben. 

Moldova György említi a Kádár Jánosról írott könyvében, hogy a politikust sokáig magánzárkában 

tartották az ÁVH Conti – ma Tolnai Lajos – utcai börtönében. Az író Vácról nem beszél, de egy tábla ma 

is hirdeti a börtönben, hogy Kádár is lakója volt a váci intézménynek. Ifjabb Szentgyörgyi – édesanyjára 

hivatkozva – szóba hozza, hogy édesapját egy ideig Kádárral zárták össze. Nem tudják, hogy a vallatás 

szakaszában vagy Vácott. 

– Amikor apám a kiszabadulása után a Malév pilótája lett, Kádár csak vele volt hajlandó repülni! 

Elképzelhető, hogy belejátszott ebbe a közös cella is, vagy Kádár úgy gondolta: a szakmailag legjobbat 

adják neki – nem tudom. Szentgyörgyi Dezső 1956. augusztus 18-án szabadult a börtönből, és egy évvel 

később, 1957 márciusában törvényességi óvás folytán a Legfelsőbb Bíróság a vádak alól felmentette. 

De a családot még a kilencvenes években is megfigyelték. Az édesapa csak akkor hitte el, hogy 

ártatlannak tartják, amikor felvették a fiát a Műegyetemre.  

– Egyik nap becsöngetett a házmester a VIII. kerületi lakásunkba, és kérte, hogy menjek le 

hozzá – emlékszik vissza ifjabb Szentgyörgyi Dezső. – Ott várt az apám… Attól kezdve hetente egyszer 

meglátogatott, és a házmester lakásában beszélgettünk. Később, amikor már mindenki megbékélni 



látszott az új helyzettel, följárt apám hozzánk, egészen addig, amíg újra meg nem nősült. Ez a házassága 

már ragyogóan sikerült. Ezután én mentem fel hozzájuk. Ismét a levegőben Szentgyörgyi Dezsőt Rónai 

Rudolf repülésügyi kormánybiztos hívta a Malévhez, és a légitársaság 1956. november 1-jétől 

repülőgép-parancsnokként alkalmazta. Rehabilitálták, repülőgépet vezetett, de megbízhatatlanként 

nem kapott jogosítványt. Végül a Kádár-titkárságra ment be a panasszal, és közölte, hogy kilép a 

Malévtől, ha nem vezethet autót. Ennek aztán lett foganatja. – Az az igazság, hogy apám előéletéről 

huszonegy éves koromig semmit sem tudtam – vallja be ifjabb Szentgyörgyi Dezső. – Csak annyit, hogy 

a kitelepítésünknek köze lehet hozzá. Ő azonban semmit nem beszélt erről. Elmeséli azt is, hogy 1968-

ban, amikor albérletben lakott, egyszer csak csengettek. – Én mentem az ajtóhoz, de nem találtam ott 

senkit. Viszont a küszöbre egy angol nyelvű könyvet tett le valaki. Repülő ászok – ez volt a címe. 

Beviszem a könyvet, nézegetem, és megállapítom, hogy milyen szép. A világ valamennyi nációjának 

repülő ászai voltak benne a fényképükkel. És amikor odaérek a magyarokhoz, ott találom az apámat, 

amire majdnem „dobtam egy hátast”. Megyek vele hozzá, és mutatom a könyvet. Sosem láttam 

idegesnek, de akkor az volt. „Hogy került ez hozzád?” – kérdezte. Mondtam, hogy a küszöbön volt. 

Megkérdeztem ifjabb Szentgyörgyi Dezsőt, aki szintén pilóta lett (sőt a fia is az, a Kuwait Airways 

pilótája) – a Lövőház utcai Zsiguli-szerviz főnökhelyettesi állását hagyta ott, hogy megvalósíthassa 

fiatalkori álmát –, hogyan értékeli ma, nyugdíjasként édesapja vadászpilótai zsenialitását.  

