
Kis Csaba 1. éves főiskolai hallgató:

KÜI/5NLEGES REPÜLŐGÉP TÖRTÉNETE 
- Me. 210-es a magyar légierőben -

Hayden Sándor repülőakadémikus és mindazon 
Me. 210-es hajózók emlékére, akik az utol
só pillanatig teljesítették kötelességüket.

1944-45-ben a Magyar Királyi Honvéd Légierő - ha mennyiség
ben nem is - minőségben megközelítette a kor színvonalát. El
mondhatjuk, hogy - az 1939-40-es állapotokhoz képest - egy fej
lettebb repülőiparra támaszkodó, korszerű légierőt sikerült kié- 
pítenijazokban az években.

Ennek a repülőfegyvernemnek egyik érdekes és figyelemre 
méltó repülőgéptípusa volt a Messerscraitt Me.210. Számos alka
lomnál és számos helyen vitatkoztak már ennek a repülőgépnek a
tulajdonságairól, alkalmazhatóságától.

Az alábbiakban a Me. 210-es magyarországi történetét kivá- 
non felvázolni.

. * • őrártás és.'rendszeresítés- , - ■ , a*'» .
af t %  ̂ . ,
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Az önálló, korszerű magyar repülőgépgyártás megteremtésének 

igénye már a második világháború előtt felmerült, de csak 1940- 
ben vált igazán fontossá. Ezt német részről is támogatták, hi
szen lehetőséget láttak az elszenvedett veszteségek pótlására és 
az elavult technika korszerűbbre cserélésére. Ehhez nagy segít
séget nyújthatott a még nem hadviselő Magyar királyság ipari po
tenciál ja.
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1941. március 10. és 14. között Budapesten tárgyalások kez
dődtek arról,hogy hogyan lehetne a magyar repülőipart is bevon
ni a korszerű repülőtechnika gyártásába. x

A tárgyalásokon az - akkor még fejlesztés alatt álló - Mes- 
serschmitt Bf. 109 F együléses vadászrepülőgép és a kétitotoros 
Meszerschmitt Me.210-es többfeladatú romboló 3 gyártásáról, va
lamint ezen repülőgépekhez szükséges motorok magyarországi sze
reléséről volt szó. 3

A magyar üzemek szerződésben vállalták a Me. 210-es típus
ból havi 50 db legyártását és a hozzá való DB-605 A és B típusú 
motorok előállítását. * . : '

A gyártásból a Me. 210-es esetében 1:1 arányban határozták 
meg az elosztást.

A repülőgép sárkányát a Dunai Repülőgépgyár Rt., míg a re- 
Pülőgépnotorokat a csepeli Weiss-Manfréd Repülőgép és Motorgyár 
Rt. üzemei szerelték. * V

1942-ben került sor a mintadarabok legyártására. Eközben 
azonban megváltoztak a géptípussal kapcsolatos - alkalmazási és 
gyártási - tervek. A mérnetek ugyanis új, 1023 KW (1450 LE) tel
jesítményű CB-605 motorokat hoztak ki. így a kétmötoros ronfcoló- 
kat 1 m-rel hosszabb törzsszerkezettel és új motorokkal kezdték 
el gyártani. •

A (kínai Repülőgépgyár 1943-ra felkészült a Me. 210-es gyár
tásra. Decemberben már havi három repülőgépet adtak át a típust 
repülő alakulatoknak. T

Az év végéig 484 db motor és 104 db repülőgép készült el. 
1944-re felfutott a termelés, így napi 5 db motor és 1 db repü
lőgép került ki a gyárból.
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Az első tíz magyar repülőgépből á kívánságok szerint 2 db- 
ot távol felderítenek, 4 db-ot közelfelderítőnek, egyet nehéz va
dásznak, egyet pedig lokátoros éjszakai vadásznak alakítottak 
át. •

1944. május 1-én született döntés a Me. 210-es gyártásának 
leállításáról. Helyette június 16-tól az ón. "vadászprogram" ke
rült megvalósításra. xo

