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Az első vi lágháború négy éve alatt je lentősen megvál tozot t a háború képe - 1918-ra a 
hadászat és harcászat teljesen más elvek mentén körvonalazódtak, mint a vi lágháború 
előtt, illetve annak első hónapjaiban. A haditechnikai fejlődés következtében új fegyver
nemekjelentek meg, és ezek közül egyér te lműen a katonai repülés mondhatja magáénak 
a leggyorsabb fejlődést. Mindez hatványozottan igaz, ha az a lapvetően agrár beállí tottsá
gú O s z t r á k - M a g y a r Monarchiáró l beszélünk, hiszen az alacsony ipari fejlettség, az ál
landó nyersanyaghiány és a Monarchia minden egyéb problémája ellenére is képes volt 
egy többé-kevésbé ü tőképes repülőcsapatot létrehozni. Ez azt jelenti , hogy a szerb had
üzenet idején rendelkezésre álló 39 repülőgép után 1918 októberének végére 4768 szá
razföldi és 413 vízi repülőgépet , valamint 4765 repülőgépmotor t gyártot tak a Monarchia 
gyárai, amelyek - ha mennyiségi leg nem is, de - minőségi leg nagyon sok esetben egyen
rangúak voltak az antant á l lamok gyártotta gépekkel . A háború végéig a Monarchia re
pülőcsapatainál 77 tábori repülőszázadot állítottak fel, melyek közül 1918 októberében 
68 aktív volt, de az óriási repülőgép- és pilótahiány ellenére további 11 nem repülhetett 
bevetést. Az osz t r ák -magyar katonai repülés személyi hátterét illetően azt láthatjuk, 
hogy a háború folyamán az Österreichische Aero Club 1549 szárazföldi és 138 vízi pi ló
ta- igazolványt bocsátot t k i a kiképzett repülősök részére, míg a Magyar Aero Szövetség 
361 szárazföldi és 10 vízi pi lóta- igazolványt . 2 Ehhez még hozzá kell venni a Flieger-
offízierschule által kiképzet t megfigyelőtiszteket is. Ugyanakkor nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a repülőszázadokat kiszolgáló személyzetet sem, hiszen a szerelők és fegy-

1 A témában meglehetősen kevés magyar nyelvű írás született, ezek valamilyen szintű összefoglalását, át
tekintését próbálták adni a magyar repülőcsapatok felépítésének és működésének: Gellért Tibor: Adalékok a 
magyar polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság légierejének történetéhez. Hadtörténelmi 
Közlemények, 1965. 3. sz. 502-523. o.; Vajdáné Csizmarik Irén: A Magyar Tanácsköztársaság légiereje. Hadtör
ténelmi Közlemények, 1969. 2. sz. 350-387. o.; Csanádi Norbert - Nagyváradi Sándor - Winkler László: A ma
gyar repülés története, Budapest, 1977. 104-122. o.; Nagyváradi Sándor - M, Szabó Miklós - Winkler László: Fe
jezetek a magyar katonai repülés történetéből. Budapest, 1986. 109-138. o. - Jelen tanulmány - részben e 
szakirodalmak nyomán, illetve ezeket kiegészítve - olyan témaköröket boncolgat, mint a repülőcsapatok szer
vezetének, repülőgép- és személyi állományának kérdése, valamint a szomszédos államok repülőereje, ame
lyeket eddig csak érintőlegesen vagy egyáltalán nem tárgyaltak. A szerző számszerűsítve kíván képet alkotni a 
magyar repülőgépgyárak, valamint a korabeli magyar repülőcsapatok méreteiről és teljesítményéről. Az egyes 
résztémák korábbi feldolgozásai ugyancsak feltüntetésre kerülnek a lábjegyzetekben. 

2 Peter M. Grosz - George Haddow - Peter Schiemer: Austro-Hungarian Army Aircraft of World War One. 
Mountain View, California, 1993. 5. sz. 511-514., 542-552. o. (a továbbiakban: Grosz - Haddow - Schiemer 
1993.); Reinhard Keimet: Österreichs Luftfahrzeuge. Graz, 1981. (a továbbiakban: Keiméi 1981.) 383-398., 
448^t49. о.; A Közlekedési Múzeum Archívuma (a továbbiakban: KMA) , Kézirattár. 420/968. Az Osztrák 
Aero Szövetség pilótáinak és tagjainak névsora., 421/968. A Magyar Aero Szövetség pilótáinak és tagjainak 
névsora. A Monarchia által gyártott repülőgépek számában lehetnek eltérések az egyes források között. A fenti 
számból hiányzik több gyár termelési adata 1918. októberből - ennek ellenére is ez a munka számít a legtelje
sebbnek. A repülőgép-motorok gyártásához lásd a 35. számú hivatkozást. 



vermesterek nagyban hozzájárultak az alakultok bevethetőségéhez, számukról azonban 
még megközel í tő adat sem áll rendelkezésre. 

Az 1918. október 24-én induló olasz (ún. Vit torio Veneto) offenzíva végérvényesen 
pontot tett a Monarchia sorsára. Bár Bulgária fegyverszünetét követően a délkeleti fron
ton már folyamatos visszavonulásban voltak az osz t rák -magyar seregek, az elsődleges, 
olasz fronton bekövetkezet t áttörés bizonyossá tette a háború elvesztését. A repülőcsapa
tok is megkezdték a visszavonulást a gyalogság nyomában (még november l- jén lezaj
lott légi harcot is feljegyeztek) - a magyar repülők is hazafelé vették az irányt. 1918 ok
tóberének utolsó heteitől kezdve a Monarchia nemzetiségei egyre-másra je lente t ték be 
elszakadásukat és függetlenségüket, így az utódál lamok már saját érdekeiket szem előtt 
tartva majdani hadseregük és repülőcsapatuk számára igyekeztek megteremteni az ala
pokat. Hazánk esetében az újonnan felállított szervek kizárólag a Magyarországon fel
lelhető repülőanyagra támaszkodhat tak, lévén sem a frontról, sem az osztrák területekről 
nem sikerült gépeket á tmenteni a közös alakulatoknál szolgált repülőknek. 

A magyar repülőcsapatok létrejötte és szervezeti változásai 

Az önálló magyar repülőcsapatok felállításának első lépéseként 1918. november 6-án 
megalakí tot ták a Honvéde lmi Minisztér ium 37. osztályát Légügyi osztály néven, amely
nek élére Hangay Sándor százados került mint kormánybiz tos , hatásköre pedig minden 
magyar repülöügyre kiterjedt. Néhány nappal később, november 12-én jelent meg az a 
rendelet, amely hivatalosan is létrehozta a magyar repülés in tézményrendszeré t és első 
ízben próbál ta szabályozni a repülőalakulatok szervezetét . A Légügyi Kormánybiz tossá
got, mint legfőbb irányítószervet, kettős alárendeltségbe helyezték (Hadügy- és Keres
kedelemügyi Minisz tér ium), ezzel kívánták elérni a repülés fenntartását a fegyverszüneti 
szerződés rendelkezéseinek és az el lenőrző bizottság tilalmainak kijátszásával. A kor
mánybiz tosság ti tkárává Dr. Varjú Vilmos tartalékos főhadnagyot , műszaki e lőadóvá 
pedig Bauer századost osztották be. 3 A Kormánybiz tosság négy osztályból állt - Elnöki 
ügyosztály, Kísérlet i- és fejlesztési ügyosztály, Műszaki osztály és Számvivőség . 4 Köz
vetlenül alá tartozott a Légügyi osztály, a bécsi székhelyű Likvidáló bizottság - feladata 
a közös hadsereg maradványa inak felszámolásánál a magyar érdekek képviselete volt -
és az 5. L . (Likvidációs) osztály - amely a Hadügyminisz té r ium kirendel tségeként a 
Likvidáló bizottsággal szoros együt tműködésben a magyar kincstár érdekeit képvisel te - , 
valamint a há rom magyar repülőgépgyár ( M A R E , M Á G , Lloyd) . 

A Légügyi osztály vezetője Thomka Zoltán őrnagy, helyettese Lukáts Károly száza
dos, titkára pedig Dr. Szentkirályi Ákos főhadnagy lett. Közvet lenül az osztá lyhoz tar
toztak a vízirepülők, a Légi Csapatparancsnokság és a Repülő-anyagraktár . Az osztályt 
négy csoport alkotta: Forgalmi csoport (vezetője Pál Andor százados) , Személyi csoport 
(vezetője Csenkey Géza százados) , Műszaki csoport és Gazdasági csoport. 5 

J Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL), A Polgári Demokratikus Forradalom iratai (a továbbiak
ban: PDF) 59/bk. - 1918. 29. d. 

4 HL PDF iratai. 190/bk. - 1918. 29. d. 
5 H L PDF iratai. 94/bk. - 1918. 29. d. 



A budapesti székhelyű Légi csapatok parancsnoksága két részre tagolta az országot, a 
budapesti (I .) és aradi ( I I . ) csoportparancsnokság vezetésével összesen 13 repülőosztályt 
és 10 benzinál lomást kívántak felállítani, illetve üzemel te tn i . 6 A rendelet azonban hozzá
fűzte, hogy mivel a rendelkezésre álló személyzetről és anyagról nincs megfelelő átte
kintés, a repülőosztá lyok és benzinál lomások személyzeti beosztásáról csak egy ideigle
nes tervezetet tudtak összeáll í tani. 

A repülőalakulatok felállításánál két szempont lehetett mérvadó . Egyrészt mivel a v i 
lágháború alatt az ország területén számos kiképző alakulat működöt t , a fegyverszüneti 
egyezményekben megállapí tot t országhatárokon belül lévő egységek alapját képezhet ték 
egy-egy új repülőosz tá lynak. 7 A másik nyilvánvaló lehetőségnek új repülőalakulatok lét
rehozására pedig azok a helyek mutatkoztak, ahol már nagyrészt rendelkezésre állt a 
szükséges repülőanyag és személyzet , vagyis a repülőgépgyáraknál . A személyi állo
mány feltöltésétől és a repülőalakulatok szervezésétől függetlenül 1918. novemberben és 
decemberben mindössze két repülőosztály működött, mindkettő repülőgépgyárak mellett. 

Mátyásföldön, a Magyar Altalános Gépgyár ( M A G ) repülőterén kezdte meg működé
sét az I . Légi rendőrségi osztály. Az osztály a fegyverszünet után szinte azonnal megala
kult Storer Viktor főhadnagy vezetésével , feladata pedig elsősorban karhatalmi feladatok 
révén a belső rend megszi lárdí tása volt. November 10-én a parancsnokságot Gergye Jó
zsef százados vette át, ekkor az osztályt 15 pilóta, két megfigyelő- és két irodatiszt, va
lamint négy fő irodai személyzet és egy gépkocsivezető alkotta. A gépál lomány M Á G -
gyártású Avia t ik D . I vadászgépekből állt, ám a légi rendőrség csak meglehe tősen korlá
tozott mennyiségű információval bírunk - mindössze a november 6-16. közötti felszál
lásaikról maradtak fenn je len tések . 8 

A másik működőképes alakulat az albertfalvai Magyar Repülőgépgyár ( M A R E ) mel
lett felállított I . Légi posta osztály volt. Gépállományukat a gyárban fellelhető 369-es soro
zatú Hansa-Brandenburg C.I típusú felderítőgépek alkották. Az osztály parancsnoka Szalay 
Ernő százados volt, személyzetéről azonban pontos nyilvántartás nem maradt fenn. M i n 
denestre az 1918 során végzett repülésekben 20 pilóta és 15 megfigyelő vett részt. Ez a v i 
szonylag magas szám azért sem lehet meglepő, mert a háborút követő hónapok repülőfel
adatainak oroszlánrészét az albertfalvai osztály teljesítette. Bár az időjárás nem volt túl 
kegyes, az osztály saját kimutatásai szerint november hónapban kilenc repülőnapon 27 
repülést hajtott végre, összesen 8 óra 25 perc időtar tammal, további 18 felszállást 6 óra 

6 Az I . Csoportparancsnokság (Budapest) alárendeltségébe tartoztak: I . és II , Légi rendőrségi osztály (Mátyás
föld), I . és I I . Légi posta osztály (Albertfalva), a pozsonyi, szombathelyi és kaposvári repülöosztályok, valamint 
hét benzinállomás (Szolnok, Kecskemét, Komárom, Hajmáskér, Keszthely, Nagykanizsa, Aszód). A II . Csoport
parancsnokság (Arad) alárendeltségébe tartoztak: I . és I I . repülőosztály (Arad), a szegedi, miskolci, beregszászi 
és a kolozsvári/nagyenyedi repülőosztály, valamint három benzinállomás (Nagyvárad, Debrecen, Márama-
rossziget). A tervezet első verziójában Szombathelyen, Aradon, Szegeden és Kaposváron repülőtelepek, míg 
Pozsonyban, Kolozsváron és Beregszászon kisebb kirendeltségek felállítását vették tervbe. A légi rendőrséget 
és légi postát azonban már kezdettől fogva két-két osztállyal tervezték. 

7 A Monarchia repülőinek kiképzésére szolgáló alakulatokat repülő-pótszázadoknak (Fliegerersatzkompanie, 
Flek) nevezték. A korabeli Magyarország területén a következő pótszázadok működtek: Flek I - Újvidék, Flek 4 -
Szombathely, Flek 5 - Szeged, Flek 7 - Paindorf, Flek 9 és 15 - Arad, Flek 13 - Lúgos. A hátországi kisegítő ala
kulatok közül az országhatárokon belül települt egy repülőgép-javító műhely (Flugzeugwerkstätte) Szegeden, re-
pülögép-anyagszertár (Fliegermaterialdepot III) Zalaegerszegen, a magyar repülőgépgyárak anyagszertára 
Cinkotán, valamint egy használt repülőanyag-telep (Verwertungsgruppe) a Pápa melletti Csóton. 

8 HL PDF iratai. 18/bk., 28/bk., 30/bk„ 58/bk., 66/bk„ 90/bk., 123/bk., 157/bk- 1918.29. d. 



repülési idővel pedig a pilóták ellenőrzésére és gépek berepülése céljából. Decemberben 
öt repülést teljesítettek a század repülői (ebből mindössze egy alkalommal sikerült a kí
vánt célt elérni), 8 óra 10 percet töltve a levegőben, valamint további 4 felszállást 1 óra 
30 perc repülési idővel berepülés céljából. 9 

A felállítandó repülőosztályok és repülőkülönítmények közül több esetében is sikeres 
volt a szervezés, így 1918 folyamán - elsősorban a korábban ott működő pótszázadoknak 
köszönhetően - az aradi, szegedi és szombathelyi repülőosztályok is bevetésre készen áll
tak, mégsem kaptak feladatot. A kaposvári és beregszászi repülőosztály felállítása kezdet
leges stádiumban vol t , 1 0 a miskolci és a Kolozsvárra vagy Nagyenyedre tervezett osztályok 
pedig megrekedtek a tervezés szintjén." Ugyanakkor Pozsonyban és Kecskeméten egy-egy 
repülökülönítményt hoztak létre , 1 2 több településsel történt egyeztetéseket követően pedig 
Nagyváradra, Kassára és Lévára is különítmények felállítását kezdték meg. 1 3 

1918 végére nyilvánvalóvá vált, hogy a rendelkezésre álló repülőanyaggal és személy
zettel nem tartható fenn a novemberben tervezett 13 repülőosztály, emellett pedig a demar
kációs vonal folyamatos eltolódásával a repülőcsapatok vezetése kénytelen volt számos 
fontos repülőtérről lemondani. December és január folyamán újabb változások álltak be a 
szervezetrendszerben, de a vonatkozó rendeletek hiánya miatt ezekre csak következtetni 
lehet egyéb dokumentumok alapján. Egyrészt felállították a I I I . Repülőcsoport parancsnok
ságot Debrecenben, Steiner József százados vezetésével. Alárendeltségébe három repülő
osztály illetve különítmény tartozott, amelyek később 7. repülőosztály néven egyetlen ala
kulatban egyesül tek. 1 4 Másrészt a repülőosztályokat számokkal is ellátták - bár az iratok 
hiányossága miatt a változásokat kissé nehéz pontosan nyomon követn i . 1 5 

1919 első három hónapjában a működőképes alakulatok számában je len tős előrelépé
sek figyelhetők meg, de kü lönböző nehézségek miatt a tervezett nyolc repülőosztály még 
így sem volt teljesnek mondha tó . Feladataik legnagyobb részét propaganda célú repülé
sek tették k i , mindez csak március hónapban változott, amikor már az esetek nagy részé
ben felderítéssel párosul t a propaganda tevékenység. 

9 HL PDF iratai. 29/bk., 30/bk., 76/bk., 123/bk., 138/bk, 157/bk.- 1918. 29. d.; HL Magyar Tanácsköztár
saság (továbbiakban: MTK) iratai. Repülések nyilvántartása. 201.985 L.ü. 63. d. 

