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„A polcokon még ott voltak a frissen sült kenyerek, 

a kosarakban zsemle és kifli, 

mellette púpozott ládákban zöldségek és gyümölcsök várták, 

hogy a katona feleségek kosaraiba kerüljenek.” 

(Egy helyi lakos elmondása) 

  



3 

 

Tartalomjegyzék 

Bevezetés ............................................................................................................................... 4 

A háború árnyékában ............................................................................................................. 5 

Légierő társbérletben ............................................................................................................. 7 

Összegzés .............................................................................................................................. 9 

Irodalomjegyzék .................................................................................................................. 11 

 

  



4 

 

Bevezetés 

Kiskunlacháza Pest megye szívében, a Ráckevei járásban található település. E kiváltságos 

kiskun helységet keletről határolja Bankháza, melynek nevével azonosíthatóan 1384 óta 

találkozhatunk „Bankhaza, másként Hazugh”, később „Hazugd” néven. (Gál, 2009.) 

A településrész névadását számos hiedelem övezi, azonban a legelfogadottabbnak az 

tekinthető, hogy valakinek a tulajdonaként, hazájaként szolgált. Ez a személy a hagyomány 

szerint a híres Bánk bán volt, akinek a birtoka lehetett a terület. Ezt az álláspontot támasztja 

alá Borowszky Samu 1910-ben megjelent írása is, melyben így ír: „Baár-Kalán nemzetség 

birtokai a vármegye solti részeiben feküdtek, ahol e családok még a későbbi korban is 

birtokosok voltak… E nemből származott a híres Bánk bán.” (Borowszky, 1910.) Bánk bán 

1211-1212-ben a királynéi udvarispán tisztségét töltötte be, akinek itt lehetett birtoka, hiszen 

ez a terület a Pesttől délre és keletre nyúló királynői birtokokhoz tartozott. Emellett a 

néphagyomány és Késői Józsa peregi jegyzői is Bánk bán nevével hozza összefüggésbe a 

településrész nevét. (Grabarits, 2010.) 

Bankháza puszta területe az elmúlt évszázadokban igen sokszor tulajdonost cserélt, 

viszontagságos története egészen a XV. századig vezethető vissza. Egy az 1440-es években 

készült összeírás szerint itt éltek a Lengyel de Bankháza, a Sárói, a Szunyogh, a Szentivani, 

a Kápolnai, továbbá a Káldy de Bankháza nevű családok. Az akkor földműveléssel 

foglalkozó lakosok, igen nagyrésze menekült el a török idők alatt, ennek következtében a 

puszta szinte teljesen kiürült. A később visszatérők az elvadult szántóterületeken marhákat 

legeltettek, s az elkövetkező évtizedekben is erre a bevételi forrásra épült elsősorban 

Bankháza pusztagazdasága. (Grabarits, 2010.) 

 

De hogyan válik a királynői birtok, Bánk bán öröksége, a földműveléssel foglalkozó 

nagybirtokosok tulajdonában lévő terület egyik pillanatról a másikra az egyik legfontosabb 

katonai stratégiai ponttá? 

 

A tanulmány célja, hogy megtalálja erre a kérdésre a választ, primer és szekunder adatok 

felhasználásával. Valamint, hogy bemutassa Bankháza puszta ellentmondásokkal, 

viszontagságokkal teli történetét az itt élők és helytörténészek elbeszélései, továbbá 

korábban megjelent monográfiák segítségével. Az írás választ keres arra a kérdésre, hogy az 

egykoron jelentős kereskedő útvonal részeként virágzó puszta hullámzó búzamezőit és 

legelő marhacsordáit, hogyan tiporták el a XX. század háborúi. Az 1900-as években 
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önállóságáért harcoló terület, milyen nagy árat fizetett a hosszú éveken keresztül 

kérvényezett önálló településsé nyilvánításáért, és miként válhatott Magyarországon 

biztonságpolitikai kérdéssé ennek a sokak számára ismeretlen településnek a sorsa. 