Az 1943-44-ben végrehajtandó hadrendi változás szerint az 
alakulatok ellátása az új Me. 210-esekkel a kővetkező sorrendben 
kellett volna hogy történjen: 5/1. éjjeli kísérleti vadászszá
zad (22 db); 3/2. közelfelderíts század (12 db); a repülőgépsze
relő osztály (5 db), valamint a fegyver és bomba-kiképzöosztály 
párhuzamosan; 1 borrbázó kiképző osztály (18 db); a megfigyelő 
kiképző osztály (12 db) . Ezután a 4/2. közelfelderítő századok 
feltöltése következhetett volna. 11 A tervezet végrehajtása 
azonban számos - a gyártásból adódó - nehézség miatt nem vajó- 
sulhatot meg maradéktalanul. .

1943. áprilisában kezdi el szervezni Krúdy Adám százados 
Me. 210 Ca-D gépekkel rendelkező 5/1. éjjeli vadászszázadátyFe
rihegyen. Az egység 1944. március 17-től állt a honi légvédelem 
rendelkezésére. Szintén Ferihegyen települt a Repülő Kísérleti 
Intézet (R.K.I.) rombolószázada, Me. 210 Ca-1 repülőgépekkel, 
Dóczy Iéránd alezredes parancsnoksága alatt. 13

A Me,210-esek 1945. márciusáig számos bevetésen vettek 
részt, különböző feladatkörökben. Ezekről a bevetésekről a ké
sőbbiekben részletesebben írok.

Nehézvadászként való alkalmazásán kívül a Me. 2Í0-est 
gyorsbomázóként is repültették, egészen a háború végéig. Az első 
gyorsbornbázó alakulat a 102/1. önálló század volt, ezt követte a 
102/2. felállítása.
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A 102/1.század 1944. májusában alakult.a volt 3/1.bombázó 
századból,Herszényi István százados parancsnoksága alatt. 13 a 
102/1. gyorsbcmbázó század július közepén kapta meg Me. 210 Ca-1 
típus repülőgépeit és kezdte meg működését Bodó Pál százados pa
rancsnoksága alatt, öt 1944. decemberében Wágner Károly hadnagy 
követte, aki a háború befejezéséig állt a század élén. 14

1944. november 1-én Várpalotán a két, mindaddig önálló 
gyorsbombázó századból megalakult a 102. gyorsbcnbázó osztály, 
Martini Albert őrnagy parancsnoksága alatt, a 102. repülődandár 
alárendeltségében. x a

Október második felében az osztály három századdá fejlődött, 
miután a R. K, I. Me. 210-esekből álló nehézvadász századát Pé- 
terdi János százados parancsnoksága alatt beolvasztották az ala
kulatba. ■

Az osztály századai (102/1. “Sas", 102/2. "Tigris", 102/3. 
"Villám") 1945. márciusáig részt vettek a harcokban.

Mka lmazás-alkalmazha tógán

A továbbiakban a Me. 210-es alkalmazását kívánom vizsgálni, 
a bevetések részletesebb leírásával, a típus veszteségeinek és 
az alkalmazhatóság kérdésének figyelésbe vételével. A Me. 210-e- 
seket először éjszakai, illetve nehézvadászként alkalmazták, te
hát elsőként azokkal a bevetésekkel foglalkozom, ahol a-típust 
ilyen feladattal vetették harcba.

A Magyarország elleni első légitámadásra 1944. április 3-án 
került sor, amikor a 15. Amerikai Légihadsereg 200 négymotoros
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bombázója mért csapást Budapest környéki célpontokra. A Brit Ki
rályi Légierő (Rqyal Air Force) 205. bombázóezrede a támadást az 
éjszaka folyamán megismételte. Az elhárításra felszállt magyar 
vadászok között ott voltak az 5/1. éjjeli vadászszázad Me. 210- 
esei-is. lyégi győzelmet azonban - 6 bombázó és két kisérővadász 
lelövésével - csak az együléses gépeken repülő nappali vadászok 
értek el két fő veszteség mellett. 17

Április 12-én délután a Wiener Neustadt felé átrepülő arre- 
rikai kötelék ellen szállt fel a R.K. I. ron*olószázada, de ők 
is légigyőzelem nélkül tértek vissza, sőt elszenvedték első 
veszteségüket, hősi halált halt a fiatal Hayden Sándor repülőa— 
kadémikus. 13 A támadó amerikai kötelékek pedig szinte minden 
alkaloméi elérték cél jukat és ledobták bomba terhüket, kivételt 
azok az eetek képeztek, amikor időjárási okok, vagy szervezési 
hiba miatt kellett a feladat végrehajtásáról lemondaniuk.