1 0 H L PDF iratai. 37/bk., 107/bk., 158/bk., 188/bk, 403/bk. - 1918. 29.d. 
1 1 HL PDF iratai. 204/bk. - 1918. 29. d. 
1 2 H L PDF iratai. 157/bk. - 1918. 29. d.; HL M T K iratai. Repülőgépek nyilvántartása. Kényszerből leszál

lott repülőgépek nyilvántartása. 201.985. L.ü. 63. d. 
1 3 HL PDF iratai. 198/bk., 201/bk., 425/bk. - 1918. 29. d. 
1 4 Kérdéses, hogy mely alakulatok tartoztak a I I I . Repülőcsoporthoz. A másfél hónappal korábbi tervezet 

szerint a miskolci, beregszászi és nagyenyedi alakulatok tűnnének nyilvánvalónak. Ugyanakkor biztosan ter
vezték és el is kezdték egy repülőosztály felállítását Debrecenben, de a fennmaradt dokumentumok közül több 
is említi a debreceni kiképző osztályt, az viszont nem derül ki , hogy a kettő ugyanazt jelöli-e. A miskolci külö
nítmény felállítása szintén elkezdődött, tagjait Debrecenben szállásolták el. Végül pedig a beregszászi repülő
osztályt is Debrecenbe rendelték és mindezen alakulatok egyesültek 7. repülőosztály néven. Az osztály kezdet
ben kettős állomáshellyel - Debrecen és Beregszász - szerepelt a kimutatásokban. 

1 5 1919 januárjában a Légi csapatok parancsnoksága alatt álló alakulatok a következő képet festették: 1. 
repülőosztály - Mátyásföld (a volt I . Légi rendőrségi század), 2. repülőosztály - Albertfalva (a volt I . Légi pos
ta század), 3. repülőosztály - Győr, 4. repülőosztály - Kaposvár, repülőkülönítmény - Szombathely, 5. repülő
osztály - Szeged, repülőkülönítmény - Kecskemét, 6. repülőosztály - Arad, 7. repülőosztály - Beregszász, 
Debrecen, repülőkülönítmény - Miskolc, 8. repülőosztály - Rákos. 



Az albertfalvai osztály továbbra is elképesztő mennyiségű repülést végzett a többiekhez 
képest. Saját kimutatásaik szerint január 1. és március 1. között 76 repülést hajtottak végre 
115 óra 55 perc repülési idővel, további 23 felszállást pedig berepülés céljából. A cseh
szlovákok által megszállt magyar területek felderítéséből február 3-tól a győri 3. repülő
osztály is kivette részét és az albertfalvaiakhoz hasonló, je lentős munkát végez tek . 1 6 

Ugyancsak februártól a rákosi 8. repülőosztály is több felszállást végzett , igaz az előbbi
eknél kisebb intenzitással, rajtuk kívül pedig a 7. repülőosztály repült néhány beve tés t . 1 7 

Az aradi és szegedi osztályok működése lényegében teljesen ellehetetlenült , miu tán Arad 
a demilitarizált területhez tartozott és francia katonaság érkezett a városba, amely a repü
lőteret is lefoglalta. Ezt követően az aradi és szegedi alakulat minden erőfeszítése az 
Aradon maradt repülőanyag megmentésére és magának az egységnek Szegedre való át
helyezésére i rányul t . 1 8 A mátyásföldi és kaposvári repülöosztályok, valamint a kecske
méti és szombathelyi különí tmények esetében nem maradt fenn adat arról, hogy bármi
lyen bevetést repültek volna. 1 9 

A következő nagyobb mérvű átalakítás egybeesett a Tanácsköztársaság megalakulá
sával. A 37. ( légügyi) osztály 1919. március 24-én kiadott rendeletének bevezető sorai
val tudatta a repülőcsapatokkal a bekövetkezett változásokat. „A párisi békekonferencia 
V i x alezredes útján f. hó 20-án a Magyar Népköztársaság e lnökének átnyújtott j egyzéké
ben olyan követelésekkel lépett föl, hogy a M . Népköztársaság K o r m á n y a azokat nem 
teljesíthette és Károlyival az élén lemondott. Az uralmat Magyarországon a M . Szociál
demokrata Párt és a Magyarországi Kommunis ták Pártjának egyesítéséből keletkezett Ma
gyarországi Szocialista Párt vette át. Az új párt f. hó 21-én proklamálta a Magyar Tanács 
Köztársaságot s a kinevezett népbiztosok tanácsa szövetséget kötött az Orosz Szovjet 
Kormánnyal . 

Az összes repülő alakulások mostantól kezdve az új vörös hadsereg szolgálatában 
állanak s hadiál lapotba helyezettnek tekintetnek." 2 0 

1 6 Bár a győri osztálynak február 3. és március 20. között mindössze 15 repülése ismert, ez a valóságban 
minden bizonnyal jóval magasabb szám volt. Összehasonlításként az albertfalvaiak ugyanezen idő alatt 60 is
mert felszállást teljesítettek. További adatokért lásd: Czirók Zoltán: A győri repülőszázad történetéhez. 
Arrabona, 45/1. (2007.) 309-324. o. 

E két osztály esetében még hiányosabb információk állnak rendelkezésre. A rákosi repülőosztály repülései 
közül kilenc ismert, az első február 10-én, míg a 7. repülőosztálytól csupán négy, közülük az első február 14-én. 

1 8 A belgrádi egyezmény a demarkációs vonalat többek között a Maros mentén Szegedig, majd innen a 
Szabadka-Baja-Pécs vonaltól északra a Dráváig vonta meg, és bár az egyezmény szerint a polgári közigazgatás 
a magyar kormány kezében marad, a szövetségeseknek joguk van megszállni a stratégiailag fontosabb helye
ket. December 23-án újabb módosítást hajtottak végre a kijelölt demarkációs vonalon, de még ez sem érintette 
Szegedet. December 31 -én az Apáthy-Berthelot-féle tervezet értelmében viszont mind Arad, mind pedig Sze
ged a demarkációs vonal sávjába került volna - ezt sem a román, sem a magyar oldal nem fogadta el. Ám a 
román és szerb csapatok ellentéte miatt a franciák egy semleges zónát, demilitarizált övezetet hoztak létre a két 
sereg között, ahova francia csapatok vonultak be január 10-ig, emiatt Arad, majd Szeged is francia felügyelet 
alá került. így azonban az Aradról átmentett, valamint a szegedi repülőanyag használata is akadályoztatva volt. 

1 Az 1919. január 22-23-án leadott, február havi üzemanyag-igényléseknél a mátyásföldi, szombathelyi, 
debreceni és szegedi alakulatok mint kiképző osztály kerültek feltüntetésre, további források azonban nem tá
masztják alá e változásokat - így nem tudjuk beilleszteni az esetleges szervezeti változások vonalába. 

2 0 HL M T K iratai. 737/bk. 27. d. A rendelet szerint ekkor a következő repülöalakulások álltak fenn: Ma
gyar repülőcsapat parancsnokság (Budapest), Magyar repülő-anyagszertár (Cinkota), 1. magyar repülőosztály 
(Mátyásföld), 2. magyar repülőosztály (Albertfalva), 3. magyar repülőosztály (Győr), 4. magyar repülőosztály 
(Kaposvár), 4. különleges magyar repülőkülönítmény (Szombathely), 5. magyar repülőosztály (Szeged), 5. kü-



A fenti, „a vörös hadsereghez tartozó magyar repülőalakulatok beosztásáról és hadi
lábra helyezéséről" szóló rendelet az osztályok és különí tményekbeosztásá t egyelőre 
érintetlenül hagyta, erre csak április 8-án került sor. Ekkor a repülőosztá lyok helyett re
pülőszázadokat hoztak létre, amelyeket tábori alakulatoknak minősítet tek. így az 1-6. 
repülőszázadot az azonos számot viselő gyaloghadosztálynak, a 7. repülőszázadot a Szé
kely különítménynek, a 8. repülőszázadot közvetlenül a Légügyi osztálynak, míg az újon
nan felállított 9. (vízi) repülőszázadot a Hadihajós Főparancsnokságnak rendel ték a lá . 2 1 

A végleges átszervezés a Hadügyi Népbiztosság május 28-i rendeletével történt meg. 
A századok az 1-7. vörös repülőszázad, 8. vörös harci repülőszázad és 9. vörös vízi re
pülőszázad névre keresztel ték á t , 2 2 valójában azonban a „vörös" j e l zőhöz a rendelet meg
jelenését követően maga a Repülőcsapat parancsnokság sem ragaszkodott. A kiadott pa
rancsnokban ugyanis következetesen elhagyták azt ugyanúgy, ahogy az egyes századok 
is mellőzték je lentése ikben szinte kivétel nélkül. A korábbi rendeletben meghatározot t 
alárendeltségek sem voltak hosszú életűek, a század-beosztás az első harcok következté
ben je lentősen átalakult és a későbbiekben is egy, a fronthelyzethez igazodó, ugyanakkor 
rugalmas alárendeltséget próbál tak kialakítani. Az egyes hadmüvele tekhez je lentős át
csoportosí tásokat és átszervezéseket hajtottak végre, így például az ún. második miskolci 
csatát követő északi hadjáratot öt repülőszázad támogatta , a jún ius második felében 
megélénkülő északnyugat i front feladatainak ellátására há rom repülőszázadot helyeztek 
az V . hadtest a lárendel tségébe, de a júl iusi tiszai offenzívában is négy repülőszázad tá
mogatta a gyalogságot . 

A repülőszázadok alárendeltségének alakulása, 1919. április-július: 

IV. 8. V. 8. V. 25. VI. 11. VI. 18. VI. 30. VII. 12. 

1. rszd. 1. ho. I I . hdt. I I . hdt. I I . hdt. I I . hdt. I I . hdt. I . hdt. 

2. rszd. 2. ho. Hds. Hds. 3. ho. V. hdt. Hds. I . hdt. 

3. rszd. 3. ho. 3. ho. 3. ho. 80 ddr. 80. ddr. Hds. 80. ddr. 

4. rszd. 4. ho. I I . hdt. I I . hdt. 3. ho. V. hdt. I I . hdt. ilds. 

5. rszd. 5. ho. I . hdt. I . hdt. I . hdt. I . hdt. I . hdt. I . hdt. 

lönleges magyar repülőkülönítmény (Kecskemét), 6. magyar repülőosztály (Békéscsaba), 7. magyar repülőosz
tály (Debrecen), 8. magyar repülőosztály (Rákos), Magyar repülőkiképzö osztály (Szeged), Magyar repülő-
gépjavító-mühely (Szeged), Magyar léghajós különítmény (Székesfehérvár), Magyar repülő-anyagszertár 
(Csót). Érdemes megemlíteni a rendelet azon előírását, miszerint az összes repülőgépet el kell látni a piros
fehér-zöld (!) ék alakú felségjellel. 
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HL M T K iratai. 7848/eln. 27. d. A repülőszázadok hadi, alkalmazási, fegyelmi és gazdasági-közigazgatási 
szempontból voltak a fenti egységeknek alárendelve, személyi, beosztási, anyag-utánpótlási, kiképzési stb. tekin
tetben továbbra is a Repülő-csapatparancsnokság útján a Légügyi osztály alárendeltségébe tartoztak. A régi-új re
pülőszázadok a következők voltak: 1. repülőszázad (Kaposvár), 2. repülőszázad (Albertfalva), 3. repülőszázad 
(Rákos), 4. repülőszázad (Győr), 5. repülőszázad (Kecskemét), 6. repülőszázad (Békéscsaba), 7. repülőszázad 
(Debrecen), 8. repülőszázad (Mátyásföld), 9. repülőszázad (Csepel). 
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HL M T K iratai. 10756/eln. 37. o. 27. d. A 9. (vízi) repülőszázad történetéhez lásd: Czirók Zoltán: A ma
gyar vízirepülő-század. Ad acta, 2005. 96-109. о. 

2 3 Rövidítések: rszd.: repülőszázad, ddr.: dandár, ho.: hadosztály, hdt.: hadtest, Hds.: Hadsereg főparancs
nokság, Hh-fop.: Hadihajós főparancsnokság, HN: Hadügyi Népbiztosság, o.: osztály. 



IV. 8. V. 8. V. 25. VI. 11. VI. 18. VI. 30. VII. 12. 

6. rszd. 6. ho. Hds. Hds I I . hdt. I I . hdt. I I I . hdt. I I I . hdt. 

7. rszd. 7. ho. Hds. I I I . hdt. Hds. Hds. Hds. Hds. 

8. rszd. HN37. o. Hds. Hds. I I I . hdt. V. hdt. Hds. I . hdt. 

9. rszd, Hh-fóp. Hh-fóp. Hh-fóp. Hh-fóp. Hh-föp. Hds. Hds. 

10. rszd. - - - - - Hds. Hds. 

1919. jún ius 21-én a Hadsereg főparancsnokság elrendelte a 10. harci repülőszázad 
felállítását Budapest v é d e l m é r e . 2 4 A századot június végén már mint .aktív alakulatot em
lítik, de kérdéses , hogy az egyetlen, harcok során újonnan felállított repülőalakulatnak 
volt-e egyáltalán bevetése . 

A vörös repülőcsapatok tevékenységéről meglehetősen nehéz összegzést készíteni, 
hiszen a rendelkezésre álló források erősen hiányosak. A kilenc repülőszázad mintegy 
600 felszállásáról van adatunk, ezek nagy része harci bevetést takar, de ez a mennyiség a 
valós repülések hozzávetőleg 60-70%-a lehet. A júliusi repülésekről ugyanis a legtöbb 
század esetében csak korlátozott számú jelentés maradt fenn, hasonló a helyzet az áprili
si adatokkal is. Al ta lánosságban azonban e lmondható , hogy a fiatal magyar repülőcsapa
tok tapasztalt repülői lehetőségeikhez mérten maximál isan kivették részüket az ország 
integritásáért folyó harcokból , és nemcsak méltó ellenfeleinek bizonyultak a szemben ál
ló repülőeröknek, de sok szempontból felül is múl ták azokat. 

Érdekes mozzanata a magyar repülőalakulatok történetének, hogy a Tanácsköztársa
ság el lenében is létrejött és működöt t egy repülőszázad Szegeden, ahol a Károlyi Gyula 
nevével fémjelzett ellenforradalmi kormány 1919 jún iusában megkezdte a „magyar 
nemzeti hadsereg" felállítását. Ennek részeként egy jún ius 6-án kelt rendelet intézkedett 
a nemzeti hadsereg, közte egy repülőszázad felállításáról, valamint a repülőgép-javí tó 
műhely üzembe helyezéséről . Miu tán a francia parancsnokság ehhez hozzájárult , a sze
gedi 1. repülőszázad június végétől több bevetést is teljesített, a „vö rös" alakulatoktól át
szökött tiszti repülők azonban kizárólag felderítő és propaganda tevékenységre szorít
kozhattak. 2 5 

Repülőgépgyártás Magyarországon közvetlenül a világháborút követően 

A magyar repülőcsapatok alakulatainak repülőgépekkel történő ellátása a fővárosban 
és környékén m ű k ö d ő repülőgépgyárak segítségével történt, amelyek a háború után is 
folytatták a termelést . E tevékenységük ismertetése előtt azonban szükséges egy rövid át
tekintés a vi lágháborús szereplésüket illetően. 

Az aszódi Lloyd Repülőgép- és Motorgyár Rt. alapítása Heinrich Bier nevéhez fűző
dik, aki osztrák tar talékos tisztként, népszerű háború előtti repülőként és nem utolsósor-

M HL M T K iratai. 1537/bk. 27. d. 
2 5 HL Horthy-kori katonai kerületi parancsnokságok iratai. M . kir. szegedi körletparancsnokság, 2181/eIn. 

ko. l . - 1919., 9. és 12. melléklet, 1. d. A további részletekhez lásd: Czirók Zoltán: A szegedi katonai repülés 
első világháború utáni történetéhez. Belvedere Meridionale, 2006. 7-8. sz. 43-51. 0. 



ban a Deutsche Flugzeug Werke (DFW) műszaki igazgatójaként befolyásos kapcsolatokat 
ápolt a bécsi katonai körökben. Miután Bier megkapta a Hadügyminisztér ium engedélyét a 
DFW egy leányvállalatának alapításához - a bejegyzésére 1914. április 14-én került sor -
1914. május 8-án megnyi to t ták a gyárat, amely az aszódi állami nevelőintézet épületében 
(karosszéria- és asztalos üzemeiben) kapott helyet. Az eredetileg tervezett D F W repülő
gépek összeál l í tásában az intézet lakóinak is részt kellett venni, ehhez a lipcsei gyár kép
zett munkásokka l és rajzokkal nyújtott segítséget. 

A L loyd 1914. jú l ius 29-én kapta meg az első megrendelést , de a termelés csak lassan 
indult be - az első gép átadására augusztus 15. helyett csak a következő év februárjában 
került sor. Az, hogy a L loyd felderítőgépek ( C . I - V ) gyártása vontatottan haladt, több ok
ra vezethető vissza. Wittmann Viktor , majd az 1915. április 10-én bekövetkezet t halálos 
zuhanása után Melczer Tibor főmérnök, valamint Szalay Ferenc és Tóbiás Béla tervező 
mérnökök körül egy különösen kreatív gárda verődött össze, akiknek vezetése alatt a 
Monarchia gyárai közül az egyik legkiemelkedőbb tervezési munka folyt Aszódon. En
nek nyomán 20 repülőgép prototípust terveztek és gyártottak, ám emiatt meglehetősen kis 
figyelmet fordítottak a sorozatgyártású gépekre (főleg a 40.08-as ór iásbombázó emésztett 
fel nagy energiákat) és a tervek sem mindig maradtak meg a racionalitás talaján. 

