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A légitámadás elleni védekezés az első világháború idején 

A honi légvédelem fogalma az első vi lágháború időszakában alakult k i . Feladatköré
be sorolták mindazokat a szervezeteket, tevékenységeket , rendszabályokat , fegyverrend
szereket, különböző eszközöket és berendezéseket , melyek az ál lami vezetés , a fegyve
res erők, a gazdaság, az infrastruktúra, illetve a polgári lakosság védelmét biztosították 
az ország légterébe behatoló ellenséges légi j á rmüvekkel szemben.1 A honi légvédelem 
részben katonai, részben polgári feladatokat foglalt magában. A katonai légvédelem célja 
a légi támadások megakadá lyozása vagy megzavarása, az el lenséges légi kötelékek meg
semmisí tése , elűzése, illetve szétszórása volt. A polgári l égvéde lem (későbbi terminus
sal: légoltalom) tevékenysége elsősorban a bekövetkező légi támadások hatásának csök
kentésére, az anyagi és személyi veszteségek mérséklésére , illetve az okozott károk 
mielőbbi felszámolására irányult. 

A hátország légi védelmével kapcsolatos fontosabb alapelvek, az első átfogó szabá
lyozások, bizonyos szervezeti keretek és technikai megoldások a vi lágháború végére már 
a legtöbb európai á l lamban, köztük Magyarországon is megszüle t tek . 2 

Az első v i lágháború alatt a katonai repülés gyors fejlődésen ment keresztül . A háború 
elején még csak kisegítő szerepkörben alkalmazott repülő csapatokból 1918-ra önálló 
fegyvernem született, amely jelentős hatást gyakorolt a hadmüveletek alakulására. A hábo
rú végén az antant 11 381, a központi hatalmak 5837 repülőgéppel rendelkeztek. Az Oszt
rák -Magyar Monarchia légierejének állományába 1733 gép tartozott.3 A harcoló felek már 
a háború első hónapjaitól szórványos légi támadásokat intéztek az el lenséges hátország 
hadifontosságú célpontjai (légi bázisok, hadianyag gyárak, közlekedési csomópontok) el
len. Francia repülőgépek 1914. december 4-én a fronttól mintegy 100 km-re fekvő 
Freiburgot bombázták . A német légierő 1915. március 20-tól Párizst, május 31-től Lon
dont támadta . 4 
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Az O s z t r á k - M a g y a r Monarchia esetében elsősorban a frontokhoz közel eső területek 
szenvedtek az e l lenséges bombázásoktó l . Az olasz légierő súlyos támadásokat hajtott 
végre Fiume és Pola ellen. Polát 41 alkalommal bombázták , 391 gép részvételével . Több 
alkalommal hullottak b o m b á k Ljubjana és Innsbruck térségében is. Antant felderítő gé
pekjelentek meg Bártfa és Szeged légterében, egy olasz repülőraj pedig 1918 augusztu
sában berepült Bécs fölé, ahol röpcédulákat dobott le. A Monarchia légiereje főként M i 
lánó és Velence körzetét támadta. Mestrét 42 alkalommal bombázta , összesen 251 
osz t rák -magyar gép. Szórványos légi támadások érték Róma és Nápo ly térségét is. 5 

A repülőgépek számának és tel jesí tményének je lentős megnövekedéséve l , a korábbi , 
döntően harcászati szintű feladatokon túllépve lehetővé vált a légierő hadászati célú fel
használása. A repülő csapatok specializálódását elősegítő gyors technikai fejlődés, az 
ehhez igazodó korszerűbb szervezeti keretek és az új alkalmazási elvek nyomán fokoza
tosan nőtt a hátország ellen indított légi támadások gyakorisága és je lentősége . A bombá
zások már nemcsak a katonai objektumok ellen irányultak, hanem a gazdasági élet, a 
közlekedés , az á l lamigazgatás számos létesítménye is a célpontok közé került. A háború 
végére ál talánossá vált az a felfogás, amely a hátországot a fronthoz hasonló hadművele 
t i területnek tekintette. Bár a kifejezetten polgári lé tesí tmények és a c iv i l lakosság elleni 
tervszerű támadásokat a harcoló felek elvben elutasították, a gyakorlatban az ipari és 
közlekedési cé lpontok támadása során eleve számoltak polgári á ldozatokkal , amit J á r u 
lékos vesz teségnek" tekintettek. 6 

A háború alatt Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország front mögöt t i területeire 
a központi hatalmak 2925 gépe összesen 14 577 bombát dobott. A támadások 2953 ha
lott és 5925 sebesült áldozatot követeltek. Németország és a Monarchia nyugati és déli 
területeire 5093 antant gép bevetése nyomán 17 623 bomba hullott, melynek következté
ben 1131 fő meghalt és 2721 fő megsebesül t . 7 Bár a legtöbb légi támadás a német hátor
szágot érte, és a legtöbb bombát is ott dobták le az el lenséges légi j á rművek , a személyi 
veszteségek aránya mégis ott volt a legalacsonyabb. Németo r szágban 100 bombára 18 fő 
halott és sebesült jutott. Ez az arány Nagy-Br i tanniában 86 fő, Franciaországban 46 fő, 
Olaszországban 44 fő, az Osztrák-Magyar Monarchiában pedig 39 fő körül alakult. A nagy 
veszteségeket Nagy-Britannia esetében elsősorban az okozta, hogy a német légi támadások 
többnyire néhány sűrűn lakott nagyváros , mindenekelőt t London körzetére koncentrálód
tak. A német veszteségek át lagosnál alacsonyabb mér tékében közrejátszott a katonai és 
polgári légvédelmi intézkedések viszonylag korai beveze tése . 8 
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A növekvő számú hátország elleni légi támadások miatt a harcoló felek már 1915-ben 
lépéseket tettek a front mögött i területek légvédelmének megszervezésére . Ez kezdetben 
csak néhány fontosabb ipari, közlekedési gócpont körzetét érintette, később a front m ö 
gött húzódó 100-200 km széles sávra is kiterjedt. A háború végére azonban világossá 
vált, hogy szükség van a harcoló ál lamok egész területére kiterjedő légvédelmi rendszer 
kiépítésére. Németországban , 1918-ban már 24 110 katona, 896 légvédelmi ágyú, 454 
fényszóró, 536 kötött ballon, és 170 vadászrepülőgép (a német légvédelmi erő mintegy 
40%-a) oltalmazta a honi légteret. Nagy-Bri tanniában a legnagyobb hangsúlyt a főváros 
védelme kapta. London légterét 9700 katona, 266 légvédelmi ágyú, 353 fényszóró, 112 
kötött l éggömb és 282 vadászgép biztosította. 9 

A vi lágháborús tapasztalatok azonban azt is bebizonyítot ták, hogy a katonai eszkö
zök, a légierő és a légvédelmi tüzérség nem elegendő a légi támadások elhárítására és ha
tásuk csökkentésére . Szükség van a polgári légvédelem kiépítésére, a lakosság élet- és 
vagyonbiztonságát szolgáló speciális rendszabályokra, lé tes í tményekre, szervezetekre is. 
A háborúban résztvevő á l lamok számos rendelkezést hoztak a hátország légi támadások 
elleni védelme érdekében. Ezek közé tartozott az ellenség tá jékozódásának megnehezí té 
se, a rejtés, burkolás , elsötétítés, elködösítés bevezetése, a gyakran támadott körzetekben 
élők részleges kitelepítése, az ipartelepek működését érintő biztonsági előírások kidolgo
zása, a tűzrendészeti szempontok fokozott érvényesítése, a r iasztás megszervezése és a 
lakosság légiriadó alatti magatar tásának szabályozása. Az intézkedések eredményességét 
mutatta, hogy míg Németországban , 1916-ban 100 ledobott bomba át lagosan 25 halott és 
75 sebesült áldozatot követelt , addig 1918-ban a veszteségek je lentősen mérséklődtek, 
100 bombára már csak 3 halott és 12 sebesült ju to t t . 1 0 

Az első vi lágháború végére az offenzív légierők fejlődésének, növekvő szerepének 
el lenhatásaként (bár némiképp attól elmaradva) megszület tek azok az elemek, elvek, el
járások, technikai eszközök (vadászrepülő erők, légvédelmi tüzérség, légvédelmi figyelő 
és je lentő szolgálat, polgári légvédelmi intézkedések), melyek összefogásával lehetővé 
vált a honi légvédelem kiépítése. A háború végére a harcoló hadseregek légvédelme mel
lett fokozatosan önálló feladatkörré vált a honi légtér o l t a lmazása . " 

A katonai légvédelem a korabeli felfogás szerint aktív (fegyveres) és passzív (nem 
fegyveres) tevékenységre tagolódott . Az aktív légvédelem körébe sorolták az el lenséges 
repülőkkel harcba szálló saját légierőt, mindenekelőt t a hátország védelmét ellátó va
dászrepülő erőket, valamint a földi légelhárítást, a légvédelmi ágyús és géppuskás alaku
latokat. A passzív légvédelem keretébe tartoztak a katonai kisegítő eszközök (fényszóró, 
fülelőkészülék, léggömbzár) , valamint a rejtés, burkolás, leplezés, á lcázás különböző 
módozatai . Ide sorolták a légi figyelő és je lentő szolgálatot is, mely központ i lag irányí
tott katonai szervezet volt, de a polgári hatóságok számára is adatokat szolgáltatott , és 
tevékenységébe polgári szervezetek is bekapcsolódtak. A passzív légvédelem fontos ré-
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szenek tekintettek a kialakuloban levo polgari legvedelmet, a karok es vesztesegek meg-
elozeset celzo ovintezkedeseket (elsotetites, tuzvedelem stb.), a riasztas megszervezeset, 
illetve a legitamadas alatti magatartasra vonatkozo szabalyozast.1 2 