Egy nappal később délelőtt 11 órától a 15. Amerikai Légi
hadsereg gépei több hullámban, összesen 353 bombázó bevetésével 
intéztek támadást magyarországi célpontok ellen.

Á Légvédelmi Parancsnokság minden bevethető vadászt a tá
madók ellen vezényelt. Így a 2/1., 5/3., 1/1. vadászszázadok
Me. 109-esei mellett felszálltak az 5/1. éjjeli vadászegység és 
a R. K. I. rombolói is.

A Me. 210-esek válogatott, profi személyzetei bátran har
coltak a több százszoros túlerőben lévő amerikai kötelékek el
len. Dóczy alezredes és lövésze Stark szakaszvezető egy P-38-ast 
és egy B-24-est lőtt le. 30 .

A túlerőben lévő amerikai kisérővadászok azonban szétszór
ták a magyar rombolókötelékeket.
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Vadászaink veszteségei súlyosak voltak. Az 5/1. század ki
lenc gépéből hármat lelőttek, a R. K. I. tizenkét 210-eséből ha
tot veszített. Hárem pilóta és öt lövész halt hősi halált.

Az április 13.-i véres harcok krónikájához tartozik még, 
hogy Dóczy alezredes 210-esét rögtön a "Liberato^" lelövése után 
több amerikai vadász támadta meg. Az állandóan tűz alatt tartott 
romboló kigyulladt, a lövész ejtőernyővel elhagyta a gépet, míg 
a pilóta sikeresen kényszerleszállt. 33

Boskovits főhadnagy gépét két P-38-as támadta meg. A nagy 
repülőtudással rendelkező, kitűnő pilótának sikerült a lángoló 
nehézvadászt hasra tenni. Azonban miközben a két hajózó a kabint 
igyekezett elhagyni, a He. 210-es felrobbant, a személyzet hősi 
halált halt. ”

Papp Árpád hadnagy, Nagy Kornél főhadnagy és Parcsami Jó
zsef hadnagy szintén kényszerleszállt, több repülőgép pedig sé
rülésekkel tért vissza.

összegezve tehát, a Me. 210-esek két nagy bevetésen vettek 
részt, ezeken elértek 2 légigyőzelmet 10 repülőgép veszteség 
mellett. Mielőtt ítéletet mondanánk a 210-esek légvédelmi al
kalmazhatósága felett, vizsgáljuk meg a korabeli légiharceljá
rást is.

A korszerű légiharc mozzanatai a német vadászok harceljá
rása alapján:

- az ellenség felderítése, megpillantása;
- az ellenség megközelítése, előnyös helyzet elfoglalása;
- támadás, célzás, lövés,
-sikertelen támadás esetén a harc félbeszakítása a“
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Az első mozzanattal nem kell foglalkoznunk, mivel ennek si
keressége a légtérfigyelés szervezettségétől, a kötelék tagjai
tól, valamint a földi vadászirányítástól függ.

Az ellenség megközelítése sem okozhatott gondot a Me. 210- 
esnek. A két DB-605-ös motor ugyanis ehhez elegendő sebességet 
(560 km/h) biztosított a nagy repülési időtartam mellett.

A problémák sora a harmadik mozzanatnál kezdődik. A 210-es 
ugyanis nem volt képes csak felülről és hátulról támadni, fegy
vereinek irányozása, valamint gyenge emelkedőképessége miatt. 20 
Alulról és hátulról, csak az egymotoros vadászgépek tudtak tá
madni. Ennél a pontnál tehát már hátrányos helyzetbe kerülhetett 
a Me. 210-es a zárt tüzrendszert alkotó kötelékben repülő bombá
zókkal szeriben.