1915. február és 1917. április között (tehát 27 hónap alatt) mindössze 110 felderítő
gépet gyártot tak le, ez alig négy repülőgép havonta. Közülük az utolsó, teljes furnérborí
tású szárnnyal rendelkező L loyd С.IV (44-es sorozat) gyártási programja teljesen el
úszott a különleges szárnyak sorozatgyártásának problémái miatt. így 1917 kora nyarán 
a gyár vezetésének szembesülnie kellett az üzem üresen álló helyiségeivel . A vezetőség 
a Fliegerarsenalt (Flars) hibáztatta, hogy nem biztosítja a kellő számú megrendelés t , 
ezért nem tudják foglalkoztatni a munkásaikat . Bár a Flars, valamint a L loyd budapesti 
adminisztrációja és az aszódi üzem között a háború egésze alatt gondot okozott a megfe
lelő kommunikác ió , valójában a gyártási problémákat a gyár vezetése négy év alatt kép
telen volt megoldani, ezért a fejlődés is elmaradt. Nem csoda hát, hogy az egy gép gyár
tásához szükséges munkások száma messze a Lloyd-nál volt a legmagasabb: 1917-ben 
84, 1918-ban pedig 54. Összehasonl í tásképpen az albertfalvai U F A G - n á l ez a szám 39 és 
47, a mátyásföldi M A G - n á l pedig 42 és 30. 

1917 második felétől az utolsó saját tervezésű gépet, a Lloyd C.V-öt (46-os sorozat) 
kezdték el gyártani, 95 felderítőgép hagyta el az üzemet. A fronton azonban - számos ked
vező tulajdonsága ellenére - meglehetősen vegyes, de inkább negatív véleménnyel voltak 
róla a pilóták és csak keveset használtak közülük a harcokban. Ezután az Aviat ik C l felde
rítő és D . I vadászgép licencgyártására utasították a gyárat, utóbbi típusból a háború végéig 
legyártott példányok többsége motor nélkül raktárba került. A háború alatt a Lloyd mint
egy 400 munkása összesen 279 repülőgépet gyártott és adott át a hadseregnek.26 

A háború végén Aszódon két repülőgéptípust gyártottak. Az egyik a 348-as sorozatú 
Avia t ik D . I vadászgép , amelyből 70 darabot rendeltek és ezt 1918 végéig kellett volna 
befejezni. Az október 31-i utolsó je lentés arról számolt be, hogy a gépeket befejezték és 
átadásra várnak - mint később kiderült, motor nélkül álltak az üzemben . A vadászgépe-

Grosz - Haddow - Schiemer 1993. 7., 191-192. o.; Keiméi 1981. 251. o.; Erwin Hauke - Walter 
Schroeder - Bemard Tötschinger: Die Flugzeuge der k.u.k. Luftfahrttruppen und Seeflieger 1914-1918. Graz, 
1988. (a továbbiakban: Hauke - Schroeder -Tötschinger 1988.) 81. o. 



ket egyébként az akkor legnagyobb teljesítményű (225 LE) Daimler motorral kívánták 
ellátni. A más ik repülőgép a 49-es sorozatú Phönix C.I felderítő volt, amelyből 100 da
rabot rendeltek és 1918. december és 1919. március között kellett volna elkészíteni . Ok
tóber utolsó napján 20 darab gyártásáról jelentették, hogy „folyamatban", de nem tudni, 
hogy a 200 vagy 225 LE-s Daimler motorral hajtott kétfedelük közül pontosan mennyi 
készült el. 

Nemcsak az ország, hanem a Monarchia legnagyobb repülőgépgyárának számító Ma
gyar Repülőgépgyár Rt.-t (Ungarische Flugzeugwerke A G . = UFAG) 1912. november 6-án 
alapította Camilio Castiglioni, Ludwig Lohner és két magyar ipari konszern - a Ganz-
Danubius és a Weiss Manfréd. Mive l az U F A G már 1914 elején megrendelés t kapott 
Lohner kétfedelűek gyártására, de a megfelelő gyárépületek még nem álltak rendelkezés
re, a gépeket az egykori budapesti szivat tyú-ál lomáson készítet ték el és Rákosmezőn vé
gezték a tesztrepüléseket. 1914 végén költözött át a gyár a végleges helyére, Albertfalvára. 

A háború folyamán a gyár vezetése a tömegtermelést részesítette e lőnyben a fejlesz
téssel szemben, így előfordult, hogy amikor 1917-ben az UFAG-nak a tüzbiztosság és a 
ledobható tartály fejlesztését kellett volna végeznie, a vezetés azt mellőzte arra hivatkoz
va, hogy a sorozatgyártás mellett nincs nélkülözhető ideje a kísérletezésre. A gyár élete 
1916 január jában változott meg végérvényesen, amikor a termelés gerincét kitevő 
Hansa-Brandenburg C.I gépek megrendelését elfogadták. Ennek n y o m á n a február 29-i 
tőkeemelés után a részvénytulajdonosok jóváhagyták a Hansa-Brandenburg gyár két 
igazgatójának felvételét az irányító testületébe. Az U F A G kilenc sorozatban 732 Hansa-
Brandenburg C.I t ípusú repülőgépet gyártott, amely a pilóták által leginkább kedvelt és 
legmegbízhatóbb felderí tőgépnek bizonyult. A Monarch iában összesen 1258 legyártott 
Hansa-Brandenburg C.I 58,2 %-át így az albertfalvai gyár tudhatta magáénak. Emellett 
1918-ban a termelés fő vonalát a sikertelen Hansa-Brandenburg C. I I továbbfejlesztése
ként született U F A G C.I felderítőgép képviselte, amely gyorsasága és j ó manőverező 
képességének köszönhetően - a kisebb hibák mellett is - kedvező fogadtatásra talált a 
fronton. A cseh származású Stanko Bloudek, Oravecz Béla és a F i schamendből érkezett 
Kari Bálában irányítása alatt működő program eredményeként 126 U F A G C.I került k i 
az üzemből a háború végé ig . 2 7 

Az UFAG-nak azonban volt egy másik, hasonlóan fontos profilja is, a vízi repülőgép
gyártás. Az üzem területe kiterjedt az Albertfalva melletti Duna-szakaszra, ami megfelelő 
terepet nyújtott e tevékenységhez. Itt sem adták alább, ami a teljesítményt i l le t i : a 413 
haditengerészet i repülőgép közül 185 darabot készítettek Albertfalván - Lohner T, Te, 
T I , Weichmann К, Hansa-Brandenburg К és W13, valamint „ S " t ípusú iskola-repülö-
csónakokat - így e téren is a képzeletbeli dobogó legfelső fokán helyezkedett el a gyár . 2 8 

További számok is árulkodnak a gyár nagyságáról: míg 1917 közepén mintegy 1000 
munkás dolgozott, addig a háború végén ez a szám 1700-ra emelkedett, a gyár teljesít
ménye pedig az 1917-es havi átlag 27,8 repülőgépről 1918-ban 35,2-re. Az első műszaki 
igazgató, Wittmann Vik tor távozása után Walter Zapletal lépett a helyébe és Péchy Pál 

Grosz - Haddow - Schiemer 1993. 263-264. o.; Walter Schroeder - Bernhard Tötscinger: Hansa-
Brandenburg C.I 1916-1918. Österrechische Flugzeug Historiker (Sonderheft), 20. Vienna, 1996. 5-28. о.; 
Keiméi 1981. 246-248. о.; Hauke - Schroeder-Tötschinger 1988. 100. о. 

2 8 Peter Schupita: Die к. u. к. Seeflieger. Koblenz, 1983. 28-31., 35-42., 58-60. о. 



lett a főmérnök, majd 1917-ben Asbóth Oszkár is csatlakozott a gyárhoz, létrehozva egy 
propeller és helikopter kísérletekkel foglalkozó részleget. Természe tesen egy ekkora 
gyárat nem volt egyszerű irányítani és bár 1918 nyarán Georg Horowitz személyében új 
vezérigazgatóval á tszervezések kezdődtek, nem sikerült minden problémát kiküszöbölni . 
A Hansa-Brandenburg és U F A G C.I törzseket még az 1918. augusztusi e l lenőrzéskor is 
rendszertelenül , nem a gyártási folyamat szükségleteinek megfele lően tárolták, az átvett 
repülőgépek pedig számos esetben akadályozták az összeszerelést , mivel nem állt ren
delkezésre megfelelő vasúti szállítási lehetőség. Továbbá a Flars-sal való kommunikác ió 
minőségét az albertfalvai üzem esetében is kifogásolták és állítólag háromszor annyi 
munkaórá t követelt egy repülőgép előállítása, mint a hasonló mére tű német gyáraknál . 
1918. szeptember 10-én az üzem területén tűz pusztított és ennek áldozatul esett 27 kész 
repülőgép. Mindezen kisebb-nagyobb probléma ellenére is az U F A G óriási szolgálatot 
tett a Monarchia repülőcsapatainak ellátása é rdekében . 2 9 

1918. októberben véget ért a Hansa-Brandenburg C.I utolsó sorozatának (369-es) 
gyártása és a gyárban lévő utolsó - el nem szállított - kész pé ldányok lettek a háború 
utáni magyar repülőalakulatok első felderítőgépei. Ugyanakkor a 169-es sorozatból ren
delt 164 gép is befejezésre került, ám folytatásként további 100 könnyűbombázó 1918. 
november és 1919. március közötti elkészítésére kapott megbízást az U F A G , erre azon
ban már csak a háború után nyílt lehetőség. Az U F A G C.I gyártása j avában zajlott a bé
kekötéskor, számos félkész példánnyal a gyár területén. Mindhá rom gép j ó minőségű, 
nagy tel jesí tményű repülőgépnek számított , 230 LE-s Hiero illetve 250 LE-s Benz moto
rokkal hajtva, és használa tuk mindenképpen j ó irányt mutatott az önálló magyar repülő
csapatok tekintetében. A Hansa-Brandenburg К típusú repülőcsónakból is megta lá lható 
volt m é g néhány Albertfalván a háború végén, sőt az akkoriban legjobb tengerészeti va
dászrepülőnek számító Hansa-Brandenburg W29-es alsószárnyas h idroplán licenc gyár
tását 1918. jún ius 6-án szintén az U F A G kapta meg. Bár a 25 példányból mindössze 
egyetlen darab készült el a háború alatt és ez is csak tesztelés alatt állt, a gyár tásuk a ké
sőbbiekben sem állt le. 

A Magyar Altalános Gépgyár Rt. hosszú és érdekes tör ténetének csak a rövid össze
foglalására van m ó d e helyen. A gyár elődje az 1884-ben Podvinecz Dániel és Heisler 
Vilmos által megnyitott Gép és Gépügynöki Kereskedők nevet viselő vál la lkozás, amely 
mezőgazdasági gépek és alkatrészek, majd malomipari eszközök forgalmazásával fog
lalkozott, ezeket 1892-től gyártották is. 1895-től Malomépí tésze t - és Gépgyár , majd 
1901-től Budapesti Malomépí tészet - és Gépgyár , Podvinecz és Heisler néven továbbmű
ködve immár gázgépek, benzinmotorok, majd gőzgépek és kazánok építésével bővítet ték 
a gyár profilját. 1911-től a Budapesti Gép, Malom és Automobi lgyár Rt. már elsősorban 
autók és azok motorjainak gyártásával foglalkozott. 3 0 

A háború kitörésével a megnövekedet t hadimegrendelések kielégítésére a gyárat bő
víteni kellett és az előző évtől már repülőgép-motorokat is gyártó cég 1915-től a Monar
chia 9-es számú repülőgépgyára lett. A német Fokker céggel ápolt j ó kapcsolatok révén 
az első vadászgépek gyártása a mátyásföldi gyárban kezdődöt t meg. A hét Fokker B . I I I 

2 9 Grosz - Haddow - Schiemer 1993. 263-264. o. 
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(04.31-38), hét Fokker D . I (04.41-48) és a 42 Fokker D . I I (04.51-92) t ípusú gép legyár
tása azonban leginkább tapasztalatszerzésre volt j ó , a hadsereg csak keveset profitált be
lőle - e lsősorban gyakor ló-vadászgépként használták őket. Ezután a M A G is átállt az 
Avia t ik C.I és D . I gyártására. Az 1917. júl ius 17-én rendelt 46 Avia t ik D . I vadászgépet 
október 9-én 72-re emelték, ezenkívül 1918. május 10-én további 100 vadászgépet ren
delt a hadvezetés a MÁG- tó l . A gépek 92-es sorozatszámmal készül tek és 200 LE-s, sa
já t gyártású Daimler motorral szerelték fel őket . 3 1 A gépek azonban kezdetben nem vál
tották be a hozzájuk fűzött reményeket , az értékelések meglehe tősen lehangoló képet 
mutattak. Miu tán számos repülőszázad megtagadta a M A G - v a d á s z g é p e k repülését , a ka
tonai vezetés vizsgálatot rendelt el. Kiderült , hogy az első 50 darabot a régi rajzok alap
ján készítették, a tesztelésnél pedig a repülési tulajdonságokban is több kivetnivalót talál
tak. Az olasz frontról 42 repülőgépet vontak vissza, de még így is használ ta néhány 
egység az olasz és az albán fronton.32 Az utolsó hónapokban gyártott pé ldányok már az 
újabb t ípusú szárnnyal és géppuska-elhelyezéssel hagyták el a gyárat és a háború után 
Magyarországon repült t ípusokkal sem volt semmilyen prob léma vagy baleset. 

1918 tavaszán a Monarchia légiereje számára tesztelték a Fokker D . V I I német va
dászgép egyik prototípusát , amely a vi lágháború legjobb vadászgépének bizonyult a 
nyugati front k e m é n y légi harcai során. Hosszas repülési p róbák és egyezte tések után a 
Flars ezt a típust választotta az Avia t ik D . I és Albatros D . I I I vadászgépek helyettesí tésé
re 1918 októberétől kezdődően. A gyártási program 1918. augusztusában lépett életbe, 
660 Fokker D . V I I vadászgép leszállítását j egyzékbe foglalva 1918 december és 1919. 
március között , amelyből 150 darabot kellett a M Á G - n a k gyártania. Ezenkívül a Flars 
kötött egy szerződést 1918 augusztusában a Fokker céggel további 75 Fokker D . V I I va
dászgép leszállí tásáról, motor és fegyverzet nélkül. A min tagyár tmány az első repülését 
1918. október U - é n teljesítette, az első hat sárkányt pedig 1918. október 23-án szállítot
ták a MAG-hoz motor és fegyver beszerelésre . 3 3 Ezek a példányok a későbbi magyar repü
lőcsapatok ál lományát képezték. Miután a Monarchia repülőgépgyárai közül szinte vala
mennyi visszamondta a Fokker D . V I I vadászgépek gyártását, egyedül a M A G kezdett 
hozzá a rá eső 150 gép építéséhez, (93.01-93.150 jelzéssel) 225 LE-s Daimler ( M A G ) 
motorral. Az első tíz gépet 1918 decemberében kellett volna leszállí tani, húszat 1919 ja
nuárjában és 60-at februárban és márciusban. 1918. október végén a M A G - n á l 35 Fokker 
D . V I I ( M Á G ) a végső összeszerelési fázisban volt és 25 további gép részei folyamatban. 

1918 nyarán a kellő mennyiségű vadászgép hiánya miatt a Flars további 15 Fokker 
D.VI-ost is vásárolt , amelyből az első hét vadászgépet 1918. augusztus 27-én szállí tották 
le a M Á G mátyásföldi gyárába motor és fegyverzet beszere lés re . 3 4 A háború befejezése 
ezeket a repülőgépeket is a M Á G szerelőcsarnokaiban érte. 

3 1 Grosz - Haddow - Schiemer 1993. 339-340. o.; Keiméi 1981. 257-258. o.; Hauke - Schroeder -
Tótschinger 1988. 125. o. 

3 2 Zdenék Skolil - Petr Aharon Tesar-Jan Zahálka: Aviatik D.I & D.H. Hradec Králové, 2002. 34-37. o.; 
Peter M. Grosz: Aviatik D.I . Windsock Datafiie No. 45. Berkhamsted, 1994. 4. o. 

3 3 A mintapéldány sorozatszáma 7805/18 (w/n 3657), az első hat sárkány jelzése pedig w/n 3861, 3863-
3867 volt. Grosz-Haddow-Schiemer 1993. 409-410. o. 

3 4 A Fokker D.VI vadászgépeket (a repülögépsárkányok eredeti jelzései: 1632-1635/18, 1641/18, 1642/18, 
1644/18 ) a k.u.k. Luftfahrtruppen számozását követve 04.101-107 jelzéssel látták el. 