– Egy repülőorvos mondta el nekem, aki engem is vizsgált, hogy megkérdezte apámtól: „Dezső, 

hány légi győzelmed is volt?” „Huszonkilenc – kapta a feleletet –, de megbűnhődtem érte.” Hogy apám 

komolyan gondolta-e, amit mondott, vagy csak a témát akarta elhárítani? Valószínű, hogy az utóbbiról 

van szó. Én most azt mondom egészen más előjellel, hogy meg is bűnhődött érte! Az utolsó út s aztán 

a sors fintora: 1971. augusztus 28-án a Malév MA–731-es számú járata, egy Il–18-as gép Oslóból 

Koppenhágába tartva 18 óra 52 perckor Kastrup repülőtere előtt, rossz időjárási körülmények között, 

szélnyírás miatt a tengerbe csapódik, és Szentgyörgyi Dezső parancsokkal együtt a teljes személyzet, 

három kivételével az összes utas életét veszti. Szentgyörgyi nem a becsapódástól halt meg, hanem 

akkorát húzott a magassági kormányon, hogy leszakadtak a belső szervei. A boncoló orvos azt mondta: 

a szíve szakadt meg.  

– Abban az időben én Togliattiban, az autógyárban voltam. Mielőtt kiutaztam, feltárcsáztam 

apámat. „Utoljára még felhívlak…” Belekiabált a telefonba: „Hogy mondhatsz ilyet, hogy utoljára!?”  

A második héten szieszta gyanánt lefeküdtem, a többiek kártyáztak mellettem. Egyszer csak felültem, 

és ömlött a víz rólam. „Mi bajod van?” – kérdezték a kollégáim. „Gyerekek, meghalt a húgom!” – 

mondtam. Amikor négy nap múlva hazajöttünk, a repülőtéren tudtam meg, hogy abban a 

másodpercben halt meg az apám, amikor vizesen az ágyban felültem. Ifjabb Szentgyörgyi Dezső 1989-

ben féléves átképzésen vett részt a Szovjetunióban. A búcsú egy vodkaparti volt, orosz szokás szerint 



korsóval. Éjfélkor az átképzést vezető harmincnégy éves orosz főpilóta letette a poharat, az ifjabb 

Szentgyörgyi szemébe nézett és erős hangon azt mondta: „Figyelem, figyelem! Szentgyörgyi repül!” 

Ezt akkor mondták be a különböző harcban álló körzetekben, amikor meg kellett próbálni a magyar 

ászt levadászni, vagy nagyon oda kellett figyelni. A főpilóta így közölte a fiával, hogy tudja, kivel áll 

szemben. 

Hová tűntek a férfiak? - vitéz Szentgyörgyi Dezső 
 

Manósapkás fiúk, cérnalábú emberkék, nőiesen hosszú haj, néha festett is, nagy hang, apró 

kis ész. Rengetegen vannak. De hová tűntek a férfiak? Az igazi, ős-gént hordozó, klasszikus 

értelemben vett férfiak? Egyre kevesebben vannak. 

 

 

Sorozatunkban igazi férfiakat mutatunk be. Olyanokat, akik jellemükben, tetteikben, akár 

megjelenésükben is tetőtől-talpig férfiak, követendő példák. Persze ember hiba nélkül nincsen – 

tartja a mondás, de minél közelebb a lényeghez, annál jobb. 

 



Ezúttal vitéz Szentgyörgyi Dezsőt, a Magyar Királyi Légierő legeredményesebb vadászpilótáját állítjuk 

a példa-emelvényre. Zetényi Csukás Ferenc, a Horthy István - Mártírok és Hősök Alapítvány elnöke 

segít megismerni Szentgyörgyi Dezsőt, az embert. 

 

Gyermekévek és Lindbergh 

A magyar hadtörténelem legeredményesebb vadászrepülője Szentgyörgyi Dezső 1915. január 

6-án született Kőkúton. Édesapja az I. világháborúban bátorságáért vitézi címet érdemelt ki, leszerelése 

után fűszerkereskedéssel foglalkozott. Hatesztendős volt a kis Dezső, mikor családjával gyermekkora 

legszebb időszakát megélve, Enyingre költöznek. Székesfehérváron végezte el a polgári iskola négy 

esztendejét. Még ifjú legényke volt, mikor Lindbergh átrepülte az óceánt. Ez indította be egy akkori ifjú 

sportember képzeletét, hogy feladja sikeresen induló futball-karrierjét és azt a célt tűzze maga elé, 

hogy vadászrepülő lesz, hazája szolgálatában. 