Az Osztrak-Magyar Monarchiaban a hatorszag legitamadas elleni vedelmenek kiepi-
tesere 1917 tavaszan tortent atfogo intezkedes. Apri l is 1-jen a kozds (k. u. k.) Hadtigy-
miniszterium kozponti legvedelmi iranyelveket adott k i . Megszerveztek a Mogottes Or-
szagreszek Legjaromii Elharito Szolgalatat (Luftfahrzeugabwehrdienst i m Hinterland -
L F A D ) . A hatorszagban miikodo katonai keruletekben helyi L F A D parancsnoksagokat 
allitottak fel, melyek mind a katonai, mind a polgari legvedelmet iranyitottak. 1 3 

Legjar6 Csapatok Parancsnoksdga 

Mogottes Orszagr^szek 
L6gjar6mii-elhdrit6 Szolgalata 

(LFAD) 
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geppuskds szazadok 
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allomasok es orsok 
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Katonai korletek 
LFAD parancsnoksaga 

LFAD alakulatok, lc'gi bazisok 
Helyorsegek, katonai alakulatok 
Polgari szervek 

OMM Mdgdttes Orszagreszek Legjdromu-elhdrito Szolgdlata, 1918 

A Magyar Kiralysag teruleten 6 L F A D korzetet alakitottak k i , Budapest, Szeged, 
Kassa, Pozsony, Kolozsvar es Zagrab kozponttal. A magasabb katonai parancsnoksagok 
vezerkari osztalyaira egy-egy legjaromii elharito eloado kerult kinevezesre. Az egyes va-
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rosok, hadiüzemek légvédelmét a helyi katonai alakulatok ál lományából kijelölt L F A D 
tisztek irányították. A hátországban, a fronttal párhuzamosan, valamint Bécs tágabb előte
rében önálló légi figyelő szolgálatot állítottak fel, ami szorosan együttműködött a hadmű
veleti területen kiépült hasonló célú hálózattal. Az ellenséges légitámadás elhárításához 
214 légvédelmi célra alkalmazott löveg és 5 vadászrepülő század állt rendelkezésre . 1 4 

Ezzel párhuzamosan , a magyar Belügyminisz tér ium ( B M ) rendeletet adott k i a polgá
r i lakosság véde lmének megszervezésére , bizonyos óvintézkedések, biztonsági előírások, 
viselkedési szabályok bevezetésére . A honi légvédelem országos kiépítéséhez azonban 
egyelőre hiányoztak a szükséges anyagi és technikai feltételek. M i v e l Magyarország bel
ső területeit légi támadások nem érték, sem a hatóságok, sem a lakosság nem fordított 
túlzott figyelmet a kiadott rendelkezések végrehaj tására . 1 5 

A háború végén a frontok összeomlása, az antant csapatok és az általuk támogatot t 
szerb, román és cseh haderő előrenyomulása folytán Magyarország légi veszélyeztetettsége 
jelentősen megnövekedett . Az 1918. október 31-én hivatalba lépő új polgári demokratikus 
kormány, a Monarchia közös védelmi rendszerének felbomlása u tán fontosnak ítélte a 
honi légvédelem kiépítését, és tett bizonyos lépéseket ennek érdekében. A katonai és 
polgári repülés, illetve a repülőgépgyártás újjászervezésére november 3-án, Hangay 
Sándor vezetésével Légügyi Kormánybiztosságot hoztak létre. November 9-én az önálló 
magyar légierő irányítására felállították a Magyar Repülőcsapa tok Parancsnokságát , 
amely kezdetben Bogyay Artúr őrnagy, majd november 15-töl Petróczy István alezredes 
vezetése alatt működöt t . November 9-én a hadügyminisz ter által néhány nappal koráb
ban kiadott általános leszerelési utasítást úgy módosították, hogy az a légierőre nem vo
natkozott. Egyúttal felhívást intéztek a Monarchia repülő csapatainak kötelékébe tartozó 
katonákhoz, hogy haladéktalanul jelentkezzenek szolgálatra az önál ló magyar légierő
höz. A nyilvántartásba vett á l lomány december 2-án 1195 fő (köztük 265 tiszt) vo l t . 1 6 

Az év végén a légierő két repülőcsopor t ta l rendelkezett ( I . budapesti, I I . aradi). Az 
I . csoport a lárendel tségébe tartozott az 1. (mátyásföldi) „légi rendőr" repülő osztály. A 
Háry László százados parancsnoksága alatt álló egység „polgáriasí tot t" e lnevezése elle
nére harci alakulat volt, és a magyar vadászrepülőket fedte. Döntően együléses Avia t ik 
D I . és Fokker D V I I . gépekkel rendelkezett, és fő feladatául Budapest térségének vé
de lmét je lö l ték k i . 1 7 

A gyakran vál tozó demarkációs vonalak, az antant gépek számára szabad közlekedést 
biztosító fegyverszüneti egyezmény, a magyar haderő szétesése, illetve leépítése azon
ban lehetet lenné tette a légtér hatékony el lenőrzésének és véde lmének megszervezését . 
A légi tevékenység megfigyelését folyamatosan csak a repülőtereken, illetve a Budapes-

1 4 HL Hadügyminisztérium (a továbbiakban: HM) Ein. 1. 6810/1917., 6983/1917.; Österreichisches 
Staatsarchiv- Kriegsarchiv К. u. К. Kriegsministerium Abt. 5/L. I . 1533/1917.; Légi támadások elleni védeke
zés a mögöttes országrészben. Budapest, 1917. (a továbbiakban: Légi támadások elleni védekezés...) 4-7., 2 1 -
23., 32-33. o. 
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V. 1917-V-2930, 1918-V-40 316.; Légi támadások elleni védekezés... 17-18., 21-23., 27-29., 32-34. o. 
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gyar katonai repülés történetéből. Budapest, 1986. (a továbbiakban: Nagyváradi - M. Szabó - Winkler 1986.) 
110-111., 115., 118. о. 



ten és a főváros előterében felállított néhány figyelőállomáson végezték. A Hadügymi 
nisztérium 37. osztályához Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Kalocsa, Kecskemét és 
Cegléd légi figyelőitől futottak be viszonylag rendszeres je lentések. A déli demarkációs 
vonal mentén, főként Szeged és Békéscsaba térségében ismételten előfordult, hogy kato
nák, vagy az újjászervezett polgári karhatalom (nemzetőrség, polgárőrség) tagjai egyéni 
kezdeményezésre tüzet nyitottak az átrepülő idegen gépekre. Az antant illetékesei emiatt 
többször is tiltakoztak a magyar szerveknél. A Hadügyminisz té r ium utasítására a helyi 
katonai parancsnokságok újólag felhívták a polgári ha tóságok figyelmét, hogy a magyar 
légtérben megjelenő antant gépeket tilos tüz alá venni . 1 8 

A Tanácsköztársaság kikiáltását követően a magyar légierő mintegy 70-80 harci re
pülőgéppel rendelkezett. Ugyanennyi gépet tudott felvonultatni ellene a három szomszé
dos á l lam és a térségben á l lomásozó francia haderő. A légi fölényt a nyár közepéig a V ö 
rös Hadsereg repülői birtokolták. Az ellenséges gépek csak néhány elszórt támadást 
hajtottak végre, a csehek Győr és Almásfüzitő, a románok Diósgyőr , illetve Csongrád 
körzetében. Július folyamán cseh, illetve román felderítő gépek több alkalommal bere
pültek Budapest térségébe is . 1 9 A magyar repülő csapatok parancsnoksága március 24-én 
elrendelte, hogy minden repülőtéren virradattól napnyugtáig egy felfegyverzett gép áll
j o n készenlétben az el lenséges berepülések elhárítására. A legveszélyeztetet tebb irá
nyokban, Szegeden, illetve a Budapest környéki reptereken két gépet kellett készenlét
ben tartani. 2 0 

Budapest térségében 3 repülőszázad (2., 3., 8.) ál lomásozott . A 8. század kifejezetten 
honi vadászrepülő feladatokat látott el, és a Hadügyi Népbiz tosság 37. ( légügyi) osztálya 
közvet len irányítása alá tartozott. A budapesti századok gépeit szükség esetén kirendel
ték az el lenséges berepülések által veszélyeztetett más körzetek védelmére . A 3. század 
egy raja Miskolc, a 8. század néhány gépe Győr térségében került bevetésre . Gyakran 
hajtottak végre légvédelmi feladatokat a többi repülőszázad gépei is. Június folyamán a 
Győr körzetében á l lomásozó 4. repülő század felszállásainak 20%-át az el lenséges repü
lők elleni bevetések tették k i . A magyar repülök június 12-én Sajószögednél egy román, 
június 15-én Győrnél egy cseh gépet légi harcban lelőttek. 2 1 

A Vörös Hadsereg vezetése elsősorban a főváros légvédelmét igyekezett megszer
vezni, melynek irányítására önálló Légitámadást Elhárító Parancsnokságot állítottak fel. 
Ennek keretében a rendelkezésre álló harcképes légvédelmi lövegekből Tost Károly fő
hadnagy parancsnoksága alatt önálló tüzércsoportot szerveztek (a későbbi 43. tüzérez
red). A Budapest véde lmére összpontosított légvédelmi erők május végén 18 löveggel 

MOL К 149. BM V I I . Res. 8810/1918.; Csongrád Megyei Levéltár (a továbbiakban: CSML) Csongrád 
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rendelkeztek. A Légi támadást Elhárító Tüzércsoport déli részlegének tíz lövege a csepeli 
ipartelepeket és Albertfalva térségét, a keleti részleg négy lövege a pestszentlőrinci hadi
anyaggyárat , illetve a mátyásföldi repteret, az északi részleg négy lövege pedig az össze
kötő vasúti hidat, valamint az óbudai gázgyárat és v ízmüvet védte . N é h á n y további , 
többségében rögtönzött légvédelmi ágyú került felállításra a győri és miskolci ipartele
pek, illetve a Tisza-hidak körzetében. Májusban megalakult a Budapesti Fényszóró Cso
port Parancsnokság, Konkoly Thege Pál főhadnagy vezetésével , 18 l ámpáva l . 2 2 