 

A háború árnyékában 

Az 1900-as évek elején Bankháza a virágkorát élte, de ez az időszak hozta el a hanyatlás 

első hullámait is. Unyi Lajos, mint a terület földbirtokosa és családja sokat tett a település 

fejlődéséért, hogy a puszta élhetővé váljon az itt lakók számára. A család saját 

földtulajdonaiból adományozott területet a temető létrehozására. Unyi tejcsarnokot 

építtetett, postát nyittatott, családja közreműködésével a Takarékpénztári Szövetkezet 

Hitelintézetének egyik fiókja is megnyitásra került. Fontos fejlesztések voltak ezek, hiszen 

a kereskedők a megvásárolt marhacsordákat ezen az útvonalon – Kecskemét, Kunadacs, 

Kunpeszér, Bankháza – terelték Budapestre, a vágóhídra. Az út mellett csárdák nyíltak, 

kiszolgáló helyek épültek, és még kovácsműhely működött. A földműveléssel és 

legeltetéssel foglalkozó lakosság azonban nem örülhetett sokáig egyre kellemesebb 

életkörülményeinek, hiszen 1940-ben Bankházát is elérte a második világháború. (Grabarits, 

2010.) A német csapatok részéről stratégiai szempont volt, hogy hadi állomást alakítsanak 

ki a Pestet és Újvidéket összekötő vasútvonal egyik állomásának közelében. Ezekben az 

években szállítottak mezőgazdasági munkaszolgálatra zsidó foglyokat az erre a célra a 

helység közelében kialakított gyűjtőtáborba, akikkel a későbbiekben megkezdték a repülőtér 

építtetését is az egykori Unyi uradalom területeinek jelentős hányadán. Az 1940-es években 

megkezdett építkezésekkel sikerült kialakítani egy ideiglenes állomást, ahol ezekben az 

években felépültek a laktanya első épületei, valamint egy faborítású kifutópálya. Az 

elkövetkezendő időszakban számos újabb fejlesztés következett, melynek keretében a 

faborítású kifutópálya helyett betonos pályát építettek. (Vándor, 2009.) Olyan keményfából 

épült az eredeti kifutó, hogy a felszedést követően szinte teljes Kiskunlacháza lakossága 

ebből építkezett, sőt elbeszélések szerint, van olyan porta a településen, ahol még a mai napig 

megtalálható néhány darab az építőelemekből. Ezekkel a lépésekkel egy időben a repülőtér 

bővítésének érdekében megkezdődtek a kitelepítések, az erőszakos kisajátítások, amelyek 

élhetetlenné tették Bankházát. Egy olyan változás volt ez, amely félelmet és 

bizonytalanságot hozott magával. Az itt élők nem tudták, hogy mi vár rájuk, mindennap 

veszélyben érezték magukat, családjukat és birtokukat. Mégis képesek voltak emberségesek 

maradni a foglyokkal szemben, együttérzést tanúsítani, akár önmaguk életét kockáztatva is.  



6 

 

„Édesapám egy szárkúpokkal álcázott bunkert épített, és amikor kész lett, úgy tett, mint 

akinek ott kell a gyűjtőtábor mellett a földjét szántani. Amint lépkedett az eke után, szót 

tudott váltani néhány fogollyal. Amikor beesteledett, kivitte a bunkerba az összes 

nélkülözhető saját ruháját, valamint a szomszédok ruháit. Másnap reggel a csíkos 

fogolyruhákat a kemencében elégette. Voltak olyan foglyok, akik arra kérték, hogy 

csomagküldeményt vegyen át számukra. Ezeket is teljesíteni tudta, a megbeszélt helyre 

rakta.” (Grabarits, 2010.) 

 

Sokan gondolták, hogy a repülőtér és a laktanya magyar kézbe kerülése visszahozza a 

nyugalmat, a korábbi mezőgazdaságon alapuló társadalmi, gazdasági rendszert. (Iván, 

1999.) Azonban az 1950-es években csak további bővítések, illetve újabb építkezések 

kezdődtek. A kezdeti korszak a Magyar Légierő számára a felzárkózást jelentette, a 

megmaradt szakanyagok összegyűjtését, a repülőterek állagának megóvását. Csak 1947-ben 

kezdődtek meg a fejlesztések a honvédségen belül, amelyek már a légierőt is érintették. 