Repülés - „Mint a méreg áradt szét ereimben” 

Naplójában írja: „Mint a méreg áradt szét ereimben a repülés iránti vágy és szeretet!” 

Ennek a szilárd elhatározásnak rendelte alá egész életét. Motorszerelő szakmát tanult,- 

szerény anyagi lehetőségekkel megáldott családja – a biztatáson kívül sajnos sokat nem tehetett a cél 

elérésének érdekében. Fogcsikorgatva, hatalmas akaraterővel, a legjobb tanulók közé verekedte fel 

magát az iskolában, és kitartásának köszönhetően –a szegény család gyermeke- a REMOSZ-on át 1938. 

április 15-én büszkén varrhatja fel zubbonyára a „ REPÜLŐ SAST”- tábori pilóta lett az ifjú Szentgyörgyi. 

Egy év múlva már bevetésre repült a Felvidék visszacsatolása során, de – legnagyobb bánatára – 

harcérintkezésére nem kerül sor a századával. 

Kulcsszerepben 

 

1942 júliusában az 1/1. század kötelékében a keleti frontra vezényelték az ambiciózus 

őrmestert. A 2. Repülődandár vadászainál, az osztály parancsnoka – Csukás Kálmán vk. repülő őrnagy-

Szentgyörgyi Dezsőt választotta állandó vadászkísérőjének. A szigorú parancsnok választása több okból 

esett Dezsőre. A kötelék legjobb lövésze és leghiggadtabb pilótája nem véletlen lopta be Csukás szívébe 

magát. Örökös mosollyal az arcán, kissé csibészes stílusával az egész kötelék előtt járt repülőtudásával 

és fegyelmezettségével. Szerénysége példa nélküli volt és bajtársiasságát összes társa ismerte. A 

Dongó-században szolgált a kormányzóhelyettes, Horthy István tartalékos főhadnagy is. Szentgyörgyit 

többször érte az a megtiszteltetés, hogy neves társát biztosíthatta a levegőben, Csukás őrnagy, vagy 



Nemeslaki őrmester helyett. 1942. július 18-án a III. Magyar hadtest támadása megindul az urivi hídfő 

ellen. A pilóták kulcsszerepet kaptak. A harcok során Csukás Kálmán „alacsonytámadást” intézett a 

szovjetek ellen, de repülőgépe lövést kapott, ezért kényszerleszállást hajtott végre. Szentgyörgyi, 

parancsnokát hősiesen fedezve tovább folytatta a támadást. Jány Gusztáv vezérezredes megítélése 

szerint a vadászoltalmazás példaértékű volt. 

 

 

 

 

Néha bocsánatot kell kérni 

 

Augusztus 5-én Szpinszkij felett, a Csukás által vezetett repülőpárt 3 gépből álló raj támadta 

meg. Az osztályparancsnok és állandó társa, Szentgyörgyi viszonozta a tüzelést. Az őrmester lelőtte az 

egyik támadót, de a lelőtt gép nem orosz, hanem német Heinkel, He 111-H–6-os bombázó volt. A 

kínos és kellemetlen affért kölcsönös bocsánatkéréssel sikerült elsimítani 



 

Lovagiasság és a Sors keze 

 

Szentgyörgyi a keleti fronton 1942. június 1. és 1943. szeptember 8-a között összesen 172 

bevetésen vesz részt, hét légigyőzelmet aratva- ebből 6 igazolt, egy jelentett, így nem igazolható. 

Lovagiasságára jellemző módon igyekezett a harcképtelen ellenfele életét megkímélni. Hosszas 

légiharc után az általa lelőtt szovjet gép pilótája kiugrott. A német repülők lőni kezdték az ejtőernyőjén 

tehetetlenül lógó oroszt. Dezső ezt látva, az ereszkedő pilótát földig körberepülve lekísérte és 

megmentette az életét. 