A főváros körül kettős légi figyelőláncot építettek k i , 60 település bekapcsolásával. A r i 
asztással és a lakosság légitámadás alatti magatartásával kapcsolatban kiadott intézkedések 
általában megegyeztek a világháború alatt bevezetett szabályozással. A polgári légvédelmi 
feladatok ellátását részben közbiztonsági kérdésnek tekintették, és végrehajtásába a Vörös 
Őrséget is bevonták. A helyi óvintézkedések bevezetéséről az érintett direktóriumoknak kel
lett gondoskodniuk. A tervezett légvédelmi rendszer kiépülése azonban a katonai helyzet 
gyors romlása, a belső politikai feszültségek, valamint anyagi, műszaki és szervezési prob
lémák miatt nem valósult meg. 2 3 

Magyarország légügyi és légvédelmi helyzete 
a békeszerződés megkötése idején 

A Tanácsköztársaság bukását követően a román hadsereg bevonult Budapestre és az 
Észak-Dunántúl egyes területeire. A párizsi békekonferencia utasítására a fővárost novem
ber 15-én kiürítették, majd november 23-án visszahúzódtak a Tisza vonala mögé. A román 
erők az 1918 novembere óta megszál lva tartott magyar területekről összesen 10 728 va
gon hadianyagot szállítottak el, közte 353 vagon repülőanyagot . A magyar adatok sze
rint, 395 harci és k iképző gépet , 206 sárkányt, 135 motort, egy megfigyelő ballont vittek 
magukkal, számos egyéb felszereléssel, fegyverzettel, sá torhangárokkal , speciális szer
számgépekkel együtt . A hadizsákmányba került repülőgépek többsége igen rossz műsza
k i ál lapotban volt, csak 91 repülésre alkalmas akadt köztük. A magyar légierő anyagi 
vesztesége elérte a 95 091 742 koroná t . 2 4 

A Tanácsköztársaság időszakában a francia megszál lás alatt álló Szegeden szervező
dő Nemzeti Hadsereg légierővel nem rendelkezett. Tervezték ugyan egy harci repülő szá
zad felállítását, melynek feltöltéséhez a megfelelő személyi ál lomány (12 tiszt és 62 fő le
génység) rendelkezésre állt. A franciák azonban katonai gépek tartását nem engedélyez
ték, csak annyit tettek lehetővé, hogy 2-3 fegyvertelen géppel a magyar pilóták felderítő, 
röpcédulaszóró és futárrepüléseket hajtsanak végre. A szegedi ellenforradalmi kormány 
felkérte Bethlen Istvánt, a bécsi magyar Antibolsevista Comité vezetőjét, próbáljon 
Ausztr iában repülőgépeket vásárolni , hogy a Nemzeti Hadsereg legalább 12 harci géppel 
rendelkezzen. A Bethlen által vásárolt gépek közül 8 Phönix С I . 1920. január jában ér-
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kezett meg Magyarországra . Hosszabb távon a Nemzeti Hadseregben 5 repülő század 
felállítását tervezték, 40 elsővonalbeli harci és 10-15 tartalék géppe l . 2 5 

A Tanácsköztársaság bukását követően, augusztus 7-én a Nemzeti Hadsereg kereté
ben Repülő Csoport Parancsnokságot hoztak létre, amely szervezési , anyagi, ellátási, 
igazgatási és fegyelmi ügyekben a Hadügyminisz tér ium Szervezési Csoportja, ezen belül 
az 5. (személyügyi) osztályon m ű k ö d ő légügyi előadó (Pálffy százados) alá tartozott. 
Harci a lkalmazás tekintetében, pedig a Hadművele t i Csoport 3. (hírszerző) osztálya ve
zetőjétől (Ottrubay Káro ly őrnagy) kapta az utas í tásokat . 2 6 Augusztus 19-én újjáalakult a 
Hadügyminisz té r ium 37. ( légügyi) osztálya, amely később a Várban, az Országos Levél
tár épületében kapott helyet. Az osztály élére Petróczy István alezredest, helyet tesének, 
Kenése Waldemar századost nevezték k i . Az osztály ügykörébe tartozott a repülőcsapa
tok szervezése, felszerelése, személyi és anyagellátása, valamint a repülőgyár tás felügye
lete, a gyárak anyagnyi lvántar tása is . 2 7 

November 12-én átszervezték a légierő irányítását. Repülő Csapat Parancsnokság né
ven új vezetőszervet állítottak fel, melynek feladatkörét egyelőre a Fővezérség I . b. osz
tálya látta el. A repülő csapatok parancsnoki posztját, a Fővezérség légügyi előadója 
(egyben az I . b. osztály vezetője) , Bogyay Artúr őrnagy töltötte be, a helyettese Pál A n 
dor százados volt. A légierő anyagi, ellátási ügyei a H M Anyagi Főcsopor t jának hatás
körébe tartoztak. A Repülő Csapat Parancsnokság a lárendel tségébe került a szegedi re
pülőcsoport (Czapáry Jenő százados) , egy harci és egy k iképző százada, illetve a 
Repülőgép- javí tó Műhe ly , valamint a budapesti repülőszázad (Steiner József százados) , 
a szombathelyi repülőszázad (Háry László százados) és a siófoki repülő kü lön í tmény 
(Weldin Ferenc főhadnagy) . A repülő csapatok mindössze tíz bevethető harci géppel 
rendelkeztek, a személyi ál lományt 266 tiszt és repülőkatona, illetve 116 fő műhelysze
mélyzet alkotta. 2 8 

A román kivonulást követően megkezdődöt t a megmaradt repülőanyag összegyűjtése. 
Az év végé ig 55 sárkányt és 11 működőképes motort találtak. A Hadügymin isz té r ium 
37. osztálya jegyzéktervezete t készített a kormány részére, hogy a magyar diplomácia 
hivatalosan kérje az antant engedélyét a légierő fenntartásához. A kérést e lsősorban a 
Tanácsköztársaság bukása utáni belső rend biztosításának igényével indokolták, ami a 
nyugati hatalmaknak is nyi lvánvaló érdeke. A katonai vezetés azonban igyekezett felké
szülni arra az esetre is, ha a békeszerződés a katonai repülés teljes t i lalmát mondaná k i . 
Lorx Győző ezredes, a hadművele t i osztály vezetője állásfoglalása szerint, ha az antant 
hatalmak fel k ívánnák számolni a magyar légierőt, a polgári repülést kell burkoltan ka
tonai irányítás alá vonni, és minden meglévő személyi és anyagi forrást annak a fejlesz
tésére kell fordí tani . 2 9 
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Az 1919. szeptember 10-i Saint Germain-i békeszerződés Ausztria számára a katonai 
repülés fenntartásának minden formáját megtiltotta. A repülő csapatok rejtett fenntartá
sára Ausztr iában légi rendőrséget állítottak fel. Ehhez hasonló megoldást javasolt Ma
gyarországon is, 1919. december elején a Hadügyminisz tér ium 37. osztálya. A katonai 
vezetés azonban ezt elvetette. Nem akarta több szervezetre szétforgácsolni a rendelke
zésre álló k isszámú gépanyagot és pilótát. A magyar katonai repülés teljes betiltása ese
tére pedig hatékonyabb rejtést tartott szükségesnek, ezért részletes terveket dolgozott k i , 
hogy a légierő magját hogyan lehetne a polgári aviatika keretei között megőrizni . A légi
erő operatív irányítását közvetlenül átvette a Fővezérség 1. b. osztálya, a repülő csapatok 
felszerelésével, el látásával, illetve a repülőgépek gyártásával kapcsolatos ügyek az 
Anyagi Főcsoport hatáskörében maradtak. A 37. osztály ügykörének egyéb részeit (szer
vezés, kiképzés, személyi kérdések) ideiglenes jelleggel az osztály mellett működő és ko
rábban csak a polgári repüléssel foglalkozó Légügyi Bizottság látta el. A Hadügyminiszté
rium (37.) légügyi osztályát formálisan felszámolták, helyette 1920 januárjában megalakult 
a Kereskedelemügyi Minisztérium (КЕМ ) I I . (légiforgalmi) szakosztálya, amely most már 
polgári szervként átvette a repüléssel kapcsolatos ügyek teljes irányítását . 3 0 

A légügyek új vezető szerve megalakulásakor 15 kinevezett t isztviselővel, 1,4 millió 
korona költségvetéssel rendelkezett, és egyelőre a 37. osztály régi helyén, az Országos 
Levéltár épületében működöt t . Elére Petróczy Istvánt nevezték k i , akit ezredessé léptet
tek elő, hivatalosan azonban, mint „légügyi igazgató" szerepelt. А К Е М  légiforgalmi 
szakosztálya titokban továbbra is katonai irányítás alatt állt. A koordinálást a két minisz
térium között a Hadügyminisz té r ium 1. osztályán működő repülésügyi e lőadó látta el. 
Március 15-én a hadügyi tárca is nevet változtatott és létrejött a Honvéde lmi Minisztér i
um ( H M ) . 3 1 

Gróf Károlyi László elnökletével még 1920. február 11-én megalakult a Magyar 
Aeroforgalmi Rt. ( M A E F O R T ) , amely 50 millió korona alaptőkével rendelkezett. Ez lát
szólag magáncég volt, valójában azonban kormányzat i el lenőrzés alatt működöt t , és 10 
millió korona állami szubvenciót kapott. A vállalat keretében tíz együléses és 12 kétülé
ses gép raktározása, két századnyi repülő személyzet a lkalmazása, és részükre havi 90 
óra repülés biztosítása vált lehetővé. A M A E F O R T gondoskodott egy kiképzőkeret és 
egy repülő-anyagraktár fenntartásáról. A hét katonai kör le tparancsnokság székhelyén, 
valamint Győrön és Nagykanizsán katonai célokat is szolgáló forgalmi, illetve kisegítő 
reptereket tartott fenn. A cég 1920 májusától Budapest és Szombathely, illetve Budapest 
és Szeged között belföldi légi járatot üzemeltetet t . 3 2 