Mive l a háború során elkészült repülőgépmotorok mintegy negyedét -ö tödét ugyan
csak az ország területén gyártották, néhány mondat erejéig érdemes megemlékezn i erről 
is. A magyar motorgyárak közül az aradi Magyar Automobil Rt. (Marta) 1916 végétől 
145 LE-s Hiero, valamint 200 és 250 LE-s Benz motorok l icencgyártását végezte , a há
ború végéig 415 darabot készített ezekből . A fentieken tárgyalt M A G repülőgépek mel
lett motorokat is gyártott , kizárólag Daimler t ípusúakat, A 150, 160, 185 és 200 LE-s 
motorokból a háború során összesen 508 darab készült el, ezeket szinte kizárólag a saját 
és a L loyd által gyártott gépekbe építették be. A budapesti Ganz-Fiat, Magyar Repülő-
motorgyár Rt. volt a harmadik olyan üzem, amely a repülőgépmotorok gyártásából k i 
vette részét, igaz, jóva l kisebb mértékben, mint a többiek. A 200 és 230 LE-s Hiero mo
torokból mindössze 46 hagyta el a fővárosi üzemet 1916 végétől . Összességében a 4765 
legyártott motorból 969 került k i magyar kezek közü l . 3 5 

A vi lágháború lezárultával a Légügyi Kormánybiz tosság összeírást készített a katonai 
felügyelet alatt álló, közvet lenül a repülőcsapatok részére dolgozó repülőgép- és motor
gyárakról , valamint az általuk foglalkoztatott munkások lé t számáró l : 3 6 

Magyar Repülőgépgyár - Albertfalva 1700 fő 

Magyar Altalános Gépgyár - Mátyásföld 1100 fő 

Magyar L loyd Repülőgépgyár - Aszód 400 fő 

Magyar Automobi l Rt. ( M A R T A ) - Arad 680 fő 

Ganz-Fiat - Budapest 400 fő 

Első Magyar Légcsavargyár - Budapest 80 fő 

Automobi l Hűtőgyár (Hefa) 120 fő 

A Kormánybiz tosság november 8-án elrendelte a fenti gyáraknak, illetve üzemeknek 
75 %-os lé tszámcsökkentését (elsősorban a külföldi származású munkások elbocsátásá
val), mivel „a beállott békés időkben a repülőgépek és aeromotorok gyártása természet
szerűleg lényegesen csökkentendő, addig is, amíg a repülőgépek, mint légi közlekedési 
eszközök a normál is viszonyok beköszöntésével újból szélesebb körű alkalmazást nyer
hetnek. .. a repülőgépek és aeromotorok gyártását fokozatosan, de lehetőleg minél hama
rabb legalábbis 75%-al redukálja, s üzemének csak 25%-át fordítsa repülőgép, illetőleg 
aeromotorok gyár tásá ra . " 3 7 Ez a rendelkezés bár az általános leszerelés vona lába illesz
kedik, a későbbi , egyre feszültebbé váló helyzetben igencsak megnehezí te t te egy ütőké
pes repülőcsapat fenntartását. Egy másik, ekkor keletkezett előírás szerint a gyáraknak 

Keiméi 1981. 455—460. o.; Grosz - Haddow — Schiemer 1993. 512-514. o.; A számadatok a Szövetség
közi Légügyi Ellenőrző Bizottság 192l-es adatain alapulnak. A gyártott mennyiség azonban nem egyezik a le
szállított motor-mennyiséggel, ez esetben а к. u. k. Luftfahrtruppen és a bizottság adatai között jelentős eltéré
sek mutatkoznak - Marta: 362+/454, MÁG 494+/502, Ganz-Fiat: 35+/46 (a „+" jel az adott mennyiségnél 
magasabb, de pontosan nem ismert számot jelent, amely a háború utolsó hónapjának hiányos adataiból adódik). 
Ezektől teljesen eltérő adatok szerepelnek Madarász Lászlónál, szerinte a háború alatt legyártott 4346 motorból 
1146 készült Magyarországon. Ladislaus Madarász: Die к. u. к. Luftfahrtruppen im Weltkriege. Luftflotten 
(Sonderheft), Wien, Juli-Oktober !928. 543. o. 

3 6 HL PDF iratai. 149/bk. - 1918. 29. d. 
3 7 HL PDF iratai. 82/bk. - 1918. 29. d. 



előnyben kellett részesí teniük a saját tervezésű és építésű gépeket , mivel a licencért nem 
illetve minél kevesebbet akartak f izetni . 3 8 

A repülőgépgyáraktól fennmaradtak jegyzetek, amelyek beszámolnak az ekkor össze
szerelés alatt álló gépekről . Eszerint az M A R E 216 gépen dolgozik, ezek közül 80 szá
razföldi gép 90%-os, további 100 szárazföldi és 36 tengerészeti gép 30%-os készül tség
gel bír. Egy másik jegyzet azonban ettől kissé eltérő adatokat tartalmaz (irányárat is 
rendelve a gépek mel lé) : 120 U F A G C.I felderítőgépből 40 teljesen, a többi 80%-ban 
kész van (45 000 K/db), további 300 repülőgépről a kötlevél nem volt aláírva. 200 kétfe
delű - valószínűleg Hansa-Brandenburg C.I t ípusú - repülőgép 20%-os készültségi fo
kon állt (45 000 K/db). Ket tő vízi repülőgép - valószínűleg Hansa-Brandenburg „ К " tí
pusú - készen állt a gyárban (69 200 K/db), további 12 gépről pedig csak írásbeli 
megrendelés volt, de a kötlevelet még nem írták alá. Hasonló vol t a helyzet a 25 tengeri 
egyfedelüvel - Hansa-Brandenburg W29 - is, amelyek közül egy teljesen, 24 pedig 30 
%-os készültségi fokon állt. A M A G 200 motor és 150 repülőgép folyamatban lévő gyár
tásáról számolt be. A jegyzet Magyarország évi termelőképességét 2000 (!) repülőgép
ben határozta meg - természetesen az eredeti munkás lé t szám és termelés mellett - ebből 
a M A G 500 gép és hozzá való motor gyártásáról tudott volna gondoskodni. 3 9 A csökken
tett létszám és termelés miatt azonban ezek a tervek csupán il lúziók maradtak, ám mind
ezek ellenére a gyárak megpróbá l ták a tőlük telhető maximumot nyújtani. A M A R E 
1918. október 11. és 1919. január 7. között 21 U F A G C.I felderí tőgép berepülését végez
te el, a M A G pedig 1918. december 28-án azt jelentette, hogy 200 LE-s Daimler moto
rok közül 24 darabot készen átvettek és beraktároztak, egy darab még nincs átvéve, to
vábbi nyolc esetében propeller befutást végeznek, 26 darab pedig szere idében van. 4 0 

1919. március 24-én a Hadügyi Népbiz tosság 37. ( légügyi) osztálya rendelkezett, 
hogy „Az összes repülőgépgyárakban lévő repülőgépek lefoglaltattak s a gyárak egyben 
utasítást kapnak, hogy a rendelkezésre álló anyag és munkae rőhöz képest az összes ed
dig megrendelés alatt állott rep.gépeket gyártsák k i . " 4 1 Május 24-én a Szervezési Főcso
port pedig az alábbi sorokat küldte a Légügyi osztálynak: 

„A múl t tapasztalatain okulva arra kell törekedni , hogy a szűkös hazai viszonyok 
mellett egy kicsi de kiváló rep. csapatot tartsunk fenn. A rep. csapat nagyságának meg
határozásánál a gyárak termelő képességét i l l . egy rep. századnak !4 évi rep.gép elhasz
nálását veszem alapul és pedig gyárt a 

Magy. A l t . Gépgyár (Mág) havonta 6 rep.gépet, 

Magy. Rep. Gépgyár (Mare) havonta 10 rep.gépet, 

L loyd Rep. Gépgyár (Lloyd) havonta 4 rep.gépet 
összesen 20 drb. repgépet , % évenként tehát 60 drb-ot. Egy 10 repülőgépből álló szá

zad átlag !4 év alatt használja el teljes repgépál lományát , a fenti 60 drb-ból iskola célok
ra és „Sicherheits koeffíziens"-ként 10 gépet levonva, 5 századnak rep.gép ellátását lehet 
tehát csak a jelenleg üzemben lévő repgépgyárak által biztosítani. 

í a HL PDF iratai. 84/bk. - 1918. 29. d. 
3 9 HL PDF iratai. 82/bk. - 1918. 29. d. 
4 0 HL PDF iratai. 7ltok. - 1919. 30. d. 
4 1 HL M T K iratai. 737tok. 27. d. 



Ezen 5 századból álló rep.csapatnak emberá l lománya a szükséges intézetek (anyag
szertár etc.) és a vízi repszázadot is beleszámítva kb. 1500 fö volna." 4 2 

Eszerint az évi anyagszükségle t századonként 40 repülőgép lett volna, ami az öt szá
zad esetén 200 repülőgépet jelentett, nem beszélve az egyéb felszerelésekről. A tervezet 
önmagában nem rugaszkodott el a valóságtól, de nem vette figyelembe az egyre inkább 
érezhető nyersanyaghiányt . 

Az első intézkedések azt mutat ták, hogy az ország új vezetése hadügyi szempontból 
legfontosabb feladatának az ország védelmét tekintette, hiszen már a március 24-i rende
letben is egy „a délvidéki megszállott területekről ki induló repülő támadás"- tó l tartot
tak. 4 3 Márc ius 26-án a hadügyi népbiztos elrendelte, hogy „az aszódi repülőgépgyárban 
lévő, még be nem repült kész Berg-gépeket az ottan beosztott pi lóták a legrövidebb időn 
belül berepüljék. Amennyiben a repülés gyors e lvégzéséhez m é g pilóták kirendelése 
szükségessé válnék, úgy ezügyi leg a Hadügyi Népbiz tosság 37. ügyosztály sürgönyileg 
megke re sendő . " 4 4 Másnap pedig az albertfalvai gyárhoz érkezett a következő szolgálati 
jegy: „Felkérjük a Mare munkástanácsát , hogy addig, míg a kisebb munkákra vonatkozó 
általános megrendelés a gyárhoz megérkezik, az I . sz. védőszázad együléses gépeinek 
belövését és a fegyverek beépítését elősegíteni szíveskedjenek. Említet t gépek Budapest 
légi véde lmére szerelendők fel m i e l ő b b . . . " 4 5 Április 3-án a L loyd válaszsürgönyt kül
dött: „A Hadügyi Népbiz tosság utasítására 10 darab Berg együléses repülőgépet készítet
tünk el... kérjük elszállí tásra sürgős utas í tás t ." 4 6 

A há rom magyarországi repülőgépgyár azonban ilyen mérvű munkával is csak ne
hézkesen tudta a folyamatos ellátást biztosítani a repülőszázadok irányába, hiszen a be
vetéseken és a balesetek során megsérül t vagy elhasználódott repülőgépek pót lása óriási 
feladatot jelentett. Május 31-én például a Hadsereg-főparancsnokság arra kérte a Had
ügyi Népbiz tosságot , hogy „a harcászati helyzetre való tekintettel az összes repülőgép
gyáraknál azonnal éjjel-nappali üzemet rendeljen el, hogy mie lőbb minél nagyobb számú 
repülőgép park álljon a küzdő csapatok rendelkezésére. Ugyanakkor kérem utasítani az 
egyes osztályait arra, hogy a Repülőcsapatok minden szükségletét azonnal, soron kívül 
minden bürokrat izmustól mentesen intézzék e l . " 4 7 

Az 1918. november és 1919. augusztus között a magyar repülőgépgyárak által össze
szerelt repülőgépek mennyiségének meghatározása meglehetős nehézségeket jelent a ku
tató számára. A témával foglalkozó munkák kivétel nélkül Janner Ernő adataira hivatkoz
nak és azt minden fenntartás vagy felülvizsgálat nélkül átveszik. E szerint a világháború 
végén Magyarország repülőgépeinek száma hozzávetőlegesen 650 volt, a Károlyi-kormány 
és a Tanácsköztársaság idején pedig a magyar repülőgépgyárak 123 repülőgépet gyártot
tak. 4 8 Á m az itt említett „gyártot t" repülőgépeknek legnagyobb része már 1918 novem-
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bérében is többé-kevésbé készen, illetve félkész ál lapotban állt a gyárakban, és csak ke
vés újonnan elkészített gép hagyta el a gyárakat. Ezért Janner fenti számadatai önmagá
ban megkérdőjelezhetők, ugyanakkor feltétlenül i ránymutatók, mivel ő volt a repülőcsa
patok átvevőtisztje és így az adatok első kézből származnak. Ez a mennyiség inkább az 
átvett repülőgépek mennyiségét jelezheti, a szó legszorosabb ér te lmében vett repülőgép
gyártásra vonatkozólag azonban csak becslések készíthetők. 

Az aszódi L loyd Repülőgépgyár termelését illetően korábban említésre került , hogy a 
már megkezdett Avia t ik D , I vadászgépek (348-as sorozatszámmal) és Phönix C.I felderí
tőgépek (49-es sorozatszámmal) gyártása folyt. Masson Tivadar üzemveze tő beszámoló
jában arról ír, hogy a gyárat április 20-án meg akarták szüntetni és beolvasztani a másik 
kettőbe, de sikerült anyagot szerezni és előtte soha nem látott produkt ív munka kezdő
dött. Áll í tása szerint a Tanácsköztársaság alatt 45 Avia t ik vadászgép készült el, amelye
ket teljesen befejeztek és 35 Phönix típusú felderítőgép, amelyek közül 15 volt teljesen 
új szerelés és gyár t á s . 4 9 Egybevetve ezeket a számokat a többi , rendelkezésre álló adattal, 
arra a megál lapí tásra juthatunk, hogy a 70 darabos Aviat ik D . I sorozat valószínűleg tel
jesen elkészült , míg a 20 megkezdett Phönix elkészült és további 15 darabot is legyártot
tak. Ez reálisnak tűnik, bár a Lloyd-vadászgépek csak kis számban kerültek a lka lmazás
ra, még május végén is az első 50 példányból 35 állt motor nélkül a cinkotai 
Anyagszer tárban, a felderí tőgépek közül pedig kb. 10 jutott el a repülőszázadokhoz. 

A Magyar Ál ta lános Gépgyár esetében szintén az Avia t ik D . I vadászgép gyártása állt 
befejezés előtt ebben az időben, a 92-es sorozatszámú vadászgépből valószínűleg legyár
tották a 172 darabos sorozatot (121-et a világháború alatt átadtak) és ezek közül számos 
pé ldány repült a Tanácsköztársaság egységeinél . A kor legmodernebb vadászgépe , a 
Fokker D . V I I gyártását is a M Á G végezte , a 93-as sorozatú gépből mintegy 50 darabot 
készíthettek. Az eredeti verzióból kb. 10 repülhetett az egyes századoknál , de a módos í 
tott, kétüléses verzió néhány példánya is teljesített szolgálatot (a 196-os és 197-es soro
zatszámmal készült gépek H.01-H.10 jelzést kaptak). Emellett te rmészetesen a M Á G - n á l 
felszerelt német gyártású Fokker D . V I . és D . V I I gépeket is repülték a magyar pilóták. 

A Magyar Repülőgépgyár a vi lágháború alatt nyújtott te l jes í tményéhez hasonlóan a 
Tanácsköztársaság alatt is oroszlánrészt vállalt a gyártásból . A Hansa-Brandenburg C.I 
felderítőgép 169-es sorozatából a háború végén egy újabb sorozat gyártását indították el 
a 169.180-as számmal kezdődően , a Tanácsköztársaság alatt feljegyzett legmagasabb 
szám pedig 169.216 volt . Ez majdnem 40 gép gyártását jelenti, amelynek legalább két
harmad részét 1919 márciusa után adták át. Újrakezdték a 269-es sorozatú gépek gyártá
sát is, ebből 12 új pé ldány tűnt fel a kimutatásokban és ezek a gépek mind a harcok során 
hagyták el a gyárat. A 369-es sorozat utolsó példányait már repülték közvet lenül a vi lág
háború után, újak nem készültek. A szintén nagy pé ldányszámban gyártott U F A G C.I 
felderítőgépből kb. 50 hagyta el a gyárat a nagy vi lágégés után, ennek mintegy fele 
1919. március és augusztus között. Végül a vízi repülőgépeket illetően a Hansa-
Brandenburg „ К " repülőcsónakból valószínűleg új már nem készült , a Hansa-Branden
burg W29 hidroplánból három új példány hagyta el a gyárat és további 4-5 darab állt 
közel a befe jezéshez . 5 0 

K M A Kézirattár, 293/966. Marson Tivadar: A Magyar Lloyd Repülőgépgyár története 1917-1920. 
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így a rendelkezésre álló - erősen korlátozott - adatok alapján 300 körülire becsülhető 
a vi lágháború után gyártott és átadott repülőgépek száma. Ismétel ten k i kel l azonban 
emelni, hogy ezen gépek egy tekintélyes része már a háború végén kész közeli állapot
ban volt, egy másik része pedig sohasem került alkalmazásra, csak a románok által el
szállított gépek listájában szerepel - vagyis közvetlenül a gyárból vitték el őket. 