A sors kiszámíthatatlansága, hogy már a MALÉV IL–18 kapitányaként a Szovjetunióba 

szimulátor-gyakorlatra érkezvén, a legnehezebb feladatot kapta. Felszállás közben egy oldalon két 

hajtómű leáll. Ezt élesben, csak két pilóta élte túl. Mindketten megkapták érte a „Szovjetunió Hőse”- 

kitüntetést. Az orosz repülősök csak hüledeztek a feladat választásakor. Szentgyörgyi azonban 

hibátlanul végrehajtotta a feladatot. A megdöbbent pilóták között a „hümmögő” gyakorlatvezető 

parancsnok rákérdezett: Ki ez az ember?! – Miután megtudta, – minden protokollt félre téve- tépte fel 

a kabinajtót, berohant és megölelte egykori megmentőjét: Tovaris Szentgyörgyit!  

  



„Katona vagyok, nem gyilkos!” 
 

Egy alkalommal Veszprém feletti légicsata során azt vette észre, hogy egy angolszász vadászgép 

mögötte „ül”. Minden repülőtudását bevetette, hogy lerázza, de nem sikerült. Tudta, hogy most méltó 

ellenfélre talált! Ám az angol a legkedvezőbb pozícióban sem lőtt. Lekapta a gázt és a másik mellé 

repült és átintett: Miért nem lősz?- kézjel válasz- „Nincs lőszerem!” Ekkor mutatta: „Te jobbra, én 

balra!” Leszállás után felettesei számonkérték, hogy miért hagyta futni ellenfelét. „Katona vagyok, nem 

gyilkos!”- csattant az öntudatos válasz, amit végül is parancsnokai elfogadtak.  

Majd 13 év múltán, a Malévhez kerülve első londoni repülőútján, a beállóhelyen egy korabeli 

angol úriember várta egy virágcsokorral a kezében. Könnyek között mutatkozott be megköszönve, 

hogy lovagias ellenfele, annak idején futni hagyta a légiharcban. 

Vitézségi érem és hadifogság  
 

1945 márciusában Budapest védelmében a fáradt „Pumák” délután is bevetésre indultak, 

összesen 8 géppel. Egy századnyi orosz Jak–9-es vadászkötelék támadt rájuk. A zászlós párbaja 

győzelemmel ért vége. 

A túlerő ellen tehetetlenek voltak a pilóták, visszavonulásra kellett, hogy adják a fejüket. 

Szentgyörgyi Dezső még az utolsó légicsatákban is ért el légigyőzelmet: összesen 35 ellenséges gépet 

semmisített meg, ebből 29 igazolt, 6 pedig jelentett győzelem volt. A háború során 220 harci bevetést 

teljesített, és 1400 órát töltött a levegőben. A legnagyobb elismerést: A Magyar Tiszti Arany Vitézségi 

Érmet 1945. március 25-én ítélik oda Heppes őrnagy felterjesztése alapján. A háború vége Ausztriában 

érte, ahol hadifogságba esett, de műszaki jártasságának köszönhetően motorszerelőként 

tevékenykedhetett. 1945 októberében szabadult, amit követett egy Komáromban kihelyezett 

igazolóbizottsági „átvilágítás”. Dezső, a fasiszta, felmentését követően, a MASZOVLET-nél 

légiforgalomra jelentkezett, ahol elutasítják, majd következő jelentkezésekor a felvételeztető 

párttitkár lilára vált fejjel, üvöltve rúgná ki - amikor a szovjet igazgató – érdeklődve a hangzavar okáról 

– kilép az irodájából: Ennek a fasisztának volt képe idejönni! - ordít a párttitkár. Nocsak, hány légi 

győzelme volt ennek a fasisztának? - fordult egy fél mosollyal az arcán Dezső felé, az igazgató. A válasz 

után: Ez elképesztő! Hát, ha maga ennyi kiváló Sztálin-sólymot le tudott lőni, akkor igazán jó pilóta 

maga! A háborúnak vége! Felveszem!  



 

 

A háborút követő nyomor és nincstelenség mellett, Szentgyörgyi Dezső azt csinálhatta, amiben 

a legjobb volt, és amit a legjobban szeretett. Repült! Aki visszaütött az ÁVH kihallgatásán 1950. 

december 6-án hamis politikai vádak alapján letartóztatta az ÁVH, a vád: egy olyan angol 

felderítőtisztnek kémkedett, aki akkor már évek óta halott volt. Kihallgatása 31 napon keresztül az 

Andrássy út 60-ban zajlott. Amikor először verték, rögtön vissza is ütött, ezért kis híján agyonverték. 