Bankháza határában repülőgép roncsok halmai voltak, amelyek megteremtették a 

feltételeket is ehhez. Mindezek mellett a Csehszlovákiától, Szovjetuniótól beszerzett 

repülőtechnikai eszközökön megindult az idős és fiatal káderek képzése. (Iván, 1999.) 

Műszaki személyzetet telepítettek Bankházára, újabb területeket csatoltak az állomáshoz, 

ennek következtében újabb családokat telepítettek ki erőszakosan házaikból, birtokaikról. 

Az Unyi család kapta a legszigorúbb kilakoltatási parancsot, a teljes családot meghurcolták, 

kúriájukat, mintagazdaságukat, gazdasági épületeiket porig lerombolták. Bekövetkezett az, 

amelyre senki sem számított, az Unyi család miden tagja elhagyta a pusztát. (Grabarits, 

2010.) Az új hatalom, egy a Mária Terézia kora óta jól működő gazdasági rendszert döntött 

romba, egy virágzó településrész végítéletét írta alá, azzal, hogy az itt élő kulákok birtokait 

szétdarabolta, a repülőtér területeihez csatolta, illetve a majorságokban élők és nincstelenek 

között szétosztotta. 

 

„1956. október 23-a úgy kezdődött, mint a többi nap, készültünk az iskolába, de amikor 

bekapcsoltuk a rádiót, előbb a Himnuszt hallottuk, majd bemondták, hogy Budapesten kitört 

a forradalom.” (Grabarits, 2010.)  

 

Akkor még senki nem sejtette, hogy az a reggel mindent megváltoztat, hogy az öröm csak 

rövid ideig fog tartani, s hamarosan újra visszatér az aggódás és a kiszámíthatatlanság a 

pusztára. Ahogy teltek, múltak a napok, a rádiót hallgatva csak nőtt a nyugtalanság, senki 
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nem tudta mire számíthat a következő nap. A repülőtéren állomásozó katonákat és tiszteket 

szabadságra küldték, hogy otthon várjanak a következő parancsra. Kizárólag a 

repülésirányítók, a pilóták, a politikai tisztek maradtak, akiknek szerepe volt a forradalom 

leverésében. (Grabarits, 2010.) 

 

„Pár nap múlva, november 3-án óriási dübörgést hallottunk. Én hét évesen kiszaladtam a 

kapu elé. A szüleim nagyon megijedtek, de már visszafordulni nem lehetett, mert ott voltak a 

tankok. Kétszáz tankot számoltam, köztük egyenletes megoszlásban oldalkocsis 

kerékpárosok. A tankokban ülő katonák rám céloztak és a motorosok is előttem elhaladva és 

mindaddig visszafordulva, amíg a mögötte lévő rám nem emelete a fegyvert.” (Grabarits, 

2010.) 

 

Légierő társbérletben 

1956. november 3-án így vonultak be az oroszok Bankházára. Több irányból megközelítve, 

a kerítéseket, portákat eltaposva, a szovjet tankok elfoglalták a repülőteret és a laktanya 

területét. A még itt állomásozó magyar repülőgépek néhány napon belül elhagyták a katonai 

támaszpontot. (Vándor, 2009.) 

Egy olyan rendszer vette kezdetét, mely újabb gyökeres változást hozott Kiskunlacháza és 

Bankháza életében, a mindennapokban, miközben a terület megítélése is teljesen átalakult.  