Újraindult a katonai repülőképzés , előbb 1920 májusában Szegeden, majd Mátyásföl
dön, Szombathelyen és Miskolcon is. Aszódon repülőgép-szerelő tanfolyamot létesítet
tek. Szeptemberben a szombathelyi reptéren megfigyelő kiképzés indult. December vé
gén a M A E F O R T 22 „forgalmi" és 20 iskolagéppel, valamint 60 javí tásra szoruló 
repülőgéppel rendelkezett. A vállalat keretein kívüli „nyíl t" repülőcsapatok és kiképző 
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keretek a Repülő Fe lszámoló Parancsnokság alárendel tségébe kerültek. Ezek ál lományá
ba 130 tiszt és 559 fő legénység tartozott. A kormány azzal számolt , hogy ezeket az egy
ségeket a békeszerződés megkötése után le kell majd szerelni, ezen az áron azonban leg
alább megmenthe tő lesz a légierő rejtett r észe . 3 3 

A katonai felső vezetés nagy jelentőséget tulajdonított a repülöfegyvernem gyors fej
lődésének, és a v i lágháború során megnövekvő szerepének, és jó l érzékelte , hogy az or
szág e tekintetben várhatóan hosszabb távon komoly hátrányba kerül majd a 
szomszédaival szemben. A légügyek terén szükségessé váló lépések irányítására 1920. 
szeptember 28-án a H M Szervezési Csoportfőnökét kinevezték „Légügyi Katonai Meg
bízottnak", ezzel a feladatkörébe került a katonai repülés és a légvédelem újjászervezése 
és fejlesztése. A légierő kiépítésével és várható alkalmazásával kapcsolatos kérdések ko
ordinálását a H M hadművele t i osztályára beosztott repülésügyi e lőadó, Laborczffy Re
zső repülő százados látta e l . 3 4 

Az ország teljes légügyi kiszolgáltatot tságának enyhítése é rdekében Grosschmidt Ist
ván sorhajóhadnagy, a hivatalosan a B M alá tartozó folyamrendészet képviseletében, 
1920. november 3-án javaslatot terjesztett a honvédelmi tárca elé, hogy más országok 
példáihoz hasonlóan, a folyamőrség keretében állí tsanak fel egy vízi repülő századot. 
Grosschmidt szerint egy ilyen egység a megmaradt néhány repülőcsónak és a M A R E 
gyárban rendelkezésre álló műszaki leírások alapján megépí thető új gépekkel rövid idő 
alatt felszerelhető lenne. A század katonai jel legét tényleges folyamrendészet i feladatok 
ellátásával, illetve rendszeres postarepülésekkel lehetne rejteni az antant hatalmak előtt. 
Az elképzelés azonban a békeszerződés érvénybe lépését követő teljes repülési és repü
lőépítési t i lalom miatt nem valósulhatott meg. 3 5 

A román kivonulás után, a magyar légvédelmi tüzérség mindössze 10 db 14M. és 2 db 
5/8M. légvédelmi ágyúval rendelkezett, azokhoz is hiányzott az irányzó berendezés . K i 
képző feladatokra felhasználhattak m é g két löveget (1 db 14M. és 1 db 5/8M.), melyeket 
a páncélvonatokról szereltek le. A légvédelmi tüzérség fejlesztésével foglalkozó 1920. 
január 7-i ér tekezleten a harcoló hadsereg védelmére hadosztá lyonként 2-2 üteg, honi 
feladatkörben pedig a Fővezérség tartalékaként további 4 üteg felállítását határozták el. 
Ez békében 4 üteg (16 löveg), felriasztás esetén 12 üteg (48 löveg) rendszerbe állítását 
jelentette volna. 3 6 

Egyelőre azonban a rendelkezésre álló minimális fegyverzettel Budapest védelmét 
igyekeztek biztosítani. A főváros légvédelmét a Gellért Őrség honi légvédelmi ütege lát
ta el (2 db 14M., 2db 5/8M. löveg és 1 db 75M. jelzőlöveg). Ehhez csatlakozott 1920 ápri
lisától a tüzér tanezred „repülőgép-elhárí tó" (repel.) tanütege (2 db 14M. löveg). Az ágyúk 
a Citadellán, a Sashegyen és Rézmálon voltak állásban. Augusztus 31-én elrendelték a 

HL Budapesti Körletparancsnokság 8465/1920.; Tgy. 2825. Száva Péter első világháborús pilóta vissza
emlékezése az 1913-1945 közötti magyar repülési eseményekre. (A továbbiakban: Száva P. visszaemlékezése.) 
13. o.; Tgy. 2787.; Vesztényi 1942. I . 36., 44. o.; Révész Tamás: Repülőtér az Alpokalján. Budapest, 2006. (A to
vábbiakban: Révész 2006.) 75-76. o. 

3 4 Nagyváradi - M. Szabó - Winkler 1986. 145. о.; HL Tgy. 3715. Nagy 2000. 131.0.; Tgy. 2787 Veszté
nyi 1942. I . 29. o. 

3 5 HL Personalia (a továbbiakban: Pers.) V I I . 87. Szentkeresztesy Henrik ir. C - l . 171. d.; Tgy. 1987. 
Mocsáry L . Mellékletek sz. n. 

3 6 HL HM Ein. 3.74 134/1920.; Tgy. 3715. Nagy 2000. 103-104. o. 



budapesti hadosztály tüzérosztálya (később ezred) keretében egy új repel, üteg felállítá
sát (4 db 14M. löveg és 1 db 75M. je lzőlöveg) , amely novemberben alakult meg. Buda
pesten kívül csak a szegedi hadosztály, illetve hajmáskéri légvédelmi tüzér tanfolyam ren
delkezett egy-egy repel, tanüteggel (2-2 löveg). A fényszóró század ál lományába 1920 
augusztusában 10 db 60 cm-es lámpa tartozott, de ezekből csak három volt üzemképes . 3 7 

A katonai vezetésnek komoly gondot okozott Budapest légi veszélyeztetettsége. A fő
várost, az ott koncent rá lódó igazgatási és katonai in tézmények, hadiipari létesí tmények, 
vasúti c somópontok és a Duna-hidak, különösen a határ közelsége miatt e lsődleges cél
ponttá tették. Egy katonai konfliktus esetén számolni kellett azzal, hogy Budapestet is
mét lődő légi támadások érhetik, melyek megnehezí thet ik a mozgósí tás végrehajtását, 
komoly károkat okozhatnak a hadiüzemekben, súlyos zavart idézhetnek elő az ál lam
igazgatásban, és mindez a két forradalom után a lakosság reakcióit is kiszámíthatat lanná 
teheti. Felmerül t Budapest „nyíl t" (katonailag nem védett) várossá nyi lvání tásának lehe
tősége is. Az első v i lágháború negatív tapasztalatai alapján azonban nem lehetett arra 
számítani , hogy egy ilyen deklarációt a majdani t ámadók tiszteletben tartanak, és erre te
kintettel megkímél ik a magyar fővárost . 3 8 

Mihalovits Zoltán ezredes, a Gellért Őrség parancsnoka október 18-án javaslatot nyúj
tott be Budapest légvédelmének megerősítésére. Kérte, hogy a légvédelmi alakulatok ne a 
kivonuló seregtestek alárendeltségébe tartozzanak, hanem kerüljenek külön honi parancs
nokság alá. A légvédelmi ütegeket vonják k i a tábori tüzérség keretéből, és állítsanak fel 
önálló légvédelmi tüzérezredet. A gyors és pontos hírközlés biztosítása érdekében építse
nek k i közvetlen távbeszélő vonalat a főváros légi védelmét irányító Gellért Őrség, vala
mint a légvédelmi ütegek és géppuskás szakaszok között. Mihalovits előterjesztése szerint 
a főváros védelméhez minimálisan 6 ütegre (24 löveg) lett volna szükség . 3 9 

A honvédelmi miniszter elnökletével tartott október 21-i vezetői értekezlet úgy dön
tött, hogy a lövegek kis számára, illetve a rejtési szempontokra való tekintettel a légvédel
mi ütegek szervezetszerűen továbbra is a tábori tüzérség keretében maradnak, de a szakmai 
felügyeletet a Gellért Őrség veszi át felettük. Az év végén a főváros védelmét a Gellért Őr
ség és a budapesti hadosztály tüzér ezredének 4. (később 5.) légvédelmi ütege (6 db 14M. 
és 2 db 5/8M. löveg), valamint tíz légvédelmi géppuskás szakasz (2-2 db 8 mm-es géppus
ka) biztosította. Légvédelmi tanüteggel (2-2 löveg) rendelkezett a budapesti, a szegedi és 
a székesfehérvári hadosztály. Az északi határok mentén tör ténő gyakori légtérsértések 
miatt a légvédelmi alakulatok parancsot kaptak, hogy a berepülő csehszlovák katonai 
gépekre azonnal nyissanak tüze t . 4 0 

Újjászervezték a fényszóró alakulatokat. A használhatat lan eszközök kijavításával, és 
titkos ausztriai vásár lások révén november végére már 34 fényszóró állt rendelkezésre . 
Ebből azonban csak 4 db volt nagyobb teljesítményű (110-120 cm-es), a többi, 60 cm-es 
gyalogsági lámpát legfeljebb szükségmegoldásként lehetett légvédelmi célra igénybe ven
ni. A fényszóró egységek szervezetszerűen a műszaki csapatok alárendeltségébe tartoztak, 

