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Billnitzer Ernőnek veszélyekkel és nehéz döntésekkel teli sors jutott osztály-
részül: katonaként aktívan részt vett a 20. század első felének Magyarország 
szempontjából sorsfordító történéseiben. Élete kerek egészként áll előttünk. 
Életútját végigkísérve egy higgadt és józan, önálló gondolkodású ember 
szemével, sokszor meglepően új nézőpontból látjuk ezeket a jelentős ese-
ményeket. A visszaemlékezés egyedülálló bepillantást enged az első világ-
háború hadi eseményeibe és harcászatába, a Tanácsköztársaság honvédő 
háborújába, de ugyanúgy izgalmasak a trianoni békeszerződés rendelkezé-
seinek kijátszásáról szóló részek is.

A rohamtüzérség elit csapatnem volt, fegyvere, a Zrínyi rohamtarack a kora-
beli magyar hadiipar egyik csúcsterméke. A második világháború alatt Bill-
nitzer Ernőnek oroszlánrésze volt a Zrínyi rohamlövegekkel felszerelt 
magyar rohamtüzérség megteremtésében, majd harcba is vezette roham-
tüzéreit. Tőlük kapta a „Bill apó” becenevet. Fontos parancsnoki posztokat 
töltött be 1944. október–novemberben a Budapestért folytatott harcokban. 
A körülzárt Budapesten maradt, és részt vett az 1945. február 11-i kitörésben, 
amelynek sok fontos részletét csak az ő elbeszéléséből ismerjük.

Ez a könyv valójában két mű: Billnitzer Ernő visszaemlékezéseit Bonhardt 
Attila, a Hadtörténelmi Levéltár igazgatójának előszava és kommentárjai 
kísérik, amelyek folyamatosan az osztrák–magyar, majd a magyar hadsereg 
és az éppen zajló történelmi események kontextusába helyezik a visszaem-
lékezésben mondottakat. Különösen érdekesek az egyes tisztek pályafutását 
bemutató jegyzetek. A könyv képanyaga nagyon sok új, eddig sehol nem 
közölt fotót tartalmaz, főként a Zrínyi rohamtarackról. Modellezőknek külö-
nösen ajánljuk.
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A könyv nem csupán egyedülállóan gazdag kép-
anyaga miatt párját ritkító vállalkozás, hanem 
mert stratégiai, emberi és haditechnikai oldalról 
egyaránt részleteiben is hitelesen ábrázolja a 
Németország felett 1939 és 1945 között zajló légi 
háború nagy drámáját. Újszerű benne, hogy a 
szerző az eseményeket az összes küzdő fél szem-
pontjából szemléli, méghozzá személyes beszá-
molókra is támaszkodva, ugyanis számos interjút 
volt módja készíteni a harcoló felek repülő és 
légvédelmi tüzér katonáival a tábornokoktól az 
őrmesterekig. Alfred Price a brit légierő tisztje-
ként remek érzékkel világítja meg az alkalmazott 
haditechnikai eszközök, a stratégia és a taktika 
egymásra hatását, valamint az emberi tényező 
szerepét. A könyv bemutatja az egész háború 
alatt zajló hadászati bombázóoffenzíva történetét 
a brit RAF kezdeti tétova, a célt sokszor elvétő 
próbálkozásaitól az első ezergépes támadásokon 
át a kombinált brit–amerikai éjjel-nappali bom-
bázás időszakáig.

A nagyszerű képeket tartalmazó könyv remek 
olvasmány a szélesebb olvasóközönség és a 
témával hivatásszerűen foglalkozók számára 
egyaránt, továbbá kincs a modellezőknek is.

E visszaemlékezés szerzője a képeken leginkább 
apró termetű, kissé manószerű nagyapónak lát-
szik. Nem véletlen, hogy a szintén csak lelkiek-
ben óriás Bem tábornok – egy másik újító szel-
lemű tüzértiszt – becenevét módosítva hősünket 
„Bill apónak” nevezték el. Ezt a nevet azért is 
kapta, mert a szabadságharc erdélyi fővezéréhez 
hasonlóan szigorú, de katonáiról mindig gon-
doskodó, együttérző parancsnok és mesterségét 
remekül értő tüzér volt.

Életét katonáival együtt kockáztatva (56 évesen) 
tört ki Budáról 1945 februárjában, és bár túlélte, 
katonai pályafutásának 1948-ig tartó szovjet 
hadifogság lett a vége. Ami ezután következett 
– a börtön, a kitelepítés, a segédmunkáslét, majd 
a nyomorúságos nyugdíj –, nagyjából megegye-
zett sok-sok tiszttársa sorsával. Különlegessé az 
a tartás teszi, amellyel sorsát viselte.

Az emlékezés nagy értéke, hogy Billnitzer Ernő 
a csapatnem egykori felügyelőjeként lényegében 
emlékezetből megírta az egyik akkori elit csapat-
nem, a magyar rohamtüzérség történetét.