Fele testsúlyára lefogyva sem enged a hazug állításoknak, mígnem a szomszéd cellából felesége 

zokogását nem hallja. Felemelt fejjel, vallatói szemébe nézve minden koholmányt aláírt. A börtönből 

leveleit nem továbbították, a családja úgy tudta, hogy Dezsőt kivégezték. 1956-ban, meggyötörve és 

fele testsúlyát leadva szabadult. Közel egy évnek kellett eltelnie, amíg a Legfelsőbb Bíróság rehabilitálta 

Szentgyörgyit és visszakerülhetett a MALÉV-hoz.  

  



Az utolsó repülés  
A kiváló pilóta 12 230 óra polgári repülésben eltöltött repült idővel, nyugdíjba menetele előtti 

útján -1971. augusztus 28-án, a koppenhágai leszállása során 7 km-rel a leszállópálya előtt vízbe 

csapódott. A tragédia oka a repülőtér környéki tomboló vihar környezetében fellépő szélnyírás, 

amelyet a repülőgép már nem viselt el. Az ízig-vérig sportember, nem a becsapódás következtében 

veszíti életét, az utolsó pillanatig kapaszkodva húzta a magassági kormányt, hogy megmenthesse 

utasait. A későbbi boncolás megállapította, hogy olyan erővel akarta elkerülni a zuhanást, hogy izmai 

megszakadtak az erőkifejtéstől.   

 

 

Magyar Ászok: Szentgyörgyi Dezső 
 

 

1915. január 6-án Kőkúton született még Szánti Dezsőként (Kőkút később összeolvadt 

Tapaszddal, ezért több helyen Kőkúttapaszd szerepel születési helyként). Édesapja később vette fel a 

Szentgyörgyi nevet. Miután Enyingre költöztek Szentgyörgyi Dezső itt végezte iskoláit, majd lakatos 

szakmát szerzett. 

 

18 évesen vonult be a légierőhöz, a honvédesküt 1933. szeptember 3-án tette le. Vadászrepülő 

akart lenni, de megfelelő iskolai végzettség hiányában először csak repülőgép-szerelőnek vették fel. 



Mivel a repülőgép-szerelő szakiskolát kiváló eredménnyel végezte el, több társával egyetemben 

lehetőséget kapott arra, hogy pilótaképzésen is részt vehessen. A kétéves repülőgép-vezetői 

iskolát Székesfehérváron végezte el (1938-ban végzett), kitűnő eredménnyel. Vadászkiképzést kapott 

és részt vett az 1/2. Ludas Matyi vadászrepülő század kötelékében a kárpátaljai 

hadműveletekben. 1939. március 24-én átesett a tűzkeresztségen, századával az Iglót bombázó 

gépeket kísérték. 1941 tavaszán Reggiane Re.2000 repülőgépre kapott átképzést. 1942. nyarán az 1/1. 

Dongó vadászrepülő századdal együtt került a keleti frontra. Első harci bevetését 1942. július 8-án 

repülte. Először Re.2000 Héja, majd Bf 109 gépekkel repült. Első légi harca során (1942. augusztus 7-

én) tévedésből egy német He 111 bombázógépet lőtt le (a német személyzetből két fő megsebesült). 

1942. október 7-én kezdődött meg a Dongó század egy részének átképzése Bf 109-re. Dezső is az első 

csoportban volt, akiket átképeztek. Ezután nagyszámú Jabo (Jagdbomber – vadászbombázó) bevetést 

repült, légi harcokra ritkábban került sor. 1942. december 12-én repülte 50. bevetését. 1943. június 

26-án a 92. bevetésén sikerült lelőnie első szovjet gépét. A magyar 4/1. bombázórepülő század Ju 88-

as bombázóit biztosította Fábián István szakaszvezető kíséretében, amikor szovjet Jak–7B-k támadták 

meg a bombázókat és az egyiket Dezső lelőtte. Végre megtört a jég. Utolsó bevetését 1943. augusztus 

7-én repülte. Frontszolgálata alatt 142 bevetést repült és 6 szovjet gépet lőtt le igazoltan. 