3 7 HL HM Ein. 3. 3249/1920., 66 230/1920.; Tgy. 2971. Barczy I . 23/3-7.; Berkovics 2000. 51. o. 
3 8 HL H M Ein. 3.74 134/1920. 
3 9 HL Tgy. 3815. Nagy 2000. 132-133. o.; Tgy. 2974. Barczy I . 23/2-4. 
4 0 HL HFP 745/1920., 863/1920., 933/1920.; VKF Ein. 4. Hdm. 14 933/1920. 



de az egyes szakaszok a légvédelmi ütegek mellé kerültek beosztásra. A Gellért Őrség há
rom, a budapesti hadosztály légvédelmi tüzérsége három, a szegedi és székesfehérvári 
hadosztály ütegei 2-2 fényszóróval rendelkezett.4 1 

A korábbi években használt katonai terminológiák egységesí tése és korszerűsí tése ér
dekében a Vezérkar Főnökség ( V K F ) elrendelte, hogy a j ö v ő b e n a légi támadások elhárí
tásával kapcsolatban a katonai szervek egységesen a „ légvéde lem" kifejezést alkalmaz
zák, tudomásul véve azonban, hogy a régi szakkifejezések („repülőgép-elhárí tás , repel.") 
egy ideig még párhuzamosan használatban maradnak. 4 2 

A Vezérkar főnöke 1920. december 15-én ideiglenes intézkedést adott k i az ország 
légvédelmének megszervezésére . Ebben hangsúlyozta, hogy a j ö v ő b e n már a hadiál lapot 
beállta pillanatától kezdve nagyarányú légi támadásokra kell számítani . Ez ellen csak az 
egész országra kiterjedő, már békében felállított, megfelelően felszerelt és begyakorlott, 
egységes vezetés alatt álló légvédelmi rendszer kiépítésével lehet hatásosan védekezn i . 4 3 

A V K F a honi légvédelem átfogó megszervezése terén a szükséges szabályozás megte
remtését, a szervezést és a működés t meghatározó irányelvek kidolgozását , illetve a gya
korlati végrehajtást szolgáló utasí tások kiadását tekintette az első lépéseknek. E lv i szin
ten kiemelték, hogy az aktív légvédelem (vadászrepülők, légvédelmi tüzérség, géppuskás 
alakulatok), valamint a védelem passzív szervei és eszközei (figyelőszolgálat, mege lőző 
óvintézkedések, rejtés és burkolás, mentés és helyreáll í tás, lakossági magatar tás) csak 
együttes a lkalmazás esetén lehetnek hatékonyak. Mive l a fegyveres légvédelem kiépíté
sét a nemzetközi korlátozások, és a pénzhiány je lentősen megnehezí te t te , ezért a V K F a 
passzív légvédelem megteremtésére a korábbinál nagyobb hangsúlyt kívánt fektetni. 4 4 

A légvédelem kiépítését és végrehajtását a V K F irányította a területileg illetékes kato
nai körletparancsnokságokon keresztül. Az országot 7 katonai körletre osztották (1 . buda
pesti, 2. székesfehérvári, 3. szombathelyi, 4. kaposvári, 5. szegedi, 6. debreceni, 7. miskol
ci). A 4. körlet központja 1921-ben, a szerbek kivonulása után Pécsre került. A légvédelmi 
tüzérség országos irányítását egyelőre a Budapesti Légvédelmi Parancsnok látta el, aki 
egyben a légvédelmi tüzérség szakfelügyelője is volt, és mint ilyen a M . kir. Tüzérség Fel
ügyelője alá tartozott. Békeidőben azonban rejtési okokból ezeket az elnevezéseket nem 
használták, hanem a légvédelem irányítójaként a Gellért Őrség parancsnoka szerepelt, aki a 
Budapesti Katonai Körletparancsnokság alárendeltségébe tartozott. 4 5 

Az 1921. februári új hadrend szerint a főváros légvédelmét egyelőre egy légvédelmi 
üteg (6 db 14M. löveg), egy tanüteg (2 db 5/8M. löveg), egy fényszóró század (6 lámpa) és 
egy géppuskás század (9 szakasz, 18 géppuska) látta el. A Gellért Őrség ál lományából A u 
tós géppuskás és ágyúosztag néven felállítottak egy mobil légvédelmi egységet (2 db 14M. 
löveg, 2 géppuska, 1 db 120 cm-es autós és 1 db 110 cm-es fogatolt fényszóró). A légvé
delmi alakulatok szervezeti, személyi, anyagi, igazgatási kérdésekben a budapesti tüzérez
red, illetve a Budapesti Katonai Körle tparancsnokság alárendel tségébe tartoztak. A k i -

4 1 HL VKF Ein. 1. 112/1921. 
4 2 HL VKF. Ein. 1. Hdm. 14 699/1920. 
4 3 HL HM Ein. 4. 90 192/1920. 
4 4 H L H M Ein. 4. 90 192/1920.; Tgy. 2974. Barczy [. 23/4. 
4 5 Berkovics 2000. 58. o.; HL HM Ein. 4. 90 192/1920. 



képzést érintő ügyekben a Gellért Őrség intézkedett, a Tüzérségi Felügyelő jóváhagyá
sával. A lövegek elosztásáról és a tüzelőállások kijelöléséről a Gellért Őrség szakvéle
ményét figyelembe véve, a körletparancsnokság előterjesztése nyomán a V K F döntöt t . 4 6 

Újjászervezték a légi figyelőrendszert , melynek központját békében és háborúban 
egyaránt a gel lérthegyi figyelő ál lomás képezte. A főváros több pontján figyelőőrsöket 
állítottak fel (Gellérthegy, Angyalföld, Rákos, Budafok, Rézmál) , melyek közvet len tele
fonösszeköttetésben voltak a Citadellában berendezett légvédelmi központtal . Budapest 
tágabb körzetét egy ún. „be l ső" figyelőgyürű vette körül , melynek főbb támpontjait Vác , 
Balassagyarmat, Gyöngyös , Jászberény, Szolnok, Kecskemét , Dunaföldvár , Hajmáskér, 
Győr, K o m á r o m , és Esztergom képezte . A korábban már m ű k ö d ő f igyelőhálózathoz ké
pest csak néhány változtatás történt. Pápa kimaradt, Veszprém helyett Haj máskért , Jász
apáti helyett Jászberényt , Cegléd helyett, pedig Szolnokot je löl ték k i . A vidéki figyelőőr
sök általában a postai telefonvonal segítségével adták le je lentéseiket a budapesti 
központnak. A „légi v é d e l e m " je lszó bemondása után, a postahivatalok minden más be
szélgetést megszakí tva a fígyelőörsöket azonnal összekapcsol ták a budapesti parancs
nokságga l . 4 7 

A figyelőgyűrű őrsei a területileg illetékes kör le tparancsnokságok alárendel tségébe 
tartoztak, de békegyakor la t vagy felriasztás esetén a Gellért Őrség közvet lenül rendelke
zett felettük. Az országhatárok mentén egy újabb, ún. „külső" figyelőgyürű kiépítését 
tervezték, ehhez azonban egyelőre nem állt rendelkezésre megfelelő személyzet és fel
szerelés. A belső gyűrű néhány posztján (pl. Dunaföldvár) a figyelést így is a helyi 
csendőrszemélyzet végezte . A légvédelmi figyelőrendszert csak légvédelmi készültség 
vagy felriasztás időszakában aktiválták, békében csupán a gyakorlatok ideje alatt m ű k ö 
dött, k ivéve a gellérthegyi központot , amely ál landó szolgálatot teljesített. Békeidőben a 
légtér rutinszerű figyelését a helyőrségek, pályaudvar- és hídőrségek, illetve a határvédelmi 
szervek látták el. Ezek folyamatos nyilvántartást vezettek minden észlelt gépről. A napi je
lentések mellett, minden hónap 10-ig összefoglalót készítettek a felettes körletparancsnok
ság számára az előző havi légi tevékenységről. A Gellért Őrséggel való rendszeres kapcso
lattartás érdekében 10 naponként (10-én, 20-án és a hónap utolsó napján) összesítő 
jelentést küldtek az országos légvédelmi központnak is. Csehszlovák gépek észlelése ese
tén a háborús helyzethez hasonlóan azonnal értesítették a Gellért Őrséget. A légtér figyelé
sével kapcsolatos új rendelkezések 1921. január l-jével léptek é le tbe . 4 8 

A légi veszélyeztetettség alakulása a világháborút követő években 

Az első vi lágháborút követően a légierők gyors fejlődése, a nagy manőverező képes
ség, a sokirányú felhasználhatóság, a repülőgépek számának és te l jes í tményének je lentős 
növekedése alapján számos katonai szakember úgy ítélte meg, hogy a repülő csapatok a 
jövőben m é g fontosabb szerepet já tszhatnak, akár a háborúk sorsát is eldönthetik. Az 
olasz Giulio Douhet tábornok nézetei szerint, egy megfelelően kiépített önálló nehéz-

HL VKF Ein. 4. Hdm. 16 450/1920.; VKF Ein. l .Fr. 112/1921.; VKF Ein. Hr. 1999/1921. 

HL VKF Ein. 4. Hdm. 14 933/1920, 15 376/1920. 