1957-ben újabb bővítések kezdődtek a repülőtéren és a laktanyában. Szovjet mintára 

felépítették a posta épületét, a mozit, a színházat, a kultúrházat, az étkezdét és a konyhát. Az 

1970-es években felépült a tornaterem, illetve az első téglából készült lakótelepi házak is, 

összesen hat darab. A laktanya további fejlesztése során panelházak épültek, kialakításra 

került az iskola és bölcsőde épülete, valamint ekkortájt épült a kávézó, a víztorony, valamint 

az újságos kisbolt. Összesen négy panelház épült, három kijevi vagy mozaikos panel, 

amelyben megközelítőleg 70 lakás volt épületenként és egy „tipikus” panel, amely 84 

lakásnak adott helyet. Ezekben a lakásokban a pilóták és a tisztek éltek családjaikkal, 

miközben a legénység barakkokban volt elszállásolva. (Vándor, 2009.) Az itt állomásozó 

szovjet katonák kialakították önálló városukat Bankházán, amellyel a régóta várt önállóságát 

– ha nem is az eredeti elképzeléseknek megfelelően –, teljes egészében megkapta a terület.  

 

„Kiskunlacházán igazi betonozott repülőterünk van! Hogy volt eddig nekünk jó az a sok 

átnedvesedett földes felszállópálya?! Ott még a gépek is teljesen piszkosak, a cipő és az 
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egyenruha is sáros. De az állandó repülőtér – teljesen minden száraz és tiszta! Itt 

találkoztunk I. D. Podgornij tábornok 

pilótáival, akik piros orrú Jakokon 

repültek.” (Vándor, 2009.) 

A laktanya bővítésén kívül a repülőtéren 

is jelentős beruházások zajlottak. 1987-ig 

megtörtént az itt állomásozó ezred teljes 

átfegyverzése, emellett beton 

fedezékeket építettek a gépeknek és 

kialakítottak egy ideiglenes atomfegyver 

tárolót is a bázison belül, amelynek 

keretében két darab Gránit típusú raktár 

kivitelezése történt meg.1 Ekkor tették 

alkalmassá a repülőteret a tököli szovjet repülőhadosztály három vadászezredének esetleges 

kiszolgálási, illetve állomásoztatási igényeinek kielégítésére. A repülőtéren a 14. gárdaezred 

mellett a tököli hadosztály repülőjavító műhelye, oxigéntöltő állomása és a szolnoki 

légvédelmi rakétaezred egy osztálya is állomásozott. (Vándor, 2009.) 

 

A végbement változások révén a repülőtér Magyarország második legnagyobb szovjet 

repülőtere lett. Azonban ezek a változások a lakosságban kiváltottak némi távolságtartást, 

elhatárolódást. Az atomtöltetek, a legfejlettebb haditechnikai eszközök félelmet szültek, 

mindamellett a laktanyában élők szinte hermetikusan el voltak zárva a polgári lakosságtól. 

Habár jó néhány szakember dolgozott a magyar állampolgárok közül a repülőtéren, vagy a 

laktanyában kertészként, fűtőként, építészként és egyéb beosztásokban, mégsem beszéltek 

szívesen a bent látottakról, hallottakról. (Grabarits, 2010.) Az évek elteltével kialakultak 

barátságok a szovjetek és a faluban élők között, mégis mindvégig fennmaradt valami 

megfoghatatlan feszültség. Ennek oka lehet, hogy az egyre fejlettebb technikák hangosabbak 

lettek, egyre többször hajtottak végre repüléseket. Egy-egy ilyen alkalommal a nagy 

hangerőtől remegtek a házak, recsegtek az ablakok, repedtek a falak. Sok bosszúságot 

okozott ez a lakosságnak. Emellett a szovjet katonák az elhasználódott gumi-, műanyag- és 

egyéb hulladékaikat is ott helyben, néhány kilométerre a házaktól a szabad ég alatt égették 

                                                 
1 Magyaroroszágon két fajt atomfegyverek tárolására alkalmas raktártípust használt a szovjet hadsereg, ezekből 

a régebbi verzió a Bazalt 641-es volt, míg a modernebb változatot képviselte az 1970-es évektől épített Gránit 

raktártípus. 