A magyar repülőalakulatok repülőgép-állományáról 

M i v e l a vi lágháború alatt az ország területén számos kiképző alakulat működöt t , a ka
tonai vezetés nagy hangsúlyt fektetett az itt lévő repülőanyag megmentésé re , és a frissen 
megalakult kormánybiz tosság erőfeszítéseit jórészt siker koronázta . Á m a pótszázadok
tól elszállított repülőanyag elsősorban gyengébb teljesítményű, harci értékkel nem bíró 
iskolagépekből állt. A modernebbnek számító Hansa-Brandenburg B . I és C.I gépek csak 
a háború utolsó honapaiban érkeztek a századokhoz, közülük is csak oda, ahol nem kizá
rólag alapfokú kiképzés folyt. A háború végének közeledtével az egységek nem magyar 
személyzete szétszéledt, a használaton kívüli vagy sérült, illetve műszaki hibákkal küsz
ködő gépek javí tása elmaradt, rosszabb esetben a környékbel i lakosság által további ron
gálásnak is k i voltak téve. Nem csoda hát, hogy a szegedi alakulat gépei maradtak a leg
jobb állapotban, hiszen ott működöt t egy jav í tóműhely is . 5 1 

A pótszázadok anyagát a cinkotai Anyagszertárba szállították, amelynek leltárából 
három ismeretes (1919. j anuár 11., április 30. és május 31.). A nyi lvánvalóan hiányos 
leltári adatok nyomán - típus és sorozatszám alapján - valószínűsí thető, hogy 144 repü
lőgép került a pótszázadoktól Cinkotára, amelyeknek majd 60 %-a motor nélküli géptörzs 
volt. A gépek közül 15 volt j ó állapotban, ezek közül pedig mindössze három Hansa-
Brandenburg B . I , amely ekkor még megfelelt a minimális követelményeknek. A többi va
lamilyen sérüléssel bírt vagy épp a selejtezés előtt ál l t . 5 2 1919. február 3-án készített a 
Légügyi osztály egy listát, amelyen feltüntette az egyes repülöosztá lyoknak kiutalandó 
gépeket. E listán 27 olyan gép szerepelt, amelyet minden bizonnyal valamely repülőpót
századnál (főleg Szegeden) használ tak ezt megelőzően és használhatónak tartottak (ezek 
közül nyolc feltűnik az Anyagszer tár listáján mint sérült g é p ) . 5 3 Á t t anu lmányozva a Ma
gyar Népköztá rsaság repülőcsapatainak számtalan jelentését , 14 olyan géppel találkozha
tunk, amelyet az egyes repülőosztályok használtak és korábban pótszázadoknál szerepel
tek, hét közülük a Tanácsköztársaság repülőszázadainál is teljesített szolgálatot . Ezek az 
alacsony számok egyér te lműen mutatják, hogy a pótszázadok sokszor nagy nehézségek 
árán megmentett repülőanyagából csak keveset profitáltak a magyar repülőcsapatok. 

A repülőosztá lyok ellátására - a pótszázadok anyagai mellett - az ország területén 
fellelhető egyéb repülőanyagot is az Anyagszer tárba irányították, hogy a leltárba vételt 
követően a használható ál lapotú repülőgépeket kiutalhassák az alakulatoknak. 1919. ja
nuár 11. és február 7. között összesen 149 vagonnyi ide szállított repülőanyagot raktak k i 

A kiképző alakulatok anyagainak megmentésének történetét részletesen lásd: Czirók Zoltán: A Monar
chia öröksége. A Repüléstörténeti Konferencia Közleményei, 2006. 5-14. o, 
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Cinkotán. így a j anuár 11-i leltárban szereplő 45 repülőgép (12 motor nélkül) és 14 mo
tor je len tősen gyarapodott. 5 4 Már 1918. november-december folyamán is több, az ország 
területén kényszerleszál l t német repülőgép beszállí tásáról kellett gondoskodni, ám ez a 
helyzet is je lentős fordulatot vett. Az 1918. november 13-i belgrádi fegyverszüneti 
egyezmény ugyanis egyebek mellett rendelkezett a Mackensen-hadseregnek a Balkánról 
történő 15 napon belüli kivonásáról , az országon átvonuló német csapatok lefegyverzé
sének és internálásának hálát lan feladatát pedig a Káro ly i -kormány kapta. Csapatainak 
internálása miatt Mackensen tábornok til takozását fejezte k i , Károlyi pedig igyekezett 
elsimítani a nézeteltérést , hivatkozva a kényszerhelyzetre , amelybe az antant erőszakos 
fellépése folytán került . Az újabb francia parancsnoknak a magyar kormány végül eleget 
tett, igaz, időközben a német csapatok jó része egyszerűen elszéledt - a ka tonák felszere
lésüket pénzzé téve hazafelé vették az i rányt . 5 5 

A lefegyverző bizot tságok 1918. december 7-én alakultak meg és hamarosan munká
hoz fogtak. 5 6 A német hadsereg repülőgépeit vasúti szere lvényekben tárolták, a nyi lván
tartások szerint számos gépet Jászapátiról szállítottak el a magyar katonák. Február l- jén 
az Anyagszer tár 28 idegen eredetű repülőgépe közül 20 darab volt n é m e t , 5 7 összesen pe
dig több mint 60 német gép került magyar kézbe - Albatros D.Va és Fokker D . V I I va
dászgépek, valamint D F W C.V, Halberstadt C.V, L V G C . V I , Pfalz C.I és Rumpler 
C . V I I t ípusú felderítőgépek. Ezeknek jelentős része kisebb-nagyobb mér tékben sérült 
volt, de a Fokker D.VII-esek és az L V G felderítők közül többet is használ tak a különbö
ző repülőalakulatok (elsősorban a Tanácsköztársaság alatt). 

A repülőanyag számbavételé t követően 1919. február 3-án a Hadügymin isz té r ium 
meghatározta az egyes repülőosztályok számára kívánatos mennyiségű és kiutalandó gé
pek számát. A z egységek felszerelését szeptember 1-jéig, vagyis hat hónap alatt kívánták 
teljesíteni, holott a kiutalások j ó része már megtörtént vagy folyamatban vo l t . 5 8 A jegy
zék a köve tkezőképp festett: 

1. repülőosztály (Mátyásföld) - 12 db együléses; 

2. repülőosztály (Albertfalva) - 8 db kétüléses; 

3. repülőosztály (Győr) - 4 db együléses és 4 db kétüléses; 

4. repülőosztály (Kaposvár) - 6 db kétüléses; 

5. repülőosztály (Szeged) - 8 db kétüléses; 

5a. repülőosztály (Kecskemét) - 4 db kétüléses; 

6. repülőosztály (Arad) - 8 db kétüléses (marad Szegeden!); 

7. repülőosztály (Debrecen) - 6 db kétüléses; 

8. repülőosztály (Rákos) - 8 db kétüléses. 
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További 10 darab kétüléses gépet tartalékként kívántak fenntartani az albertfalvai 
gyárban, ugyanakkor a rendelet azt is javasolta, hogy az 5., 5a. és 6. repülőosztály a Sze
geden lévő készletből volna felszerelendő. Ezen összeállí tás szerint 88 gép került kiuta
lásra az egyes alakulatok részére, amelyeknek pontos nyilvántartást kellett vezetni a fenti 
repülőgépekről és motorokról . A feleslegessé vált repülőgépeket Cinkotára vagy a sze
gedi műhe lybe kellett leadni, kiselejtezés pedig csak az anyagszer tárba való beszáll í tás 
után a minisz tér ium rendeletére volt eszközölhető. A repülőgépek kiutalásánál m é g sze
repelt a pozsonyi és a bécsi repülőkülöní tmény is, e lőbbinek há rom U F A G C.I felderítő
gépet szántak, amelyből kettőt már korábban átrepültek, u tóbbinak kettő ugyanilyen tí
pusú gépe t . 5 9 További működésükről azonban nincs adatunk. 

A Tanácsköztársaság alatt kiadott rendeletek nem tartalmaztak külön előírásokat a re
pülőalakulatoknál kívánatos gépek mennyiségéről , de a fenti számokat i ránymutatónak 
tekinthetjük. A gépál lomány kívánt szinten tartása viszont nehézségekbe ütközött , ami 
több okra vezethető vissza. Egyrészt a harcok kezdetén a visszavonulás következtében 
több alakulat á l lományát je lentős veszteségek érték, az egyre növekvő számú harci beve
tések és balesetek következtében pedig számos repülőgép szenvedett sérüléseket . A sé
rült gépek rendbehozata lában nagy szerepe lett volna a szegedi repülőgép-javí tó mű
helynek, á m a francia megszál lás miatt erre nem nyílt lehetőség. Bár előirányozták a 
cinkotai repülő-anyagszer tárnak egy javí tóműhel lyel való k ibőví tésé t , 6 0 ez azonban nem 
valósult meg és a javí tásra szoruló gépeket a gyárakhoz szállították, a kisebb reparáláso
kat pedig helyben, a századoknál oldották meg. 

A repülőanyag tárolása és elosztása szempontjából k iemelkedő szerepe volt a cinkotai 
anyagszertárnak, ahol je lentős mennyiségű anyag gyűlt össze - sajnos ezeknek nagy ré
sze éppen használhatat lan vagy sérült volta miatt került ide. Az anyagszer tár nyilvántar
tása az alábbiakat tartalmazta: 

1919. április 30-án: 220 repülőgép, amelyből 42 j ó (20 motor nélkül) , 110 gyengén 
sérült (67) és 44 erősen sérült (24) állapotban volt, valamint 24 kiselej tezendő (23) repü
lőgép; - 111 repülőgép-motor , amelyből 52 üzemképes , 59 pedig javí tásra szoruló álla
potban volt. 

1919. május 31-én: 257 repülőgép, amelyből 87 j ó (50), 127 gyengén sérült (83) és 
44 erősen sérült (21) állapotban; - 169 repülőgép-motor , amelyből 37 üzemképes , a töb
bi 25-100%-os javí tásra szorul a következő megoszlásban: 100% - 30; 80% - 5; 65% -
1; 60% - 2; 50% - 73; 40% - 4; 25% - 17. 6 1 

A cinkotai repülö-anyagszertárat személyi , fegyelmi és közigazgatási szempontból is 
közvet lenül a Hadügyi Népbiz tosság 37. (Légügyi) osztálya alá rendelték. Az anyagszer
tárhoz tartozott a székesfehérvári repülő- és léghajós anyagraktár , amely az addig ott 
üzemelő anyagraktárból és a léghajós különí tményből alakult meg Allersdorfer Ferenc 
vezetése alatt. 6 2 A csóti repülő-anyagraktárat a székesfehérvári egység alá osztot ták be, 
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tak a sóstói telepen. 1918-1919 fordulóján a zalaegerszegi repülő-anyagszertár gépeit és alkatrészeit is átszállí-



bár itt a háború végén is csak mintegy 80 repülögéproncsot tároltak, ezeket később való
színűleg Cinkotára szál l í tot ták. 6 3 A május 28-i rendelet csak annyi változást jelentett, 
hogy az anyagszer tárhoz rendelték a három repülőtelepet - Zalaegerszegen, Pándorfalun 
és Hajmáskéren - igaz, ezeket nem helyezték üzembe, csupán te lepgondnokságokat állí
tottak fel az ő rzésükre . 6 4 

Mindennek, vagyis a repülőgépgyáraknak és a többi hátországi alakulatoknak, vala
mint az egyéb beszerzéseknek köszönhetően a katonai vezetésnek sikerült egy működő
képes repülőcsapatot fenntartani. Ez nagyjából 30-35 repülőgép folyamatosan bevethető 
állapotban tartását jelentette, méghozzá a Monarchiában és Németo r szágban tervezett 
legmodernebb t ípusokból . Az állandó pótlások és a gondos karbantartás következtében a 
frontok kényes szakaszain esetenként je lentős számú repülőgépet tudtak alkalmazni a 
gyalogság támogatására - de egy sikertelen szárazföldi hadművele te t természetesen nem 
tudott el lensúlyozni 10-20 repülőgép. 

A repülőszázadok gépállománya 1919. április-július:' 

Dátum 
Repülőszázad Különítmény 

Összesen Dátum 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Szombat

hely Pásztó 
Összesen 

április 19. 2 2 - 3 5 5 1 5 - 23 

április 21. 2 2 1 2 5 4 1 - - 17 

április 23. 2 3 1 1 2 1 1 - - 11 

május 3. 5 2 3 4 4 6 4 - - 28 

május 7. 3 2 3 5 3 - 3 4 - 23 

május 8. 6 2 3 5 3 4 3 4 - 30 

május 12. 2 1 2 4 3 2 1 2 1 18 

május 14. 2 3 3 3 4 2 1 8 1 27 

május 26. 2 2 2 2 - 2 2 - - 12 

május 29. 3 2 2 6 1 - 3 3 1 2 23 

június 1. 1 1 2 6 1 1 - - - 3 1 16 

tották Székesfehérvárra, az 1919. február 16-i leltár szerint 27 motor nélküli repülőgéptörzs, 79 alsó és felső 
szárny, 54 magassági és 22 oldalkormány, féklapok, ülések és egyéb anyagok álltak a raktárakban - ez az álla
pot még 1919. október 20-án, vagyis jóval a románok kivonulása után is fennállt. HL PDF iratai, sz. n. (169) 
30. d., HM iratai, 32567/bk. 980. d.; Farkas Gábor - Lajtai János: Székesfehérvár repüléstörténete I . Székes
fehérvár, 1997. I1-14. o. 

6 3 HL M T K iratai. 7848/eln. 27. d. 
6 4 HL M T K iratai. 10756/eln. 37. o. 27. d. 
6 5 A kimutatások kizárólag az üzemképes repülőgépeket tartalmazza, a javítás alatt állókat, ami időnként 

egy századnál 4-5 gépet is jelenthetett, nem. A 2. repülőszázad esetén az albertfalvai gyár jó hátteret nyújtott a 
szükséges repülőgépek előteremtéséhez, így az alacsony számok nem mérvadóak. A 3. repülőszázad állománya 
nehezen követhető nyomon az északi hadjárat során kihelyezett különítményei miatt. Hasonlóképp a 8. repülőszá
zad állandóan 8-9 géppel bírt, ám mivel egyes részei vagy az egész század folyamatos mozgásban volt (pontos) je
lentéseket csak ritkán adott le. Szintén figyelembe veendő a mátyásföldi gyár, mint az ellátás biztosítója. 



Repülőszázad Különítmény 
Dátum 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Szombat
hely Pásztó 

Összesen 

június 2. 3 1 1 4 1 0 - - 2 3 - 15 

június 3. 2 1 2 6 1 1 - - 2 3 1 19 

június 5. 1 1 2 6 0 1 - - 1 3 1 16 

június 8. 2 1 2 4 1 3 - - 2 15 

június 9. 2 1 1 5 1 2 0 - 1 13 

június 15. 2 1 1 3 1 2 2 8 2 22 

július 5. 2 1 1 3 1 1 1 9 2 21 

július 18. 2 2 4 6 2 4 3 9 3 35 

„-" nem adott lejelentést a század 

A szemben álló erők 

Ahhoz, hogy pontos képet alkothassunk a magyar repülőcsapatok nagyságáról , szám
ba kell vennünk az el lenük felvonultatott repülőerőket is. 

Csehszlovákia а К. u. k. Luftfahrtruppen cseh és szlovák területen maradt repülőgép
anyagából tudott gazdálkodni , ami nem volt túl bíztató. Bár elsősorban a prágai A l - M a 
üzemben - ahol számos átalakítást végeztek a háború alatt - és a Cheb melletti (egykori 
Flek 16 és Fliegermaterialdepot I V ) raktárakból több száz repülögéptörzset és motort sa
játí tottak k i , ezekből csak csekély számú gépet tudtak felhasználni. Az eltérő adatok 
egyike szerint 210 repülőgéptörzs és 97 motor került a birtokukba, 6 6 de a háború után 
hazatérő pi lóták közül is többen sikeresen repülték át gépüket csehsz lovák területre. 
1918 novemberé tő l az országban található repülőtereken - Brno, Olomouc, Pardubice, 
Plzen, Strasnice - egyre-másra alakultak az új csehszlovák repülőegységek, de ezek ke
vés használható és harcértékkel bíró repülőgéppel rendelkeztek és némely ikük rövid 
fennállás után meg is szűnt. Jan Kase kutatásai szerint a csehszlovák repülőcsapatok még 
1918. december 30-án is csak 50 repülőgéppel rendelkeztek, amelyből hivatalosan mind
össze 18 volt használható , ám a valós helyzet még siralmasabb volt. Kezdetben a 
Chebnél m ű k ö d ő korábbi repülő-pótszázad volt a repülőképes gépek legfontosabb forrá
sa, mintegy 10 használható Hansa-Brandenburg B . I és C.I-essel és e lsősorban ezekkel 
próbálták feltölteni a frissen alakult egységeket . 6 7 Az 1. letecká setninat ( 1 . tábori repü
lőszázad) hivatalosan november 21-én hoztak létre Mafat icében a híres vi lágháborús p i 
lóta, Jindf ich Kostrba parancsnoksága alatt. A század egy különí tménye hamarosan harci 

Ez az általánosan használt adat azonban egy jó néhány évvel a háború után készített listán alapul, amely 
az Ausztriától jóvátételként kapott felszerelés értékcsökkenését volt hivatott kimutatni, így természetszerűleg 
nem került feltüntetésre minden repülőgép, a többit pedig mint értéktelen, használhatatlan repülőgépet jelölték 
meg. Egy másik adat szerint csupán az Al-Ma üzeméből 198 sárkány és 85 motor került a csehszlovákok tulaj
donába. John Miloslav: Vznik Cs. Letectva v r. 1918-20. 6. o.; Jirí Rajlich - Jifí Sehnal: Ceskoslovenské 
letectvo 1918-1924. 6-7., 25. o. 