HL VKF Ein. 4. Hdm. 16 450/1920. 



bombázó flotta egyedül is képes kivívni a győzelmet, miközben a szárazföldi és haditen
gerészeti erőknek csak a saját határok védelmét kell biztosítaniuk. Az 1921-ben kiadott „II 
dominio del l 'Aira" (Légi uralom) című munkájában kifejtette, hogy a totális légi háború 
során a bombázó gépek képesek lerohanni az ellenfél repülő alapjait, megszakí tani a 
hadsereg utánpótlását , lerombolni a hátország ipari, közigazgatási , kommuná l i s létesít
ményeit , közlekedési csomópontjai t , és zavart, pánikot kelteni a lakosság soraiban. M é g 
a legerősebb szárazföldi hadsereggel rendelkező ország sem tud tar tósan ellenállni a fo
lyamatos légi támadásoknak, és rövid idő alatt megadásra kénysze rü l . 4 9 

Bár Douhet nézetei egyetlen országban sem váltak hivatalos légügyi doktr ínává, szá
mos vezető katonai szakember osztotta a véleményét , köztük a brit Jan Smuts, Frederick 
Sykes, Hugh Trenchard, az amerikai Wi l l i am Mitchel l , W. С. Shermann, a német Hans 
Ritter, Robert Knauss vagy a j apán Ozuki Yukio . A korlát lan légi háború hívei elkerül
hetetlennek tartották a polgári lakosság elleni bombatámadásokat , a gyúj tóanyagok és a 
mérges gáz felhasználását is. Azzal érveltek, hogy a lakosság e lkeseredése és a belső 
rend felbomlása meggyorsí t ja a háború végét, így összességében kevesebb lesz az áldo
zatok s z á m a . 5 0 M á s oldalról viszont, a légi háború jövőbeni puszt í tó hatására tekintettel, 
számos politikus sürgette a repülő erők hátország elleni a lka lmazásának korlátozását . Az 
1920-as években több nemzetközi tárgyalásra is sor került a polgári célpontok, a c iv i l la
kosság elleni közvet len légi támadások megakadályozása érdekében. Je lentősebb ered
ményt azonban, ami komoly garanciát nyújthatott volna a korlátlan légi háborúval szem
ben, nem sikerült elérni. Az 1921. november és 1922. február között lezajlott 
washingtoni leszerelési konferencián az USA, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszor
szág és Japán képviselői elítélték ugyan a polgári lakosság elleni bomba támadásoka t és a 
harci gázok alkalmazását , nem született azonban megegyezés a háborús légi j o g részletes 
szabályozásáról . A megál lapodás t Franciaország utólag nem is ratif ikálta. 5 1 

A konferencia befejezését követően nemzetközi j ogász bizottságot állítottak fel, 
amely J. B . Moore amerikai j o g i szakértő vezetésével kidolgozta, és 1923. február 6-án 
nyi lvánosságra hozta az ún. hágai légi háborús szabályokat . Ezek szerint, csak a kifeje
zetten hadi je l legű célpontok támadása a megengedett, amelyek megsemmis í t ése közvet
len katonai előnyt jelent a t ámadó félnek. A fogalmak ér telmezése körül azonban - hogy 
például egy pályaudvar , melyen katonai és c iv i l forgalom egyaránt zajlik, vagy egy 
üzem, amely a hadsereg és a polgári lakosság számára egyaránt termel, mikor minek te
kintendő - kezdettől éles viták folytak. A légi hadviselés j e len tősebb mér tékű korlátozá
sát végül egyetlen nagyhatalom sem fogadta el. A hátország polgári célpontjai elleni tá
madások teljes körű tilalma híján a Népszövetség fegyverkezés korlátozására létrehozott 
ál landó vegyes bizot tsága 1924 májusában kénytelen volt elismerni, hogy az érvényben 
lévő nemzetközi szerződések semmiféle garanciát nem tudnak nyújtani, ami megvédhet 
né a c iv i l lakosságot az esetleges légi támadásokkal szemben. 5 2 

Giulio Douhet: A légiuralom. Budapest, 1971. 7-8. о.; M. Szabó M. 1999. 13. o. 
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Az 1925 nyarán sorra kerülő genfi leszerelési konferencián a légi hadviselés korláto
zására már nem tettek kísérletet. Bizonyos eredményt csak a mérgező és fojtógázok, i l 
letve a baktér iumfegyver a lka lmazásának betiltása terén sikerült elérni. Az erre vonatko
zó egyezményt a résztvevő 44 országból 38 írta alá (az U S A és Japán nem). Később 
azonban mindössze 28 ország ratifikálta, köztük Franciaország és Oroszország azzal a 
feltétellel, hogy csak olyan országgal szemben tekintik érvényesnek, aki maga is elfo
gadta az egyezmény t . 5 3 

A vi lágháború után a győztes hatalmak haderejüket a békeál lapotnak megfelelő mér
tékre redukálták. Jelentősen csökkent a légierők gépállománya. Nagy-Britannia 1923-ban 
csak 962, Franciaország 1542, Olaszország 609, a Szovjetunió 544 katonai géppel ren
delkezett. Az 1920-as évek közepétől azonban ismét megindult a légierők fejlesztése. 
Fellendült a repülőipar, új típusok jelentek meg, melyek a vi lágháborúhoz képest már kor
szerűbb technikai színvonalon álltak, és nagyobb teljesítményre voltak képesek. A nagyha
talmak 1925 végére mintegy 30-35%-kal növel ték katonai repülőgépeik számát. Nagy-
Bri tanniában ekkor már 1250, Franciaországban 1750, Olaszországban 1190, a Szovjet
unióban pedig 810 gép állt hadrendben. 5 4 

A szomszédos á l lamok közül 1923-ban Csehszlovákia 158, Jugoszlávia 123, Romá
nia 182 harci géppel rendelkezett. Magyarország veszélyeztetet tségét tovább növel te , 
hogy az u tódál lamok szoros katonai együt tműködési megál lapodást kötöt tek egymással . 
Az 1920. augusztus 14-i és szeptember 18-i csehsz lovák-délsz láv egyezmény, az 1921. 
április 23-án aláírt c sehsz lovák - román és a június 7-én megkötöt t román-dé l sz l áv szer
ződés nyomán létrejött a kisantant, így egy esetleges konfliktus esetén Magyarországnak 
a három szomszédos ál lam együttes katonai fellépésével kellett számoln ia . 5 5 

A környező kisantant á l lamok katonai repülőgép á l lománya az 1920-as évek során 
valamelyest bővült , és fokozatosan sor került a már elavult v i lágháborús haditechnika 
korszerűbb t ípusokra történő cserélésére is. A szomszédos országok mindegyike rendel
kezett olyan harci repülőerőkkel , melyek képesek voltak Magyarország szinte egész te
rületére csapást mérni . Önmagában a román vagy a délszláv légierő nem képezet t jelen
tős támadó erőt, egy Magyarország elleni katonai fellépés esetén azonban a három 
ország együt tesen mintegy 150-200 harci gépet vethetett be. Ez meghatá rozó módon be
folyásolhatta az események alakulását, különösen, mert magyar részről nem állt rendel
kezésre a hatékony elhárí táshoz szükséges légi és légvédelmi e r ő . 5 6 

(1997.) 138. o.; Franz Kurowski: Der Luftkrieg über Deutschland. Düsseldorf-Wien, 1977. 12. о.; Petróczy 
István: Végveszélyben minden magyar város. Budapest, 1931. (II . jav. böv. kiad.), (a továbbiakban: Petróczy 
1931.) 9. o. 

5 3 HL VKF Ein. 1. a. 4138/1926.; Kovarcz Zoltán: A vegyi harc. Budapest, 1944. 4. o. 
5 4 Szentnémedy Ferenc: Visszapillantás a légügy múlt évi fejlődésére. Magyar Katonai Szemle, 1932. 1. sz. 

109. o.; Hunke 1933. 168. о.; V. Sz. Sumihin: Szovjetszkaja vojennaja aviacija 1917-1941. Moszkva, 1986. 85-
86. o.; Pap J. Ottó: A jövő háborúja. Budapest, 1935. (a továbbiakban: Pap 1935.) 34. o. A szakirodalomban a 
fentiektől eltérő adatok is találhatók, az eltérés azonban csak néhány százaléknyi, a nagyságrendet nem befo
lyásolja. 

5 5 Berkovics 2000. 23. o.; Horváth Attila: Az 1938-as környei bombázási gyakorlat közlekedési tapasztala
tai. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, 2000. 1. sz. 263. o. 

5 6 Berkovics 2000. 18. o. 



A kisantant á l lamok gépei, e lsősorban a csehszlovák repülök rendszeresen megsértet
ték Magyarország légterét. A felderítést végző repülőgépek több alkalommal is kény
szerleszállást hajtottak végre magyar területen, például 1920. jún ius 7-én vagy 1921. áp
rilis 6-án Miskolc térségében. Az elfogott gépeket és személyzetet azonban a Szövetség
közi El lenőrző Bizottság (SZKEB) fellépése nyomán Magyarország minden esetben 
kénytelen volt visszaadni. 5 7 Csehszlovákiával 1923 elején különösen feszültté vált a 
helyzet. A prágai katonai vezetés azt feltételezte, hogy a magyarok támadás t készí tenek 
elő a Felvidék viszszafoglalására. Megerősí tet ték a határokat , csapatösszevonásokat haj
tottak végre , és további két repülő századot telepítettek szlovák területre. Magyar részről 
azonban nem került sor támadó előkészületre, így a feszültség néhány hónap után vala
melyest enyhül t . 5 8 

Magyarország helyzetét különösen kényessé tette, hogy egész területe, minden fontos 
ipari, közlekedési , közigazgatási központja a szomszédos á l lamok légierejének hatósuga
rába esett.5 9 Az új határok kijelölése nyomán az ország a korabeli repülőgépek teljesít
ménye mellett é szak-dé l i i rányban 1 óra, kelet-nyugati irányban 2 óra alatt átrepülhető-
vé vált. A gazdasági és katonai szempontból legjelentősebb 20 település csak 20-40 km-
re, alig néhány percnyi repülőútra feküdt a határtól. Egyedül Szolnok és Dunaföldvár 
volt b iz tonságosabb, 100 km-es távolságban, de az el lenséges repülők 15-20 perc alatt 
ezeket is e lérhet ték . 6 0 