1. kép CIA dokumentum a szovjet atomraktárakról 

(forrás: Vándor Károly: Légierő társbérletben I.) 
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el, ami hatalmas füsttel és bűzzel árasztotta el Bankházát, sőt még Kiskunlacházát is. Az itt 

élők gyakran tettek panaszt amiatt, hogy a kiszivárgó üzemanyag szennyezte az ivóvizet, 

mely ezáltal ihatatlanná vált. Ekkor igen cinikus választ kapott a bejelentő: „Tudjuk, 

Bankházát leépítjük, célunk a civil lakosság megszüntetése.” (Grabarits, 2010.) 

Az ilyen megnyilvánulások mély nyomot hagytak a lakosságban, még úgy is, hogy gyakran 

kereskedtek, üzleteltek a civilek a szovjet tisztekkel. Mégsem érezték biztonságban magukat, 

nem tudták, hogy a kezdeti időszakban előforduló brutális zaklatások újra visszatérnek-e, 

vagy esetleg más atrocitások érik-e őket.  

 

Végjáték 

Így érkezett meg 1990. március 10., amely napon Moszkvában aláírásra került a 

csapatkivonási egyezmény, melynek értelmében 1991. június 30-ig kellett Magyarországról 

kivonni a teljes szovjet személyi állományt, beleértve a szovjet állampolgárságú polgári 

személyzetet, a fegyverzetet, a harci és anyagi eszközöket. A Bankházán lévő bázist 1991. április 

21-ére a teljes korábban itt állomásozó szovjet katonai állomány elhagyta el. (Vándor, 2009.)  

A rendszerváltozás pillanata elhozta az öröm érzését, hogy a félelmet keltő szovjet hadsereg 

kivonult és Bankháza újra visszakaphatja régi fényét, miközben a bánat is megérkezett a 

bizonytalanság formájában. Egy újabb korszak kezdődött el a terület életében. A sietősen 

távozó szovjet családok alig néhány bőröndnyi holmit vihettek magukkal, melynek 

következtében bútoraik, elektronikai eszközeik lakásaikban maradtak. A helyi lakosok 

lehetőséget láttak azok értékesítésében, így autószámra hordták el a gazdátlanul maradt 

laktanyából ezen értéktárgyakat. (Daczi, 2012.) 

 

A kivonulást követő években számos tanulmány 

készült a repülőtér és a laktanya hasznosításával 

kapcsolatban, annak érdekében, hogy 

alátámasszák azt a koncepciót, mely alapján a 

reptér Budapest 3. számú légikikötőjévé is 

válhatna. Ennek során különböző vizsgálatok 

készültek az átalakításra és a fejleszthetőségre, 

azonban a legnagyobb gondot a zaj terhelésre vonatkozó előírások jelentették. (Molnár, 

1992.) Így azóta sem valósult meg a polgári repülőtér kialakítása, s az itt élők már nem is 

látnak erre esélyt, bár korábban sokan hittek benne: a helyi lakosok, a település vezetői, a 

2. kép Laktanya részlet  

(forrás: saját kép) 
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befektetők és a spekulánsok. Bankháza mégsem tudta kihasználni lehetőségeit. Az évek 

elteltével a repülőtér területe magánkézbe került, ahol jelenleg Magyarország legkorszerűbb 

kisgépes magánrepülőtere üzemel, azonban az önkormányzat tulajdonába került laktanyát 

nem sikerült értékesíteni, hasznosítani. A magánrepülőtér önmagában azonban képtelen 

olyan új gazdasági húzóerőt megjeleníteni, amely a település és annak vonzáskörzetében 

érezhető, lényegi változást eredményezhetne. 

Napjainkban a területre látogató egy szellemvárost lát, melynek épületei, falai nagyon sokat 

mesélhetnének. Egy olyan komplexum, melyet senki nem érez magáénak, mégis mindenki 

sajátjának tudja. Megfoghatatlan kettősség, amely nagy terhet ró Kiskunlacházára és 

Bankházára egyaránt. Bankháza múltját, jelenét és jövőjét meghatározza a ránehezedő, 

torzóként visszamaradt hadászati bázis. (Grabarits, 2010.) Egy hagyaték, ami egyben keserű 

és édes teher.  
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