 

1944. május 1-jén megalakult a 101. Puma vadászrepülő osztály. A 101/2. Retek századba került, amely 

Dezső korábbi szolnoki századából alakult meg. A Pumák között is folytatódtak sikerei. Első amerikai 

gépét 1944. június 14-én lőtte le, áldozata egy P–38 Lightning volt. 6 amerikai gépet lőtt le 20, más 

adatok szerint 22 bevetésen. 1944. november 16-án léptették elő zászlóssá. Az „Amerikai szezon” után 



újra a vörös csillagos gépek lettek az ellenfelek. 1945. március elején repülte 200. bevetését. A háború 

végéig még 17 szovjet gépet lőtt le, az utolsót 1945. április 16-án. Nagy szakmai tekintélyét nem csak 

légi győzelmeinek köszönhette, hanem azért is, mert kiválóan repült és sohasem tört pilótahibából 

gépet. Azon kevés pilóta közé tartozott, akit soha nem lőttek le, nem fogta a golyó. A háborút kb. 220 

bevetéssel és 29 igazolt légi győzelemmel fejezte be. Ő minden idők legeredményesebb magyar 

vadászpilótája. 1945. május 5-én esett amerikai hadifogságba. 

 

A hadifogság után hazajött. 1946–1949 között a MASZOVLET pilótája, megnősült és 

megszületett az ifjabb Dezső. 1950-ben koholt vádakkal letartóztatták és csak 1956-ban szabadult ki. 

1957-től a Malévnál lett pilóta. Több mint ötmillió km-t repült. Legendás szerencséje 1971. augusztus 

28-án fogyott el. A Malév koppenhágai járatának katasztrófája során repülőhalált halt az Iljusin Il–

18V típusú, HA-MOC lajstromjelű repülőgéppel. A repülőgép leszállás közben az akkor még ismeretlen 

meteorológiai jelenségbe, microburstbe (nagy erejű, kis kiterjedtségű leáramló légáramlás) került. Ma 

már külön időjárás figyelő radar ellenőrzi a repülőtér környékét a microburstből eredő katasztrófák 

elkerülésére, de akkor még nem volt. Ezzel együtt is helyesen ismerte fel a helyzetet, de az alacsony 

magasság és a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő nem volt elegendő a repülőgép megfelelő 

mértékű gyorsításához. 

A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Nevét a Magyar Honvédség MH 59. Szentgyörgyi 

Dezső repülőbázis őrzi több emléktábla mellett. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Légi győzelmei 

Sorszám Dátum Ellenséges repülőgép 

1943 

1 1943. június 26. Jak-7b 

2 1943. július 7. La-5 

3 1943. augusztus 3. La-5 

4 1943. augusztus 3. Il-2 

5 1943. augusztus 4. La-5 

6 1943. augusztus 4. Pe-2 

1944 

7 1944. június 14. P-38 

8 1944. június 27. P-51 

9 1944. július 2. B-24 

10 1944. július 16. B-24 

11 1944. július 27. B-24 

12 1944. augusztus 22. B-24 



13 1944. november 13. Jak-9 

14 1944. november 16. Il-2 

15 1944. december 8. Jak-9 

16 1944. december 20. Il-2 

   

1945 

17 1945. január 4. La-5 

18 1945. január 8. La-5 

19 1945. január 18. La-5 

20 1945. január 18. Il-2 

21 1945. január 28. Jak-9 

22 1945. január 30. Jak-9 

23 1945. február 12. Il-2 

24 1945. március 9. Jak-9 

25 1945. március 11. La-5 

26 1945. március 19. Il-2 

27 1945. március 20. La-7 

28 1945. március 23. Jak-3 

29 1945. április 15. Jak-9 

Nem igazolt 

1943 

1 1943. július 20. Szovjet vadász 

2 1943. augusztus 3. Szovjet vadász 

3 1943. augusztus 5. Szovjet vadász 

4 1943. augusztus 6. Szovjet vadász 



5 1943. augusztus 7. Szovjet vadász 

1945 

6 1945. március 19. 
La-5 

  

 

 

 

 

 

 

  



 Magyar „csodafegyverek” a második világháborúban  
 

Ha második világháborús magyar arzenálról beszélünk, aligha jut eszünkbe a kor 

csúcstechnológiája. Pedig ezek a fegyverek is léteztek, legalábbis a rajzasztalon. Néhány év alatt 

valószínűleg a csapatokhoz is kikerülhettek volna a Németország „csodafegyvereivel” is vetélkedő 

magyar konstrukciók, amelyek ugyancsak megkeseríthették volna a Vörös Hadsereg, vagy éppen az 

amerikai bombázók életét. Következzen ezekből heti, szubjektív tízes listánk. 