A legnagyobb gond a 210-es hajózói számára az utolsó mozza
nat, a harc megszakítása és a harc színterének elhagyása lehe
tett. A bombázók elleni támadás után vagy közben túlerejű kísérő 
vadászkötelékek "zúdultak" a magyar rombolók "nyakába". A nehéz
kés, kevésbé fordulékonv és gyengébb emelkedőképességgel rendel
kező Me. 210-es rombolónak pedig nem volt esélye az amerikai va
dászokkal szemben.

; Hasonló következtetésre juthattak a légierő vezetői is,
mert a Me. 210-es típjst nem vetették be többet, nappal.

A 210-esek éjszakai vadászként való alkalmazásáról meglehe
tősen kevés adat maradt fenn. 1944. szeptember 1-én sikerült az 
5/1. éjjeli vadászszázadnak négy, éjszaka átrepülő ellenséges 
reEül.őgépet megsemmisíteni, saját veszteségről nincs feljegyzés.

A Me. 210-es harmadik és talán legsikeresebb alkalmazása 
a gyorsbombázóként való bevetés volt.
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Egyes bevetések részletes leírása terjedelmi okok miatt nem 
lehetséges, mivel a 102. gyorsbombázó osztály gépei kb. 300 be
vetést teljesítettek, melyek egy része bombázás, más része pedig 
alacsony-támadás volt. Eközben 10 légigyőzelmet arattak és 11 
gépszemélyzetet, valamint 1 fő pilótát veszítettek. Vissza
emlékezések alapén tudjuk,hogy a reflex-célzókészülékkel (Reflex 
fisiev ) felszerelek ,ífe. 210-essel nagyon pontosan lehetett bom
bázni, ha nem volt erős a szél. Hatezer métertől háromezerig 
tartó zuhanás után is lehetett egy 20 méter átmérőjű körben ta
lálatot elérni. A személyzet jó kiképzettsége természetesen 
elengedhetetlen volt. *»

A gyorsbombázó osztály gépeit 1945. március 26-án Parn- 
dorfban (Ausztria) felrobbantja, Így a Me. 210-esből egy példány 
sem maradt meg.

A vélemények lehetnek különbözőek, egy azonban biztos - és 
ezt a most következő rrüszaki leírás is alátámasztja - hogy a Me. 
210-es kora egyik kiemelkedő repülőgéptípusa, jó és rossz tulaj
donságaival együtt,-ugyanakkor számos korszerű megoldással

A Me.210-es műszaki jellemzői

A Me. 210-es egy hossaífejlesztési munka során kialakított 
dúr-alumínium héjszerkezetfl, nagy teljesítményű; jó műszerezett- 
ségű és az akkori legfejlettebb írüködéstechnikai megoldásokkal 
(pl. hátratüzelő gécpuska mozgató mechanizmusa, elektromos tűz- 
kiváltás) ellátott repülőgép volt.

A gép két DB-605-ös motorral (ill. annak különböző válto
zataival) volt felszerelve.
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Kabinja egymás mögötti ülésekkel volt berendezve úgy, hogy s 
rádiós-lövész a pilótának háttal ült és így tudta a törzs olda- 
Iára szerelt, hátratüzelő, mozgatható, 13 nm-es géppuskákat ve
zérelni.

Fesztáv: 16,34 m
Hossz: 12,13 ra
Magasság: 4,28 m
Számyfelület: 36,2 m2 
Szerkezeti tömeg: 5.400 kg 
Felszálló tömeg: 8.900 kg
Maximális sebesség: 560 km/h 
Hatótávolság: 1600 km 
Maximális repülési magasság: 10 000 m

A motor jellemzői:

DB-605 A/B, folyadékhütéses
2 x 1475 lőerös, háromágú állítható, fém légcsavarral.

Fegyverzet:
- 2 db 7,9 min ürmérető MG-17 géppuska
- 2 db 20 nrn űrméretű M3-151/20 elöretüzelő gépágyú
- 2 db 13 nrn ürmérető M3-131 hátratüzelő géppuska
- 1000 kg bomba teher 30

Személyzret: 2 fő (pilóta, hajózó távirász).
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