6 7 Jan Kase: О stavu őeskoslovenského letectva. LK Special, 6. (2005.) 65. о. 



bevetéseken is részt vett. 1919. j anuár 23-án ugyanis az ún. „7 napos háború"-ban a 
franciaországi cseh légionáriusok és az orlovai önkéntesek támadás t indítottak a lengyel 
csapatok kezén lévő Bohumin vasútál lomás és a karvinai szénbányák ellen. A különít
mény egy-egy vadász- és felderítőgépből állt és az Ostrava melletti Hrabové repülőteré
ről indulva, felderítésekkel kellett segítenie a harcokat. E különí tményből szervezték 
meg 1919. február l - jén a második tábori repülőszázadot (2. letecká setnina). 6 8 

A csehszlovák repülőcsapatok azonban nehéz helyzetben voltak, a február 4-én ren
delkezésükre álló hét használható gép nem engedett túlságosan ambic iózus terveket. 
Február 11-én a katonai vezetés kidolgozott egy javaslatot a fejlesztésre. Ez alapján hat 
repülőszázadot kívántak létrehozni, egy-egy bombázó- , csatarepülő- és harci századot 
(18-18 géppel) , egy tüzérségi századot (10 géppel) , valamint egy-egy felderítő és fotó
felderítő századot (9-9 géppel) . A gépeknek csak egy részét birtokolták volna a századok, 
de egy harci század esetében például az alkatrész-ellátás és a nem kis létszámú (59 fő) 
személyzet biztosí tása mellett feltételezett 12 repülőképes gépet hat tartalékkal és össze
sen 27 motorral. A nagyszerűen felvázolt tervnek - ha minden egyebet sikerül megolda
ni - volt egy nagy problémája, mégpedig az, hogy honnan szereznek 82 repülőgépe t . 6 9 

Szlovákia megszál lásával párhuzamosan, 1919. február 2-án az 1. letecká setnina is 
áttelepült Kassára, a korábbi parancsnokot, Vojtéch Paseket Stanislav N ó v á k kapi tány 
váltotta fel a század élén. Erősí tésként új repülőgépek is érkeztek, a Tanácsköztársaság 
megalakulásakor a század négy felderítőgéppel rendelkezett (három Hansa-Brandenburg 
C.I és egy L V G C . V I t ípusú). Az alakulat első felderítő repülését április 17-én teljesítette 
a Kassa melletti Barca repülőteréről , amely az időjárási körü lmények miatt már a követ
kező héten használhatat lanná vált, így átköltöztek Uherské Hradistebe (Magyarhradis, 
ma Csehország területén), majd május 4-én a Pozsony melletti Pezinok repterére települ
tek (egy különí tmény Losonc ideiglenes felszállóhelyéről teljesített bevetéseket) . Május 
végére a kellő tapasztalattal nem bíró pi lótáknak köszönhetően az alakulat leamortizálta 
gépál lományát , és bár jún ius 9-ig öt újabb felderítőgépet kaptak, jún ius második felében 
újfent csak két használható Hansa-Brandenburg állt a hangárokban bevethető állapotban. 
A század főleg a Léva körüli harcokból vette k i a részét, majd az északi fronton beállt 
fegyverszünetet követően összevonták a 2. letecká setninával és á thelyezték Nyitrára. 
Május 17. és június 23. között az egység repülői 26 harci bevetést hajtottak v é g r e . 7 0 

A 2. polní letecká setnina április 12-én érkezett a kassai repülőtérre és váltotta fel a 
másik századot . Az egység április 20-án érte el a hadrafoghatóságot , ám az ő helyzetük 
sem volt jobb: mindössze két használható Hansa-Brandenburg C.I felderí tőgéppel ren
delkeztek. Április 23-án repülték első bevetésüket, a rossz időjárás miatt azonban csak 
korlátozott légi tevékenységről beszélhetünk. A csehszlovák repülőszázad elsősorban a 
Putnok-Miskolc-Cop térségben tevékenykedet t (Miskolcot is bombáz ták) , a május köze
péig terjedő időszakról azonban kevés információ maradt fenn. A n n y i azonban bizonyos, 
hogy a repülőgép-á l lomány hihetetlen gyorsasággal használódot t el, április 30. és május 
30. között há rom Hansa-Brandenburg felderítőgép vált használhatat lanná baleset követ-

Jan Kase: 1. a 2. polní letecká setnina. LK Special, 6. (2005.) 33-39. о.; Uő: TeSínsko. LK Special, 6. 
(2005.) 44-45. о. 

6 9 Jan Kase - Vladimir Piric: Stíhací letalda první svétové války v Ceskoslovensku. Cheb, 1994. 6. o. 
7 0 Jan Kase - Petr LukeS: 1. polní letecká setnina. LK Special, 10. (2008.) 26-29. о. 



keztében vagy bevetés közben. A század repülőgép-ál lományát a későbbiekben igyekez
tek feltölteni, jún ius 3-án például négy újabb felderítőgépet kaptak, de a kassai repülőte
ret a magyar csapatok sikeres felvidéki hadjárata miatt el kellett hagyniuk. Ezt követően 
Spisská N o v á Vesböl szálltak fel a gépek, a k imutatások szerint a szlovákiai harcok so
rán összesen 33 bevetést tel jesí tve. 7 1 

A csehszlovák repülőcsapatok nehéz helyzetén a franciák igyekeztek segíteni és egy 
teljes repülőszázadot küldtek támogatásul a legmodernebb gépekkel . A BRE 590 je lű 
század (Escadrille) Georges M . Lachmann parancsnoksága alatt állt, aki 1917 elejétől az 
orosz fronton küzdő Escadrille N.581 parancsnokaként és öt igazolt légi győzelem elérésé
vel tüntette k i magát . Az egység első része (három tiszt, öt tiszthelyettes, 68 főnyi sze
mélyzet, 30 autó és két repülőgép) 1919. április 9-én érkezett az országba, a többi szállít
mányt pedig április 24-én, 30-án és május 19-én indították Franciaországból . A századot 
á l lományát elvileg Breguet X I V A2 és Salmson 2A.2 felder í tő-bombázó gépek, valamint 
SP A D S.VII és S .XII I vadászgépek alkották, az első repülőgépek összeszerelését rögtön 
az érkezés u tán megkezd ték Kbely repülőterén, míg a legénységet Vinoriban és a kör
nyező falvakban szállásolták el. Június 6-án áthelyezték az alakulatot a Pozsony melletti 
Pozsonyszőlös (ma: Vajnory) repülőterére, öt Breguet bombázógépe is megérkezet t , 
Lachmann kapitányt pedig kinevezték a nyugat-szlovákiai légierő parancsnokává , ami 
azt jelentette, hogy az 1. letecká setnina is a parancsnoksága alá tartozott. A század élére 
Roussin hadnagy került. Június 12-én két Salmson és egy SP A D S.XIII típusú gép érkezett 
további erősítésként Pozsonyszőlősre, de az alakulat több más repülőteret - Felbár (ma: 
Horny Bar), Nemesócsa (ma: Zemianská Olca) és Nyitra - is használt a harcok során. 

Az Escadrille BRE 590 tevékenysége messze túlmutatott a csehszlovák századok tel
jes í tményén, felderítéseikkel és főleg bombatámadása ikkal óriási támogatás t nyújtottak a 
földi csapatoknak, persze egymaguk a harcok meneté t nem változtathatták meg. Június 
6-24. között a század több mint 100 harci bevetést hajtott v é g r e . 7 2 Később a franciák to
vábbi segítségével (115 repülőgép) a teljes csehszlovák repülőerő kiépítésre került, de 
erre már csak a harcok után került sor. 

1916. augusztus 27-én, amikor Románia belépett a háborúba, alig rendelkezett hasz
nálható repülőcsapat tal . Bár 44 francia eredetű repülőgépük többsége a korban modern
nek számított , mindössze két szervezett repülőszázada volt - ez összesen tíz pilótát, k i 
lenc megfigyelőt , 12 repülőgépet jelentett. Az újabb gépek folyamatos érkezése mellett 
az igazi áttörésre 1917-ben került sor. 7 3 Amellett ugyanis, hogy több orosz repülőszázad 
harcolt a román fronton, repülőerejük megalapozásában mégis a franciáknak voltak el
évülhetetlen é rdemeik - 42 tisztet, 45 altisztet és 162 legénységi á l lományú személyze
tet, valamint 100 repülőgépet bocsátot tak a románok rendelkezésére . A repülő személy
zetből 18 volt pilóta, közülük többen századparancsnokként szolgál tak a f ranc ia- román 
repülőszázadoknál . 7 4 A román repülők kiképzésével 1917 végére a román királyi repülő-
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Jan Kase - Petr Lukes: 2. polní letecká setnina. LK Special, 10. (2008.) 33-40. о. 

72 
Jan Kase - Vladimir Piric: Stíhací letalda první svetové války v Ceskoslovensku. Cheb, 1994. 12-15. o.; 

Jan Kase - Petr Lukes: Escadrille Br.590 v boji. LK Special, 10. (2008.) 6-23. о. 
7 3 Istoria aviatiei románé. Editura Stiinpficä si Enciclopedica. Bucuresti, 1984. 89-93. o. 
7 4 Alan Durkota-Thomas Darcey- Victor Kulikov: The Imperial Russian Air Service. California, 1995. 142-144. о. 



csapatok 118 repülőgépét 12 századba osztották be: egy Caudron és hat Farman felderí
tőgépekkel , négy Nieuport vadászgépekkel és egy Breguet-Michelin bombázógépekke l 
felszerelt század . 7 5 

Az 1917. decemberi fegyverszünet után a román repülőalakula toknak már nem volt 
lehetősége harcolni. A fenti gépparkból megmaradt repülőanyagra alapozva 1918. de
cember 15-én megalakult a Grupul 5 Aeronautic, vagyis az 5. repülőosztály 30 repülő
géppel (ebből 21 felderítő). Az esetleges pótlásra a hátországban további 87 repülőgép 
állt rendelkezésre , ám az összes elavult és elhasználódott gép selejtezése után mindössze 
18 Sopwith Strutter felderítő és 25 Nieuport 17 és 24 típusú vadászgép maradt - ebből 
két századot hoztak létre: Escadrila N.7 (Nieuport) és Escadrila S.12 (Sopwith) néven. 

A Grupul 5 Aeronautic parancsnoksága 1919 februárjában Nagyszebenbe költözött. 
A repülőszázadok folyamatos feltöltése a hátországból, illetve a magyar területeken le
foglalt repülőanyagból újabb egységek létrehozását e r edményez te . 7 6 

A román századok repülőgép-állománya, 1919. május-június: 

Esc. S.2/B.2 Esc. N.7 Esc. S.12 Összesen „ Raktárszázad" 

bev. jav. bev. jav. bev. jav. bev. jav. bev. jav. szer. 

május 

vége 

vadász 1 1 1 2 1 május 

vége felderítő 2 2 1 1 5 1 3 1 

június 
vadász 1 1 1 1 1 3 2 1 

június 
felderítő 1 1 1 1 1 2 3 3 2 

A Tiszántúl elfoglalását követően a román repülőalakulatok is magyar repülőterekre 
költöztek. Az Escadrila S.2 Békéscsabáról , az S.12 Debrecenből teljesítette bevetéseit , 
míg az Escadrila N.7 Nagyváradra te lepül t . 7 7 A román feljegyzések arról számolnak be, 
hogy mind a saját, mind a zsákmányol t magyar repülőgépek vagy nagyon elhasználódott 
ál lapotban voltak, illetve gyorsan erre a sorsra jutottak, vagy nagy mennyiségben szen
vedtek sérülést, így a pót lásuk nem volt egyszerű feladat. 1919. jú l ius 20-án például -
amikor újra fellángoltak a harcok a tiszai átkelésnél - az 5. repülőosztá lynak hét felderítő 
és 10 vadászgép volt az á l lományában, ebből már nyolc zsákmányolt és három ellenséges 
területen leszállni kényszerült magyar gép volt. A harcok befejezésekor, 1919. augusztus 
4-én az Escadrila S. 12-nek egy Sopwith és három Nieuport, az Escadrila N.7-nek pedig 
mindössze egy-egy Nieuport és Hansa-Brandenburg gépe maradt üzemképes állapotban. 

Istoria aviatiei románé. 114. o. 
7 6 Bernád Dénes: A Román Királyi Légierő első magyarországi hadjárata. 1. rész - Erdély 1918 november 

-1919 március. Aero História, 1990. december. 31-32. o. 
7 7 A magyar felderítőgépek jelentései nyomán a debreceni repülőtéren állomásozó román egységről több 

információ is ismert. Május 13-án három hangárt figyeltek meg gépekkel, majd június l-jén egy hangárban 
egy-egy harci és felderítőgép állt repülésre készen. Június 8-án két újabb harci repülő érkezéséről szerezhetünk 
tudomást, így összesen már hat repülőgép részére volt hangár Debrecenben. Június 13-án Tiszaszentmárton 
községbe hét repülőgépből álló román egység érkezett, amit egy, a románok által megszállt területről érkezett 
vasúti alkalmazott beszámolója is megerősített - az alakulat kilétét azonban ez ideig nem sikerült azonosítani. 
HL M T K iratai. 513/202. hdm. 63. d., 288 sz., 612/10., 613/14., 613/15. hdm. 83. d. 



A franciák továbbra is próbál ták segíteni a románokat , 20 Breguet 14 B-2 típusú bombá
zógép erejéig; az első nyolc példányból azonban mindössze kettő jutott el a frontra, a 
többi lezuhant a rossz időjárási körü lményeknek és a tapasztalatlan román pi lótáknak 
köszönhe tően . 7 8 

Szerbia katonai repüléséről is érdemes néhány szót ejteni, függetlenül attól, hogy a 
magyarországi harcokban nem vettek részt. A szerb repülők már a második balkáni há
borúban végeztek felderítő repüléseket, a vi lágháború ki robbanásakor azonban a franciák 
által kiképzet t és francia gépekkel felszerelt, nem túl nagy repülőerejük rövid időn belül 
alulmaradt az osz t r ák -magyar és bolgár repülőkkel szemben. Ezután az új szerb repülő
csapatokat Görögországban hozták létre, szintén hathatós francia segítséggel és a szövet
séges Keleti Hadsereg részeként harcoltak a Balkán-félszigeten Szerbia felszabadításá
ért. A kezdetben francia parancsnokokkal és részben francia legénységgel harcoló 
századok az 1918. szeptemberi támadás idején már szinte teljesen szerb személyzet tel 
rendelkeztek, a hat szerb repülőszázadnak pedig összesen 81 gépe volt, amelyek mind
egyike a legmodernebbek közül került k i (Dorand A R . l és Breguet 14 típusú bombázók , 
valamint Nieuport 24 és SPAD S.VII t ípusú vadászgépek) . 7 9 E repülőanyag mellett a Bal
kánról kivonuló francia csapatok által Szerbiában hagyott, majd később, az 1920-as évek 
elején Franciaországból rendelt Breguet és Spad típusokkal alapozta meg az egyesült Szerb-
Horvát-Szlovén Királyság a repülőcsapatait kb. 123 géppel (ennek mintegy 2/3-a 1919-ben 
már szolgálatban volt) . Ehhez még hozzá kell számítani a Monarchia támaszpontjairól -
Cattarótól a magyar határig - a SHS Királyság bir tokába került óriási mennyiségű repü
lőgépet. Közülük kiválogat ták a legjobb állapotban lévőket, aminek e redményeképp leg
alább 71 különböző (10 féle) t ípusú felderítőgépet és legalább 50 különböző (5) típusú 
vadászgépet , valamint 12 különböző (6) típusú vízi repülőgépet repültek a jugosz láv lé
gierőben a Monarchia egykori gépei közü l . 8 0 Déli szomszédaink végül nem avatkoztak 
be a Tanácsköztársaság küzdelmeibe és valamelyest kielégítette őket az, hogy két szlo
véniai repülőszázad (a Letalska Stotnija Ljubljana és a Letalska Stotnija Maribor) csatá-
rozott az osztrákokkal Karint iáér t . 8 1 

Valeriu Avram: A román V. repülőosztály 1919-es tevékenysége Magyarország felett. Aero História, 
1992. október. 37-39. o. A front mögött is tartózkodtak francia repülőalakulatok, ezekről azonban csak néhány 
felderítő jelentés tanúskodik. Május 19-én a következőkről számoltak be: „Aradon az 508-as francia repülőosz
tály, 3 repülőgép hangárokban, 5 gép műhelyekben, javítás alatt". Június l-jén Szegeden hét francia repülőgé
pet figyeltek meg, öt másikat (Albatros típusút?) pedig javítás alatt, míg június 15-én több vasúti szállítmány 
indult útnak Hódmezővásárhely felé francia autókkal és repülőgépekkel. HL M T K iratai. 519/5 hdm. 75. d., 
601/4. hdm. 76. d„ 615/8 hdm. 77. d. 
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A szerb repülőcsapatok első világháborús történetét feldolgozó müvek: Vladeta D. Vojinovic: 

Vazduhoplovsto Srbije na Solunskom frontu 1916-1918. Beograd, 2000.; Sprska Avijatika 1912-1918. 
Beograd, 1993. 