Az 1920. június 4-én aláírt és 1921. júl ius 26-án érvénybe lépő trianoni békeszerző
dés Magyarország számára mindössze 35 000 főnyi önkéntes hadsereget engedélyezet t . 
Repülő csapatokat, katonai gépeket az ország nem tarthatott. A légierő személyi ál lomá
nyát 2 hónapon belül le kellett szerelnie, a katonai repülőanyagot pedig át kellett adnia a 
SZKEB légügyi szerveinek. Magyarország 6 hónapig sem katonai, sem polgári repülő
gépet nem építhetett, és nem hozhatott be külföldről. Ezzel egyidejűleg a magyar gépek 
számára 6 hónapos teljes repülési tilalmat rendeltek el. Felszámol ták a légvédelmi tüzér
séget is, a repülőgép elhárító lövegeket át kellett adni a nagyhatalmak el lenőrző közegei
nek. Mindez katonailag teljesen kiszolgáltatottá tette az országot, mert a korlátlan légi 
fölény bir tokában lévő ellenféllel szemben, légierő és légvédelmi tüzérség nélkül még az 
engedélyezet t haderőt sem lehetett volna idejében mozgósí tani és tervszerűen felvonul
tatni a határok védelmére . A békeszerződés ugyanakkor lehetővé tette, hogy a „Szövet
séges és Társult Hatalmak" gépei Magyarország légterében szabadon közlekedjenek, és 
bármelyik repülőtéren leszáll janak. 6 1 

A SZKEB Légjáró Ellenőrző Bizottsága 1921 januárjában részletes adatokat kért a 
magyar kormánytó l a repülőcsapatok 1918-as, fegyverszünet előtti állapotáról és az ak
tuális helyzetéről . A magyar fél igyekezett kitérő választ adni. Közöl te , hogy a légierő a 

5 / HL H M Ein. D. 9579/1921., 12 062/1921. 
5 8 HL VKF Ein. 1. 5230/1923., 6666/1924., 6823/1925.; VKF Ein D. 2328/1923., 3034/1923. 
5 9 Az összesített adatokat a 2. melléklet tartalmazza. HL VKF Ein. 1. Т. 6666/1924., 5433/1928. 

Berkovics 2000. 17. о.; Magyarország honvédelme а I I . világháború előtt és alatt 1920-1945. I—III. к. 
Kiadta és sajtó alá rendezte: Dalnoki Veress Lajos. München, 1972. I . k. 47., 65. o. 

6 1 A Magyar Békeszerződés, és a becikkelyező törvény szövege és magyarázata. Budapest, 1921, Ordo 
Törvény- és Rendelettár. 54., 60., 63. o.; Sillay Aladár. Katonai légi jármüvek nemzetközi jogi helyzete. Ma
gyar Katonai Szemle. 1931. 12. sz. (a továbbiakban: Sillay 1931.) 128-129. o. 



közös (к. u. к.) hadsereg részét képezte , a parancsnoksága Bécsben működöt t , így a vo
natkozó adatok ott találhatók. A fegyverszünet megkötésekor magyar területen á l lomá
sozó repülő egységek és hadtáptelepek anyagának nagy részét 1919-ben elvitte a meg
szálló román hadsereg. Magyarország sem katonai légierővel, sem polgári légi 
rendőrséggel nem rendelkezik. A honvédség hadrendjében repülő alakulatok nem szere
pelnek, köl tségvetésébe repülőgépek beszerzését célzó fedezet nincs. A Nemzeti Hadse
regben mindössze 35 olyan tiszt szolgál - más beosztásban - aki korábban a légierő ál
lományába tartozott. Katonai légi bázisok az országban nem működnek , csak a Keres
kedelemügyi Minisz tér ium tart fenn négy közforgalmi repteret (Budapest, Miskolc, Sze
ged, Szombathely), és néhány kisebb sportrepülő bázist. Ezeket két polgár i repülő
szervezet a Magyar Aero Szövetség (MAeSZ) és a M A E F O R T kereskedelmi, illetve 
sportcélokra használja. A polgári repülés irányítása nem a H M , hanem а К Е М hatáskö
rébe tartozik. A SZKEB azonban elégedetlen volt a válasszal és több alkalommal is k i 
egészítő adatokat ké r t . 6 2 

Valójában a magyar katonai vezetés mindent elkövetett , hogy fenntartson egy min i 
mális légierőt, ami a későbbi fejlesztések alapjául szolgálhat. A rejtett keretek között 
működő repülőcsoport alárendel tségébe 1921 májusában egy együléses (6+4 vadász) és 
egy kétüléses (9+6 felderítő) század, egy kiképző keretszázad, egy j av í tóműhe ly és egy 
anyagszertár tartozott. A titkos légierő személyi á l lománya 1920 folyamán a tisztek ese
tében 63 főről 130 főre, az altiszteknél 43 főről 58 főre, a legénységnél 142 főről 501 fő
re emelkedett. A katonai repülés fenntartására és fejlesztésére egy év alatt 74 millió ko
ronát fordí tot tak. 6 3 

A légierő és a légvédelem számára országszerte 15 meteorológiai á l lomás szolgálta
tott adatokat (Budapest, Dobogókő , Eger, Szerencs, Debrecen, Szeged, Kalocsa, Kapos
vár, Keszthely, Zalaegerszeg, Pápa, Herény, Sopron, Mosonmagyaróvár , Tata), melyek 
formálisan szintén а К Е М felügyelete alá tartoztak. A rejtés körü lményei között azonban 
a harci egységek bevetésével csak a szükséges műszaki átalakí tások elvégzése és a sze
mélyi feltöltés után lehetett számolni . Az első rajok a felriasztást követő 7-10. napon ke
rülhettek bevetésre , a légierő teljes mozgósí tása pedig 21 napot vett igénybe, ami ko
moly hátrányt jelentett volna egy háborús konfliktus ese tén . 6 4 

A tavasz folyamán m é g a békeszerződés érvénybe lépése előtt, a SZKEB ellenőrzés 
kijátszása érdekében megindult a katonai repülőanyag elrejtése. Annál is inkább, mert a 
Nagyköve tek Tanácsa már május 5-én teljes tilalmat rendelt el a motoros repülőgépek 
építésére és beszerzésére , beleértve a polgári gépeket is (londoni u l t imátum). Ez túlment 
a békeszerződés előírásain, és hosszú távra megbéní that ta volna a legyőzött á l lamok avi
atikáját. Szegedről két hónap alatt 23 gépet vittek el kü lönböző külterületi rejtekhelyek
re, tanyákra, majorokba. Június első hetében a szombathelyi bázis 15 gépét Budapestre 
repülték, és a főváros környékén rejtették e l . 6 í 

0 1 HL H M Ein. I . 4013/1921.; Ein. D. 4700/1921, 8069/1921. 
6 3 HL VKF Ein. 1. 91/1921.; Tgy. 2787. Vesztényi 1942. I . 13-14., 21., 26., 49. o. 
6 4 H L H M Ein. D. 11 334/1921.; VKF Ein. Hdm. 91/1921. 
6 5 HL Tgy. 2825. Száva P. visszaemlékezése, 14. o.; Pusztai János (szerk.): A szegedi repülés története. 
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A békeszerződés érvénybe lépését követően a SZKEB légügyi szervei, Barres francia 
ezredes és J. N . Fletcher brit alezredes vezetésével megkezdték a megmaradt repülő
anyag megsemmisí tésé t . Az év végéig szétromboltak 119 ( többségében rossz műszaki 
ál lapotban lévő) gépet és 77 motort, lebontottak 7 hangárt és számos más reptéri létesít
ményt, elszállí tottak vagy használhatat lanná tettek je lentős mennyiségű szakfelszerelést 
és speciális szerszámgépet . A hangárok és kiszolgáló lé tes í tmények egy részét a nemzet
közi légi forgalom érdekeire hivatkozva, a november 7-én megkötöt t ún. hangár
szerződéssel sikerült megmenteni, amely a reptéri lé tesí tmények használatát a repülési t i 
lalom lejártáig átengedte a Szövetséges és Társult Hatalmaknak. A repülőgép rombolás 
hasonlóan folyt a szomszédos Ausztr iában is, ahol a volt к. u. k. légierő á l lományából 
1333 gépet , 3289 motort, 2500 géppuskát és 355 rádiókészüléket koboztak el, vagy 
semmisí tet tek meg. 6 6 

Mive l a békeszerződés előírásai megti l tották a Vezérkar fenntartását, az rejtett szerv
ként, mint a H M VE Csoport főnöksége működöt t tovább. A légierő rejtésének jobb biz
tosítása érdekében augusztus l-jén átszervezték а К Е М I I . osztályát. Petróczy ezredes 
vezetésével megalakult a minisztér ium X I . szakosztálya, amely egyben a titkos légierő 
törzsének is helyet adott. Az új osztály már nem a Várban, hanem а К Е М Hunyadi János 
úti épületében működött . Ott, és más minisztér iumokban, kormányzat i szerveknél , bújta
tott á l lásokban mintegy 100 repülőtisztet foglalkoztattak. Petróczy István ezredes 1921 
augusztusában javaslatot terjesztett a honvédelmi vezetés elé, hogy a légvédelmi tüzér
ség parancsnoka légvédelmi szakelőadóként kerüljön beosztásra а К Е М légiforgalmi 
szakosztályára. így megfelelő rejtés mellett, már békeidőben biztosítani lehet a honi lég
védelem egységes veze tésé t . 6 7 

Petróczy 1921 szeptemberében, három hetes németországi tanulmányút ja tapasztala
tait felhasználva külön tanulmányban foglalta össze a légierő fenntartásával kapcsolatos 
legfontosabb feladatokat. Megállapítot ta , hogy az adott körü lmények között a polgári re
pülés fejlesztése és a pi lótaképzés bővítése biztosíthatja a kellő alapokat a katonai aviati
ka későbbi fejlesztéséhez. Javaslatai nagyrészt beépültek a honvédelmi vezetés által 
1922 január jában elfogadott hosszú távú fejlesztési tervbe. 6 8 