 

Gyártósoron a világ első gázturbinás légcsavaros gép prototípusa 

 

A világ első légcsavaros gázturbinás repülőgépe lehetett volna  
 

Az RMI-1 X/H lehetett volna a világ első légcsavaros gázturbinás repülőgépe. Tervezői rombolónak 

szánták, ezért nem kevesebb, mint hét nehézgéppuskát helyeztek el a gépen, amely háromszáz kilónyi 

bombateher cipelésére is képes volt. Magyarországon ez volt az első olyan repülőgéptípus, amelyet 

fémhéjszerkezettel terveztek, vagyis dúralumínium lemezekből állt a burkolata. Hajtóműnek a 

Jendrassik György által épített Cs-1 típusú 1000 lóerős gázturbinára esett a választás, amely később a 

projekt vesztét is okozta, hiszen a forradalmi konstrukció sok évvel megelőzte korát, a háborús 

körülmények között sem a megfelelő anyagi erőforrás, sem elegendő idő nem állt rendelkezésre ahhoz, 



hogy a gép az eredeti tervek alapján készüljön el. A Cs-1 híján a tervezők úgy döntöttek, új motorágyak 

tervezését követően a Csepelen a Messerschmitt programhoz készülő DB-605 motorokat építik be. Az 

átalakítás 1943-ban fejeződött be, sikerrel, hiszen az RMI-1 még a DB-motorokkal is jobb 

teljesítményeket ígért, mint a német Me-210, ám politikai okokból mégis a német rombolót 

rendszeresítette a Magyar Királyi Honvéd Légierő.  

Egy igazán különleges vadász 
A vadászgépek terén is forradalmi konstrukcióval állt elő a Repülő Műszaki Intézet. Az RMI-8 

X/V-t arra tervezték, hogy az erős védőfegyverzetű bombázók és a fordulékony kísérővadászaik ellen 

egyaránt képes legyen harcolni. A formabontó újdonsághoz hasonló terv csak Németországban 

született, a Dornier Do-335 Pfeil. A húzó-toló motorelrendezésnek köszönhetően jelentősen 

csökkentek a gép méretei, légellenállása, kedvezőbb lett a súlyponthelyzete. Ezek a tulajdonságok 

nagyobb sebességet, hatótávolságot és fordulékonyságot kölcsönöztek a gépnek, amely harminc 

milliméteres gépágyúival a bombázók lövészeinek hatósugarán kívülről is megsemmisítő tüzet 

zúdíthatott rájuk. 

 

Gyorsabb és fordulékonyabb lehetett volna kortársainál 



 

Az első hazai szállítógép 
1941-től a németek és az olaszok is szüneteltették a szállítógépek átadását, ezért a Légierőnek 

égető szüksége lett egy korszerű szállítógépre, amely leválthatja a kiöregedő Junkers ju-52-eseket, 

ezért megbízták az Aerotechnikai Intézetet egy saját szállítógép kifejlesztésével. RMI-5 X/U volt az első 

és eddig egyetlen magyar tervezésű négymotoros gép. Külsőre a német Fw-200 Condor vonalait 

mintázta, hajtóművéül a MÁVAG-ban készülő, szintén magyar fejlesztésű motort szánták, melyet a 

győri Waggon-nál gyártottak volna. A tervezők egy korszerű, fémhéjszerkezetű nagy szállítógép 

megalkotását tűzték ki célul. A négymotoros megoldás az előírt minimum húsz utas szállításához is 

megfelelt, és a civil légiközlekedés számára is ideális lett volna. A gép építése előrehaladott állapotban 

volt, már a törzsmodell készen állt, mikor a kísérleti műhelyt bombatámadás érte és megsemmisült.  

MH59 Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


