
koros-kortil a falakon
fenykepek es reptil6gepek
szamara kesztilt terkepek
ftiggnek. Fel es Ie lepcs6k
vezetnek, de egyik fele
gem mehettink, mert rent
katonai 6rseg van, Ie pedig
csak az mehet, aki utazik,
Ott van a penztar es a
vam."

A tizenharom eves
Ruhmann Jen6 III. oszta-
Iyos tanll16 -'6 a beszamo-
16 szerz6je -ezutan egy
nagy tivegajt6n kereszttil
ment ki az erkelyre. "Itt
mar sokan vannak, akik a
katonai kis reptil6gepeket
nezik, amint fel es Ie szall-
dosnak." -Az uj Budaorsi
reptil6ter tehat egyszerre
Iatott el katonai es polgari
feladatokat. Az erkely
jobbra-balra nyitott folyo-
s6ban folytat6dott, mely
korbefutott a fel eptileten.
Meg egy ablakon is beku-
kucskalt a kisdiak, es
megfigyelte, hogy az ajt6-
kon szobaszamok alltak -
meg egy kisebb szalloda is
elfert az eptiletben. Efe-
lett is erkely, melyen pus-
kas katonak 6rkodtek, es
a fenysz6r6kat iranyitot-
tak. Az eptilet el6tt beto-
nozott teren alltak az
utasszallft6 gepek. Megfi-
gyelte a kisdiak azt is,
hogy az itt gyakorlatoz6
katonai reptil6gepek erre
a tertiletre nem gurulhat-
tak el6re, csak a ftives ter-
segen gyakorlatozhattak.
Ftives tertileten szallt Ie
mindegyik gep, de az
utasszallit6k az eptilet ele
gurultak. Az eptilet mel-
lett gurfthat6 lepcs6k all-
nak, ezeket vezetik a Ie-
sza1l6 gep melle, hogy az
utasok kiszallhassanak.
"Mindezt keresztapam
magyarazta meg" -teszi
hozza a beszamol6jaban.
Eles cseng6sz6 jeIezte,
hogy Becsb6I erkezik a
magyar gep. Csakugyan
nagyobb gepet Iatott, foly-
tatta beszamoI6jat, "s fo-
Ienk erve egy par kanyar-
ral lezokken a fuves ter-
segre, majd az eptilet el6t-
ti betonozott terre rut es
megall", A reptil6 melle
lepcs6t gurftanak es a ki-

szal16 utasok "a roldszin-
ten lev6 vamol6helyisegbe
mennek. A gep szep jar-
clan a hangarba gurul. Az
aut6buszok is el6allnak,
bogy az utasokat Pestre
szallitsak. Nemsokara
meg ket gep, egy angol es
egy cseh ~rkezik. Gyonyo-
ru gepck."

H:\t persze, hogy gyo-
nyoru a repul6gep Ruh-
mann Jen6 III. osztalyos
tanul6nak, akinek vaI6-
szfnuleg els6nek megje-
lent frasos muvet meg a
szigoru tanar apa, az id6-
sebb Ruhmann Jen6 is at-
nezte, atfestilhette. fgy is
pontos megfigyeleseket
hagyott rank.

A kisdiakos zarast
id~zzilk: "M~g egyszer
megcsodaljuk a gyonyoru
eptiletet, azutan az aut6-
busz, sokkal gyorsabban,
mint kifele, berop(t Pest-
re, hova a pompc\s esti ki-
vil:\git.:'isban ertunk."

Ruhmann Jen6ke e16-
szor latott polgari-kato-
nai repul6teret Budaor-
son, eleg pontosan lefrta.
Az 1933-ban eptilt fogad6-
indft6csarnok ma is meg-
nezesre erdemes. De hoz-
zaferhet-e barki, aki a ma-
gyar polgari reptiles bOl-
cs6j~re kfvancsi? 1934-ben
a budaorsiek sajnaltak j6
szant6roldjeiket a rep~16-
tert6I -nem tudhattak,
hogy tfz ~v mulva Ma-
gyarorszag nemet meg-
szallasakor gondosan le-
csapnak a repul6 alakula-
tok erre a tertiletre. Aztan
ket ev mulva azt is elve-
szik majd t6lilk, amit nero
hasznaltak fel repilI6t~r-
nek. 1945 utan ide hozzak
haza a Nyugatra szokott
nyilas "nagysagokat" ,
majd 1950-re fel~pul a Fe-
rihegyi reptil6ter, es a Bu-
daorsi repul6t~r kis sZOcs-
kegepek vegyyedelmi ba-
zisava valik. Ujabban ez a
hely is ebredezik csipke-
r6zsaalmab6I, itt bonta-
kozik ki a hazai polgari
reptiles. De visszahozza-e
ez az egykori 6si dics6se-
get?

Hauser J6zsef btldaor-
si kr6nikAjaban megemlf-
ti, hogy a repGloter epfte-
sehez, a kozseg legjobb
f"oldjeinek igenybevetele
utan 1933-ban kezdtek.
.o\.z 1934-es A. T. I. Kisat-
lasz szerint "A legi kozle-
kedest a Magyar Legifor-
galmi Rt es tobb idegen
vallalat latja el a kGlf61d-
del. A maty:isfoldi. ujab-
ban a budaorsi legikikot6
Contos allomasa a kelet-
azsiai brit es holland repU-
l6jaratoknak is." Ezek
szerint egy even belUI marr"'" 
Budapest eur6pai kapuja
a Budaorsi repUl6ter volt,
sOt, az egesz vilAgot az ak-
kor uj legikikoto kapcsolta
ossze a vilaggal. 193B-ban
egy tizenharom eves kis-
flu csodalkozik ra a f6va-
rosra, s a neki kulon el-
menyt jelento ,Budaorsi
repul6terre. Elmeny~it
meg is frta a Nyugati Or-
szcm cfmu diakujsagban.

Megtudjuk besz:imoI6-
jab61, hog\' a 2i-es aut6-
busz akkor epftett uj vo-
nalon ..;tte ki a repul6ter
utasait a Vorosmarty ter-
rol. Atment az Erzsebet
hfdon, az akkoriban par-
kos!tott Tabanon (akkor-
t:ijt romboltak Ie az 6si va-
rosreszt), majd ratert a
Budaorsi utra. Ugyancsak

~ megkopott alia pot ban ma
is megvan az akkor ragyo-
g6nak erzett utvonal.
,.Szelc..~ndes id6 van, gya-
korlatoznak a katonak.
Nagy fuves terseg, sik,
minden emelked6 nelkul,
sze]en eras fenyU lAmpak,
ezt latni az ut felol." Meg-
fig:."elte a kisdiak, hogy a
repul6teret korulvev6 he-
g:,'eken, azok legn1agasabb
poi1tjain lampak latsza-
nak a messzesegben, ezek
tajekoztatjak az ejszaka
erkez6 gepeket.

A foepulet mellett. kis-
se balra alltak a han-
garok A foepuletbe aut6-
felja.r6k. lepcsok vezetnek.
.-\z egesz idegenforgalmi
latvanyossag is volt, a be-
lepOknek jegyet kellett
valtaniok.

"Eloszor egy kor alaku
elOcsarnokba lepunk, hol KovAcs)6ZSEfIASZL6