8 0 Ognjan M. Petrovic: Bojni aeroplani kraljevnie SHS/Jugoslavije 1918-1930. LET Flight, 2000. 2. sz. 
Beograd. 21-84. o. A fenti számokhoz hozzá kell adni további 12 különböző (6) típusú vízi repülőgépet (ösz-
szesen 27-et) zsákmányoltak. 

s I ' 
Gustav Aj die - Zoran Jerin: Letalstvo in Slovenci 2. Ljubljana, 1990. 10-13. o. Érdekes megjegyezni, 

hogy a maribori század 1919 áprilisában 81 embert számlált, valamint hat bombázó és négy vadászgépe volt. 



A repülőcsapatok személyi állományának kérdéséhez 

Az újonnan felállított repülőcsapatok személyzetének biztosí tásához a vi lágháborút 
követő általános leszerelési rendeletet a repülőalakulatoknál szolgálatot teljesítő tisztekre 
és legénységre nem terjesztették k i - a hadügyminiszter parancsa ér te lmében továbbra is 
szolgálatban maradtak. 8 2 A november 9-i hadügyminiszter i rendelet utasítja a Légi Csa
patok Kormánybiz tosságát , „ . . . hogy a légjáró csapatok kötelékében szolgálatot teljesítő, 
az 1895 és ennél idősebb születésű évfolyambeli nem tényleges havidíjasok, havidíjas je
löl tek. . . és a legénység továbbszolgálatra v isszatar tható ." 8 3 Ennek eredményeként de
cember 2-ig a repülőalakulatok személyi ál lományát teljesen feltöltötték, á m szolgálat
ban tartásuk nagy anyagi gondot jelentett - a kb. 300 tiszt és 1000 altiszt és katona 
egyhavi fizetése másfél mil l ió koronát tett k i . 8 4 Ehhez azonban m é g hozzá kellett szá
molni a november 13-i rendeletben szabályozott tiszti és legénységi pótdíjakat, a repülő
gép-vezetők és megfigyelők részére pedig további pótdíjakat rendszeresí tet tek a teljesí
tett repülések u tán . 8 5 

Az összeomlás után Budapesten, a Haller utcában lévő Nádasdy- lak tanyában alakult 
meg a repülők törzskülöní tménye. Kezdetben Mauer százados, egy erdélyi származású 
tábori pilóta volt a parancsnok, majd hamarosan Bogyay Arthur őrnagy vette át a veze
tést. Itt kellett a repülőknek jelentkezni és a kijelölt századparancsnokok közülük tobo
rozták leendő egységük számára a személyzete t . 8 6 A Légügyi osztály 1919 márciusáig 
142 tiszti pilótát és megfigyelőt , valamint 175 altiszti és legénységi á l lományú pilótát 
vett nyi lvántar tásba . 8 7 

Mive l a repülőalakulatok szervezete folyamatosan változott , a személyi á l lományuk
ról is nehéz képet alkotni. Az 1919. március 24-i rendelet a toborzásra vonatkozó előírá
sokat hatályon kívül helyezte, 8 8 ez azonban csak ideiglenes volt , hiszen április 8-án új 
fent érvénybe léptették a toborzás in tézményét . 8 9 Ennek, illetve az ál lomány-összeál l í tás 
e redményeképpen május 28-án kiadták az egyes repülőalakulatok újonnan rendszeresí
tett á l lományainak névjegyzékét . A névjegyzék szerint a hét hagyományos repülőszázad 
mindegyikéhez 12 pilótát (négy volt tiszt és nyolc volt altiszt) és nyolc megfigyelőt ter
veztek, míg a 8. (harci) repülőszázadhoz 25 pilótát (kilenc volt tiszt és 16 volt altiszt), a 
9. (vízi) repülőszázadhoz pedig 10 pilótát és hat megfigyelőt. így a kilenc repülőszázad
hoz 119 pilótát és 62 megfigyelőt kívántak beosztani, ezzel szemben a névjegyzék 113 
pilóta és 58 megfigyelő nevét tartalmazta. 9 0 Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az em
lített p i lótákon kívül a repülőszázadok parancsnokai és parancsnokhelyettesei, valamint 

" HL PDF iratai. 40/bk. - 1918. 29. d. 
8 3 HL PDF iratai. 29.601/Ein. La. - 1918. 29. d. 
8 4 HL PDF iratai. 729.754/10. - 1918. 29. d. 
8 5 HL PDF iratai. 30.202/eln. - 1918. 29. d. 
8 6 HL Personalia. Nagy Béla repüléssel kapcsolatos hagyatéka. Nagy Józsa György és Szajkovics Ede visz-

szaemlékezése. 106. d. 
8 7 HL PDF iratai. 601/bk. - 1919. 30. d. 
8 8 HL M T K iratai. 737/bk. 27. d. 
8 9 HL M T K iratai. 7848/eln. 27. d. 
9 0 HL M T K iratai. 10756/eln. 37. o. 27. d. 



sok esetben a műszaki vezetők is teljesítettek bevetéseket - hiszen ők is képzett pilóták 
vagy megfigyelők voltak. Bár az 1919. május végéről , illetve jún ius elejéről fennmaradt 
kimutatások eléggé hiányosak, láthatjuk, hogy ezek a számok nagyjából megfeleltek a 
valóságnak, sőt, sok esetben az előirányzottnál többen szolgáltak egy-egy századnál . A 
jegyzék szerint a m é g hiányzó ál lományt a megszállott területekről még je len tkező me
nekült repülőkatonákból kívánták betölteni. 

A repülőcsapatok személyi ügyeiben a budapesti székhelyű Repülöpótkere t parancs
nokság volt hatásköri leg illetékes, amelynek alárendel tségébe került a Repülő-póta
losztály és a Repülőkiképző század. Előbbi á l lományába tartoztak a tábori alakulatokhoz 
pótlásként vezényel t katonák és azok, akik kiképzés céljából a k iképzőszázadhoz való 
beosztásukra vártak. A névjegyzék 43 ilyen repülőt vett nyi lvántartásba, akik kellő gya
korlat h iányában további kiképzésre szorultak. 9 1 A kiképző századot eredetileg Szegedre 
tervezték, ám a franciák je lenléte - és persze az egyre erősödő ellenforradalmi erők -
nem tette lehetővé az egység működését , ezért az alakulatot Szombathelyen állították fel, 
majd egy jún ius 18-i parancs értelmében áthelyezték Mátyás fö ld re . 9 2 Itteni tevékenysé
gükről azonban nem maradtak fenn dokumentumok. 

A románok bevonulását követően, augusztus 6-án megjelent rendelet értelmében a 
„magy. rep. csapat/Hátországbeli és hadrakelt sereghez tartozott alakulásai egyelőre nem 
szerelnek le". Bár a repülőszázadok j ó része felbomlott, az újjáépítéshez a honvédelmi m i 
niszter elrendelte, hogy az új parancsnokok a volt „vörös" parancsnokságok és alakulatok 
személyzetét megbízhatóságuk alapján osztályozzák. Bármilyen további szolgálat végzésé
re csak a megbízhatónak minősített személyzet volt jogosult. Az előírások szerint „egyelő
re csakis a megfelelő tényleges tisztek, a szükséges tartalékos tisztek, megfelelő tovább 
szolgáló altisztek vezénylendők vissza szolgálattételi ál lományba. Más legénységi egyének 
csak kivételes s nagyon indokolt esetben tartandók vissza." A parancsnokoknak név
jegyzéket kellett készíteni a személyzetre vonatkozólag. 9 3 A 37. (repülésügyi) osztály 
1919. október 1-jei névjegyzékei 118 pilótát és megfigyelőt tartalmaznak, akik közül 24 a 
Hüm. 37. osztályánál tevékenykedett , 19 betegállományban, míg heten eltűntként voltak 
nyilvántartva. Egy másik jegyzék szerint 1919. október 15-ig 32 repülőtiszt szerelt le . 9 4 

Az agónia 

1919. augusztus l-jén lemondott a Forradalmi Kormányzótanács és ezzel véget ért a Ta
nácsköztársaság időszaka, három nappal később, augusztus 4-én pedig a románok bevonul
tak Budapestre - kezdetét vette az ország, és ezzel együtt repülőiparunk kirablása. A Lég
ügyi osztály által folyamatosan vezetett nyilvántartásoknak köszönhetően viszonylag 

Uo. A Repülőpótkeret-parancsnoksághoz a repülőalakulatok személyi ügyei mellett a gazdasági
közigazgatási, felszerelési és anyagi ügyeket is irányította, minden olyat, ami nem műszaki jellegű. A műszaki 
anyagok intézése a Repülő-anyagszertár hatásköre volt. A Repülőpótkeret közvetlenül a 37. (légügyi) osztály 
alárendeltségébe tartozott. 

9 2 A szombathelyi század történetéhez lásd: Czirók Zoltán: Katonai repülés Szombathelyen a „forradalmak 
korá"-ban, 1918. november-1920. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 2007. 2. sz. 48-63. o. 

9 3 HL H M iratai. 201.085/Lü. 37.-1919. 982. d. 
9 4 H L H M iratai. 1988/bk. - 1919. 980. d. 



pontos adatokkal rendelkezünk az elhurcolt anyagot illetően. Az 1919. november 21-ig 
feldolgozott adatok szerint 302 vagon repülőanyagot vittek el a románok különböző he
lyekről, ezek közül szeptember 26. és november 21 . között 97 vasúti kocsi már el is 
hagyta az országot a Tisza-hidakon keresztül. A magyar repülőcsapatokat majdnem 83 
millió korona kár érte, amelybe a Károly i -kormány idején elveszett anyagok nincsenek 
beszámí tva . 9 5 A vonatkozó román forrásokat á t tanulmányozva Valeriu Avram professzor 
megkísérel te a lehető legpontosabb kimutatást készíteni a románok által használt zsák
mánygépekrő l és motorokról , amely természetesen - mint a történelem folyamán annyi
szor - egy jóval kisebb számot mutat, így valószínűleg már soha nem derülhet fény a teljes 
igazságra. „Több ezer, az egykori román Főhadiszállásnak az 1919-es tevékenységéről 
szóló korabeli dokumentumait végigforgatva és alaposan á t tanulmányozva arra a megle
hetősen pontos megál lapí tásra jutottam, hogy a román hadsereg kb. 150, különféle t ípusú 
repülőgépet zsákmányol t a magyar hadseregtől , amelyből mintegy 80 volt használható 
állapotban, a többi erőteljesen használt , vagy alkatrészhiányos volt . ( . . . ) Ezen kívül 
mintegy 260, kü lönböző t ípusú repülőgépmotor is zsákmánnyá vált, ezeket Aradra küld
ték az ottani ( M A R T A ) repü lőgépgyárba . " 9 6 

Fennmaradt ugyanakkor egy kimutatás 1919. december 28-i dátummal , amely gróf Te
leki József kérdésére közölte a „Visszamaradt repülőanyagok leltára a román megszállás 
után"-i mennyiségét . Ez többek között: 55 használt repülőgép (sárkány) javításra szoruló 
állapotban, 11 használt repülőgép motor javításra szoruló állapotban, 36 repülőgéproncs, 
12 motorroncs, valamint a különböző mennyiségű propellerek, szárnyak, repülőgép
alkatrészek. 9 7 Ezekhez a számokhoz azonban minden bizonnyal hozzá kell még adni az 
egyes alakulatok bir tokában lévő repülőgépeket , hogy képet kaphassunk az országban 
maradt repülőanyagról . Néhány repülőszázadnak ugyanis sikerült megmenekü ln ie a ro
mánok elől és ezek a Dunántú lon kerestek menedéket . A 8. (harci) repülőszázad Háry pa
rancsnoksága alatt előbb Győrszemerére, majd Szombathelyre vonultak vissza a románok 
elől, de a kecskeméti 5. repülőszázad nagy részének is sikerült Lajosmizsén és Ferencvá
roson keresztül - Jutáson pedig még hozzájuk kapcsolták a kaposvári század szerelvényét 
is - Szombathelyre bevonulnia. Rajtuk kívül a győri század nagy része települt át Szom
bathelyre, ami az utolsó mentsvárnak számított. 

A Nemzeti Hadsereg repülőcsapatainak tagozódását és alárendeltségi viszonyait az 
1919. október 12-én kiadott rendeletben szabályozták. Eszerint a Magyar Repülőcsapat 
Parancsnokság a Fővezérség I.b osztályaként, annak mindenkori székhelyén kapott be
osztást. A parancsnok egyben az I.b. osztály vezetője és repülésügyi e lőadó. A 37. (lég
ügyi) osztály megszűnése után az osztály ügykörébe tartozó elvi kérdéseket , a gyárak 
üzemének irányítását és az aviatikai személyzet nyilvántartását is az I.b osztály vette át. 
A Repülőcsapat Parancsnokság alárendeltségébe a Szegedi Repülöcsopor t -parancs-
nokság (a szegedi repülőszázad, a repülőkiképző-század és a repülőgép- javí tóműhely) , a 

HL Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) iratai. 1798/bk., 2197/bk. 37. oszt. 980. d. A rész
letes kimutatás szerint a repülőgépgyárakból 87 gépet vittek el (13 motor nélkül), az egyes repülöszázadoktól 
23 gépet, míg Cinkotáról 208 repülőgépet motorral, 192 repülőgépet motor nélkül és 130 motort. Ezenkívül 
számtalan alkatrészt, nyersanyagot, szerszámgépet stb. zsákmányoltak a románok. 

9 6 Valeriu Avram: A román V. repülőosztály tevékenysége Magyarország felett. (Ford. Bemád Dénes.) 
Aero História, 1992. október. 40-41. o. 

9 7 HL H M iratai. 21626/abk. 981. d. 



szombathelyi és budapesti repülőszázad, valamint a siófoki repülőkülöní tmény tartozott. 
A parancsnokság vezetője Bogyay Artúr őrnagy lett, beosztottak pedig Pál Andor száza
dos, Gálffy Béla, Weldin Ferenc és Kazay Kálmán főhadnagyok. A Fővezérség I.b osz
tálya 1920. j anuár 25-én megszűn t . 9 8 

A Szegedi Repülőcsopor t Parancsnokságot a szegedi Kerület i Parancsnokságnak alá
rendelve hozták létre, parancsnoka Czapáry Jenő százados lett. A parancsnokságot 1920 
elején megszüntet ték, mivel fölöslegessé vált. Személyzete a szegedi repülőszázadhoz 
vonult be, á l lománya két tiszt, két altiszt és hat fő legénység volt. A Repülőcsopor t köte
lékébe tartozott a Szegedi Repülőszázad, Horváth István parancsnoksága alatt. Személyi 
á l lománya 1919. november 30-án kilenc tiszt és 44 főnyi legénység, míg 1920. február 
l-jén nyolc tiszt, két altiszt és 46 fő legénység. Ezen idő alatt há rom startkész repülő
géppel rendelkeztek. 9 9 

A Szegedi Repülőkiképző-század parancsnoka Mart inék Vince százados volt , a szá
zad á l lománya 1919. december 15-én négy tiszt, négy altiszt és 35 főnyi legénység volt, 
míg a Szegedi Repülőgép- javí tóműhely parancsnoka Fabinyi Elek százados, a műhely 
á l lománya pedig 1919. december 15-én öt tiszt, két altiszt és 109 fő l egénység . 1 0 0 

A Szombathelyi Repülőszázadot a szombathelyi Kör le tparancsnokságnak rendelték 
alá, parancsnokul a Szombathelyre visszavonult egykori 8. harci repülőszázad parancs
nokát, Háry László századost nevezték k i . Személyi á l lománya 1919. november 20-án 15 
tiszt és 56 fő legénység, december 10-én pedig 16 tiszt, 13 altiszt és 55 főnyi legénység. 
Előbbi időpontban öt, u tóbbiban két startkész repülőgépet bírt a század . 1 0 1 A szombathe
ly i repülőtér rendbehozata lára felállították a Repülőtér-gondnokságot , melynek parancs
nokául Albrecht Alfréd főhadnagyot nevezték k i . 

A Siófoki repülőkülöní tmény valószínűleg a Fővezérség közvet len rendelkezésére ál
lott, de azon kívül, hogy még augusztus folyamán két-három repülőgépet szándékoztak 
Győrből Siófokra v inni , nem ismert egyéb a Weldin Ferenc főhadnagy parancsnoksága 
alatt álló egység rő l . 1 0 2 A Budapesti Repülőszázadot a korábbi felszámoló parancsnok
ságból hozták létre és a budapesti Katonai Kör le tparancsnokságnak rendelték alá. Pa-

v s HL VKF iratai. 1698/I.b - 1919. 1. d. 
9 9 HL VKF iratai. 2353/I.a. - 1919. 2. d. 
1 0 0 Vesztényi János: A magyar katonai repülés 1920-1945. HL Tgy, 2787. 15-16. o. 
1 0 1 HL VKF iratai. 1963/I.a - 1919. 1. d., 2353/I.a - 1919. 2. d. A szombathelyi század repülőgép-

állományával kapcsolatosan felmerül néhány kérdés. Ennek alapja Háry László a 1939-ben tett azon nyilatko
zata, miszerint az intervenciós csapatok Budapestre történő bevonulása előtt lehetővé vált kb. 30 repülőgépnek 
Szombathelyre történő átmentésére. Amennyiben a román csapatok a Rába vonaláig nyomultak volna előre, 
akkor ezeknek a repülőgépeknek olasz területre való átrepülését vették tervbe. Mint a korábbiakban láttuk, a 
mátyásföldi 8., a győri 4. repülőszázad, valamint a kaposvári és kecskeméti repülőszázadok maradványainak 
Szombathelyre menekítésével teljesen hihetőnek tűnik ez a szám. Az azonban már megválaszolatlan, hogy e 
nagy mennyiségű repülőgép hová tűnt. November elején a budapesti bevonuláshoz hat gépet repültek át Szom
bathelyről, és még ezután is öt startkész gépük maradt. Előfordulhat, hogy a siófoki különítményt is az itteni 
készletből szerelték fel és valószínűleg több gép is javítás alatt vagy használhatatlan állapotban állt a hangá
rokban (A decemberi nyilvántartásban szereplő két repülőgép Fokker D.VII típusú volt.). De ez a szám még 
így is elmarad a Háry által említett mennyiségtől. Ugyanakkor Fekete Örs Oszkár vallomásából tudjuk, hogy a 
Bécsben vásárolt 10 repülőgéppel Szombathelyre repültek és az egész századdal együtt beolvadt a Háry pa
rancsnoksága alatt álló repülőszázadba - ez azonban már csak 1920 elején valósult meg. HL VKF iratai. I . 
csoport. 2083/I.b. - 1919. 1. d.; Somogyi István: Hartensteintől (sic) Funchalig. Budapest, 1936. 71-72. o. 

1 0 2 HL VKF iratai. 251. hdm. 1. d. 



rancsnoka Steiner (Szintay) József százados volt és egyelőre csak elvileg alakult meg, 
mivel repülőgépekkel nem rendelkezett. Ez a helyzet minden bizonnyal a bevonulást kö 
vetően megvál tozot t , hiszen a fővárosba rendelt repülőgépek valószínűleg e század ál
lományába kerültek. A budapesti század vette át egyúttal a felszámoló egységeknél ösz-
szegyűjtött felesleges, beosztást nem kapott szakképzett hivatásos repülőszemélyzetet . 
1919. november l- jén á l lományában 54 tisztet, valamint 50 altisztet és tisztes hajózót 
tartottak ny i l ván . 1 0 3 

A fenti alakulatok személyi , műszaki és kiképzési tekintetben is a Repülőcsapat Pa
rancsnokságnak voltak alárendelve. A csóti repülőtelep, a székesfehérvári repülő- és lég
hajós anyagraktár , valamint a még megszáll t területeken lévő repülőterek és raktárak a 
Hadügyminisz té r ium 37. (légügyi) osztályának, majd ennek megszűnése után „az aviati
kai anyagra vonatkozó ügyek pedig a Katonai Közigazgatási Főcsopor t Főnökének ügy
körébe l épnek . " 1 0 4 

Az új repülőcsapat tevékenységéről szintén nagyon kevés adat maradt fenn. E rövid, 
pár hónapos fennállása alatt az egységek egyik feladata minden bizonnyal a rendszeres 
futár j á ra tok fenntartása révén az összeköttetés fenntartása volt főként a Fővezérséggel . 
Egy augusztus 5-én kelt parancs szerint már volt „ál landó összeköttetés repülők útján 
Szeged és Székesfehérvár között" . 1919. szeptember 20-tól Siófok és Szeged között re
pülőposta-összeköttetést létesítettek, amely négynaponta indult Siófokról és a Szegedre 
érkezés után egy-két nappal tért vissza. 1 0 5 A Tanácsköztársaság bukása után egyébként a 
repülőgépeken a vörös csillagot fehérrel lefestették és a hivatalos rendelt szerint a Nem
zeti Hadsereg repülőgépei t a szárnyakon és a törzs két oldalán egy-egy nagy fekete „ H " 
betűvel kellett ellátni - emellett még egy betű- és számrendszer t is kialakítottak a gépek 
je lzésére . 

Harci bevetésről csak egy esetben beszélhetünk, ez pedig Horthy és csapatainak Bu
dapestre történő bevonulásának biztosítása. Az előzetes intézkedések szerint a fővárosba 
rendelt katonai repülőgépek feladata: „.. .megfigyelni a várost , kül te lkei t . . . valamint 
támogatólag közreműködni a hadsereg és a karhatalom esetleges harcaiban", továbbá 
p ropaganda- t evékenység . 1 0 6 

A nemzeti hadsereg újjászervezési kísérletei mellett külföldről nem túl bíztató hírek 
érkeztek a magyar repülés jövőjé t illetően, hiszen számítani lehetett rá, hogy a magyar 
békeszerződés hasonló lesz az osztrákhoz - , ez pedig a magyar katonai aviatika teljes 
megsemmisí tését jelentette. A légügyi osztály ezért egy tervezetet készített, hogy kellő 
időben megtett intézkedésekkel kikerülhessék a várható súlyos következményeket . A Fő
vezérséggel történt egyeztetések során a katonai repülés repülőposta cégére alatti elhe
lyezkedését tartották a legbiztosabbnak. Az előterjesztések nyomán a Honvédelmi M i 
nisztérium hozzáfogott az előkészületekhez és 1920-tól kezdve a repülőcsapat illegalitásba 

Lásd a 100. jegyzetet, 17. o. 
1 0 4 HL H M iratai. 18.600/eln. C. - 1919. 982. d. 
1 0 5 HL H M iratai. 2353/1.a. - 1919. 980. d. Vesztényi: i . m. 22. o. 
1 0 6 HL VKF iratai. 1669/1., 2005/1., 2057/1. - 1919. 1. d. A november 3-án megjelent intézkedés nyomán 

feltételezhető, hogy a bevonulás biztosításában az alábbi repülőgépet vettek részt: a Szombathelyi repülöszázad-
tól hat repülőgép (valószínűleg három Fokker D.VII, egy Fokker D.VI és kettő UFAG C.I), a Siófoki repülőkülö
nítménytől kettő repülőgép (valószínűleg egy-egy UFAG C.I és 169-es sorozatú Hansa-Brandenburg C.I). 



vonult. A rejtést fentről kezdve, polgáriasították a repülési ügyeket intéző csúcsszervet . 
1920 január jában megalakí tot ták a I I . (légiforgalmi) szakosztály néven, élén Petróczy 
István alezredessel. 1920. február 11-én pedig életre hívták a Magyar Aeroforgalmi Rt.-t 
(MAEFORT) , melynek nyi lvános célja a légiforgalom fejlesztése, valójában emellett 
leginkább a repülőcsapat felfegyverzése és készenlétben tartása volt . Ezzel az első világ
háború utáni magyar repülés hattyúdala vette kezdetét . A fegyvereket leszerelték a gé
pekről és bár rövid ideig a M A E F O R T felügyelete alatt még működöt t a légiforgalom, 
valamint a forgalmi á l lomások mellett Szegeden és Szombathelyen kiképző á l lomásokat 
is létrehoztak, az első magyar repülőcsapatok története a végéhez ért. 1921 közepétől 
már a Szövetségközi Légyügyi Ellenőrző Bizottság elől kellett menteni a maradék repü
lőanyagot, de ez csak részben sikerült és amit a Tanácsköztársaság után nem hordtak el 
az országból , azt a L Ü E B emberei nagy gonddal semmisí tet ték meg. 

Zoltán Czirók 

ON THE HISTORY OF 1918-1919 HUNGARIAN AIR TROOPS 

Summary 

During World War I aircrafts grew to be the basis of a new and decisive branch of service. 
Like all the Great Powers, the Austro-Hungarian Monarchy tried to set up combat-ready air troops, 
and following the collapse of the empire the successor states endeavoured to exploit the ex
periences in their own armies. After laying down the basic organization of the independent Hun
garian air troops, the first units were set up from November 1918, and the number of operable 
units grew considerably within a few months. Supplying the ever increasingly deployed air battal
ions and detachments came to be the task of mainly the three aircraft factories in Hungary, but this 
proved to be a great challenge for them working at reduced capacity. In the mean time the military 
staff found a possibility to supplement inland production, easing the demand by confiscating the 
aircrafts of the reserve air squadrons that had been operating in Hungary during World War I and 
of the German Mackensen Army that had marched through the country. As a result, an efficient air 
troop could be maintained amidst the hard battles of the Hungarian Soviet Republic, which not 
only was a match for the similar units of enemy states in quality and quantity, but in many cases it 
even surpassed them. In addition to the sufficient aircraft supply, the second important pillar of the 
organization, securing continuous and high level operating, was the numerous experienced air staff 
already tested during the World War. After August 1919, however, it was impossible to save this 
well-organized air force. Romanian looting and subsequently the measures of the Entente commis
sions destroyed the institution of Hungarian air troops almost completely, which was forced then 
by the Trianon Treaty to go underground. 

The study focuses on the background of the 1918-1919 air events, giving exact numbers on the 
size and capacity of the Hungarian air troops of the time; and presenting details on the changes in 
organization, on the output of inland aircraft factories, on the topic of machine stock and staff of 
the air troops, and on the air forces of neighbouring countries. 



Zoltán Czirók 

POUR L'HISTOIRE DES TROUPES AÉRIENNES HONGROISES EN 1918-1919 

Resume 

Lors de la premiere guerre mondiale, 1'avion devint la base d'une categorie d'armes nouvelle et 
determinante. A 1'instar des autres grandes puissances, la Monarchie austro-hongroise s'efforca 
egalement de mettre en place des troupes aeriennes efficaces et les Etats successeurs tenterent de 
profiter de ces experiences apres la desintegration de 1'empire. La base organisationnelle des trou-
pes aeriennes hongroises independantes etant constituee, les premieres troupes aeriennes furent 
creees des novembre 1918 et le nombre d'unites operationnelles connut une forte augmentation en 
1'espace de quelques mois. L'approvisionnement des divisions et des detachements aeriens, qui ef-
fectuerent de plus en plus de missions, representa un defi important pour les trois usines aeronauti-
ques de Hongrie qui tournaient alors a regime reduit. Neanmoins, le commandement militaire eut 
la possibilite de remedier a 1'insuffisance de la production nationale: i l essaya de satisfaire a la 
demande avec les appareils des compagnies de renfort en place en Hongrie pendant la guerre mon-
diale et avec les avions confisques a 1'armee Mackensen allemande lors de son passage en Hon-
grie. De ce fait, une troupe aerienne efficace put etre conservee meme lors des combats ardus de la 
Republique des Conseils qui ftit egale voire superieure en quantit^ et en qualite aux formations 
semblables des Etats adverses. Outre le materiel aeronautique necessaire, c'est le personnel navi-
gant chevronne et en grand nombre qui constitua 1'autre pilier du dispositif: c'est ce personnel 
rompu a la guerre qui en garantissait le fonctionnement continu et de qualite. Toutefois, cette force 
aerienne bien organisee ne put plus etre sauvee apres aotat 1919. Avant d'etre contrainte a 
1'illegalite par les dispositions du traite de Trianon, la quasi-totalite de 1'aviation militaire hon-
groise fut detruite par les prises de guerre roumaines et 1'activite des comites de 1'Entente. 

L'etude examine le contexte des evenements aeronautiques de 1918-1919, avance des chiffres 
sur la taille et la performance des troupes aeriennes hongroises de 1'epoque en analysant en detail 
1'evolution du systeme organisationnel, la productivite" des usines aeronautiques hongroises, le ma-
teriel et le personnel des troupes, ainsi que la force aerienne des Etats voisins. 

Zoltán Czirók 

ZUR GESCHICHTE DER UNGARISCHEN FLIEGERTRUPPEN IM JAHRE 1918-1919 

Resümee 

Im Laufe des Ersten Weltkriegs erwuchs das Flugzeug zur Grundlage einer neuen, bestimmen
den Waffengattung. Die Österreichisch-Ungarische Monarchie versuchte - ähnlich den anderen 
Großmächten - schlagfertige Fliegertrappen aufzustellen, und mit dem Zerfall des Reichs wollten 
die Nachfolgestaaten diese Erfahrungen in ihrer eigenen Armee nutzen. Als Schaffung der organi
satorischen Grundlagen der selbständigen ungarischen Fliegertrappen begann ab November 1918 
die Aufstellung der ersten Fliegerverbände, und die Zahl der einsatzfähigen Einheiten stieg inner
halb weniger Monate in bedeutendem Maße an. Die Versorgung der immer mehr Einsätze absol
vierenden Fliegerabteilungen war in erster Linie Aufgabe der drei Flugzeugfabriken in Ungarn, 
wobei sich dies jedoch für die mit reduziertem Betrieb arbeitenden Fabriken als eine große Her
ausforderang erwies. Zugleich bot sich der Militärfuhrung die Möglichkeit, die ungarische Produk
tion zu ergänzen - den Bedarf versuchten sie einerseits mit den beschlagnahmten Maschinen der 
während des Weltkriegs auf dem Gebiet des Landes tätigen Flugersatzkompanien, andererseits mit 
denen der durch Ungarn hinweg gezogenen deutschen Mackensen-Armee zu lindem. Dieser Tat
sache ist es zu verdanken, dass es auch in den schwierigen Kämpfen der Räterepublik gelang, eine 
effektive Fliegertruppe aufrechtzuerhalten, die qualitativ und quantitativ den ähnlichen Verbänden 



der gegnerischen Staaten nicht nur ebenbürtig war, sondern diese in vielen Fällen auch übertraf. 
Neben der Gewährleistung des notwendigen Flugmaterials wurde die andere wichtige Stütze der 
Organisation von dem im Weltkrieg bereits eingesetzten, erfahrenden Fliegerpersonal von großer 
Zahl gebildet, dessen fortlaufende und qualitativ hochwertige Tätigkeit sichergestellt wurde. Nach 
dem August 1919 war es jedoch bereits unmöglich, diese gut organisierte Fliegerkraft zu retten. 
Die rumänische Erbeutung und dann die Tätigkeit der Kommissionen der Entente zerstörte die In
stitution des ungarischen Militärfliegens fast vollständig; sie musste infolge der Vorschriften des 
Friedensdiktats von Versailles in die Illegalität flüchten. 

Die Studie untersucht den Hintergrand der Flugereignisse des Jahres 1918-1919 und bildet da
bei ein mit Zahlen dargelegtes Bild von der Größe und Leistung der zeitgenössischen ungarischen 
Fliegertrappen. Sie analysiert detailliert die Änderungen des Organisationssystems, die Leistung 
der ungarischen Flugzeugfabriken, die Frage des Flugzeug- und Personalbestandes der Fliegerver
bände, sowie die Fliegerkraft der Nachbarstaaten. 

Золътан Цирок 

К ИСТОРИИ ВЕНГЕРСКИХ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ В 1918-1919 ГОДУ 

Резюме 

В ходе первой мировой войны авиация стала основой нового решающего рода войск. 
Австро-Венгерская Монархия  - аналогично другим крупным державам -  стремилась  со
здать боеспособные войска авиации,  а с  распадом Австро-Венгерской Монархии образо
вавшиеся на ее  месте государства-преемники пытались использовать приобретенный опыт  в 
своих армиях. После того,  как  были заложены организационные основы самостоятельных 
венгерских ВВС, начиная  с  ноября  1918 года началось формирование первых авиационных 
частей, и число боеспособных авиационных  за  несколько месяцев значительно возросло. 
Снабжение самолетами дивизионов  и отдельных частей авиации, совершавших  все  больше 
боевых вылетов, возлагалось прежде всего  на три  венгерских авиационных завода,  но для 
заводов, работавших  с  сокращенной мощностью,  эта  задача явилась большим вызовом.  Во
енному руководству предоставилась возможность расширить отечественное производство 
самолетов - во время мировой войны возникшую потребность в  самолетах пытались удов
летворять за  счет авиационных эскадрилий, действовавших  на  территории страны,  а с  дру
гой стороны,  за  счет летательных аппаратов, конфискованных  у  немецкой армии Маккен-
сена, проходившей по  территории страны. Благодаря этому удалось даже  и в тяжелых боях 
за Венгерскую Советскую Республику поддержать эффективные авиационные части, кото
рые не  только качественно  и количественно отвечали поставленным требованиям,  но и во 
многих случаях превосходили подобные части враждебных государств. Наряду  с  обеспе
чением необходимых летательных аппаратов вторым важным фактором отечественной ави
ации являлся испытанный  в мировой войне, обладавший боевым опытом многочисленный 
летный состав, обеспечивавший непрерывное, поставленное  на  высокий уровень действие 
авиации. Однако после августа 1919 года  эту  хорошо организованную авиацию уже  невоз
можно было спасти. Захват румынами трофеев,  а  также действие комитетов антанты почти 
полностью уничтожили силы венгерской военной авиации, которые  в результате предписа
ний Трианонского мирного договора были вынуждены действовать нелегально. 

В статье анализируется  фон  воздушных битв  1918-1919 года, дается подкрепленная 
цифрами характеристика воздушных битв венгерской авиации того времени,  мы получаем 
впечатление о их масштабах и мощности участвовавших  в них сил, в  статье подробно ана
лизируются штатно-организационная система авиации  и ее изменения, характериуется 
мощность отечественных авиационных заводов. Автор рассматривает вопросы, связанные  с 
боевыми характеристиками самолетов  и личным составом авиационных частей,  не  оставляя 
при этом  без  внимания силы авиации соседних государств. 