A légvédelmi tüzérség fenntartását tiltó nemzetközi rendelkezések ellenére már 1922-
ben elkészült az első magyar légvédelmi tüzér harcászati szabályzat tervezete. Ez a M o 
narchia korábbi szabályzatait vette alapul, és a rendelkezésre álló (5/8M., 14M.) löveg
anyagra épült. A tervezet a légvédelmi tüzérség nagyfokú önállósága mellett érvelt. A V K F 
ezzel nem értett egyet, és úgy foglalt állást, hogy mivel a j ö v ő b e n a honi légvédelem fő 
erejét a vadászrepülők jelentik, a légvédelmi tüzérség parancsnokát alá kell rendelni a 
légi erők vezetésének. A V K F javasolta külön rejtési és álcázási szabályok kidolgozását 
is, а К Е М i l letékeseivel közösen . 6 9 

A békeszerződés előírásai és a nagyhatalmi el lenőrzés azonban komoly akadályt je 
lentett a honi légvédelem megteremtését célzó lépések megtételénél . SZKEB légügyi el-

HL Pers. V I I . 87. Szentkeresztesy Henrik ir. C - l . 171. d.; Tgy. 2787. Vesztényi 1942. I . 4 7 , 59. o.; Peter 
1981.268.0. 
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6 8 Petróczy István: A legyőzött Németország aviatikája. Tanulságok és teendők. Budapest, 1921. 
6 9 HL VKF Ein. 6. 27/1922.; VKF Ein. 6. Т. 278/1922. 



lenőrei hamar feltárták a M A E F O R T katonai fedő jel legét , és követelésükre a társaság 
1921. december 6-án kénytelen volt feloszlatni magát . A Nagyköve tek Tanácsa időköz
ben az 1922. j anuár 26-án lejáró teljes repülési és repülőépítési tilalmat november 17-ig 
meghosszabbí tot ta . Januárban a SZKEB Légjáró Ellenőrző Bizot tságának közegei eltá
voztak az országból , a Katonai Ellenőrző Bizottság szervei azonban továbbra is itt ma
radtak, és szigorúan számon kérték a békeszerződés légügyi előírásainak betar tásá t . 7 0 

Magyarországon a fegyveres erők hivatalos elnevezése 1922. j anuár l- jén „M. Kir . 
Honvédség"- re változott .  А К Е М  X I . szakosztálya még 1922 január jában javaslatot tett 
egy, közvet len a miniszterelnök alá tartozó központi kormányszerv , a Légügyi Hivatal 
felállítására, önálló költségvetéssel , egy államtitkár vezetése alatt. Az új hivatal a repü
lésügy és a légi honvéde lem, korábban a kereskedelmi, a belügyi és a honvédelmi tárca 
között megoszló feladatait egyesítette volna magában, polgári szervként miniszteri, bur
kolt katonai szervként H M csoportfőnöki jogkörrel rendelkezve. A javaslat hangsúlyoz
ta, hogy a katonai és polgári aviatika, a meteorológiai szolgálat, a légi figyelő hálózat, az 
aktív és a passzív légvédelem szervei alapvető feladatukat tekintve nem választhatók el 
egymástól , ezért mindezt egyetlen központi szervnek kellene irányítania. A Légügyi H i 
vatal hatáskörébe kívánták vonni a polgári légvédelemmel kapcsolatos ügyeket , a légi
támadás elleni védelmet szolgáló épí tmények, berendezések, az elsötétí tés, a leplezés és 
burkolás kérdéseit is. A honvédelmi tárca támogatta az előterjesztést, de több ponton, fő
leg a katonai jel leg rejtése érdekében lényeges módosí tásokat , és hosszabb előkészítést 
javasolt. 7 1 

A magyar katonai vezetés , különösen a kisantant á l lamoknak a repülés fejlesztésére 
tett erőfeszítéseit látva, nagy je lentőséget tulajdonított a légierő fenntartásának. A légi
erőt kiemelten fontos és hatásos eszköznek tekintette az ország véde lme szempontjából , 
és semmiképp sem kívánt lemondani a lehetőség szerinti fejlesztéséről. Remélve , hogy a 
Magyarországot sújtó szigorú légügyi korlátozások hamarosan megszűnnek а К Е М X I . 
szakosztálya 1922. j anuá r l- jén egy 28 repülőszázadból álló légierő kiépí tésének tervét 
terjesztette a kormány elé, amit a minisztertanács március 31-én j ó v á is hagyott. Ez 
azonban, anyagi okok miatt még hosszabb távon, a nagyhatalmak közvet len katonai el
lenőrzésének megszűnte után sem bizonyult megvalós í tha tónak . 7 2 

A légierő nyílt fejlesztésének lehetővé válásáig Belitska Sándor honvédelmi miniszter a 
katonai repülésnek a polgári aviatika keretei közötti minél szélesebb körű kiépítését szor
galmazta, hogy egy fegyveres konfliktus esetén már egy szerény, de ütőképes légierővel 
lehessen a nyilvánosság elé lépni. A honvédelmi tárca ezzel kapcsolatos előterjesztését, a 
légierő kiépítéséről, külföldi repülőgép beszerzésekről, a reptéri hálózat bővítéséről a kor
mányjú l ius 30-án alapvető honvédelmi érdeknek nyilvánította és jóváhagyta . 7 3 

Már márciusban miniszter tanácsi döntés született hazai légiforgalmi társaságok létre
hozásának engedélyezéséről és támogatásáról . Magyarország külföldi repülőtársaságok 

HL HM Ein. D. 5695/1922.; Tgy. 2787. Vesztényi 1942. I . 31., 42., 45-47., 63. o.; Csanádi - Nagyvára
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révén már bekapcsolódot t a nemzetközi légi forgalomba. így a hazai repülő szervezetek 
létrehozását nem elsősorban közlekedési szempontok, hanem a légierő rejtett fejlesztésé
nek szándéka indokolta. A hazai repülés műszaki bázisának új jászervezése érdekében a 
szegedi Repülőgép-javí tó Műhely maradékát Fabinyi Elek mérnök százados vezetésével 
Székesfehérvárra költöztet ték és összevonták az ottani anyagszer tá r ra l . 7 4 

A légierő reptéri szolgálatának rejtett fenntartása érdekében 1922. március l- jén rep
térgondnokságokat állítottak fel, egyelőre 5 repülőtéren (Mátyásföld, Székesfehérvár, 
Szombathely, Szeged, Miskolc) . Az intézkedést hivatalosan a nemzetköz i légi forgalom 
kiszolgálásának igényével indokolták. Békében a rep térgondnokságok látták el az I . fokú 
légügyi ha tóság feladatait. Üzemel te t ték a repülőtereket, intézték az útlevél- és vám
ügyeket, el lenőrizték a légiforgalmi szabályok betartását, gondoskodtak a meteorológiai 
és rádiószolgálat fenntar tásáról . 7 5 

A SZKEB Légügyi Bizot tsága képviseletében Cesari őrnagy 1922. május 13-án azzal 
fordult a magyar kormányhoz , hogy az 192l-es hangár-szerződést hosszabbí tsák meg 
egy újabb évvel, 1924. j anuár l - i g . A minisztertanács elutasította a kérés teljesítését, és 
úgy foglalt állást, hogy ha válaszul a SZKEB leromboltatja a reptéri létesí tményeinket , 
akkor is kisebb kár éri a magyar aviatikát, mintha az ország még egy évre lemond lég
ügyi önállóságáról , a légi szuverenitás teljes körű érvényes í téséről . 7 6 

Intézkedések a honi légvédelem gyakorlati kiépítésére 

Magyarország légügyi helyzetében 1922. november 17-én jelentős változás következett 
be. Az ország közvetlen légügyi ellenőrzése megszűnt, a békeszerződésben előírt korláto
zásokra vonatkozóan azonban a SZKEB továbbra is felügyeletet gyakorolt. A V K F 1922 
decemberében intézkedéseket adott k i a honi légvédelem gyakorlati megszervezésére . 
Rögzítette a legfontosabb irányelveket és tennivalókat a békeál lapot , a légvédelmi ké
szültség és a felriasztás esetére. A légvédelmi rendszer területi kiépítése a honvédség új 
szerkezetéhez igazodott. Az újonnan felállított hét vegyesdandár területének megfelelően 7 
légvédelmi kerületet alakítottak k i (1 . Budapest, 2. Székesfehérvár, 3. Szombathely, 4. Pécs, 
5. Szeged, 6. Debrecen, 7. Miskolc). A kerületek élére, légvédelmi készültség vagy felriasz
tás esetén légvédelmi parancsnokot állítottak. Ezt a feladatkört az illetékes vegyesdandár 
légvédelmi előadója látta el. О rendelkezett a kerület minden aktív és passzív légvédelmi 
alakulata felett, ő irányította és ellenőrizte a polgári légvédelem tevékenységét is . 7 7 

A Nagyköve tek Tanácsa feloldotta a polgári repülési és repülésépítési tilalmat. He
lyette bevezet ték az ún. 9-es szabályt, mely kilenc területen (a motor tel jesí tménye, a 
maximál is sebesség, a repülési magasság és távolság, a hasznos terhelés stb.) korlátozta 
a polgári gépek által elérhető technikai, teljesítményi muta tóka t . 7 8 A polgári repülés fel-
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tételeinek megteremtődésével 2 légiforgalmi vállalat alakult, 1922. november 19-én a 
Magyar Légiforgalmi Rt. ( M A L E R T ) és 1923. január 10-én az Aero Express, melyek a 
belföldi forgalom mellett Bécs , Prága, Belgrád és Bukarest i rányában tartottak fenn jára
tokat. A két vállalat burkoltan katonai célokat is szolgált, amiért 1923-ban 518 millió, 
1925-ben 1680 mill ió, 1926-ban pedig 5250 millió korona állami szubvencióban része
sült a Légügyi Hivatalon, illetve a honvédelmi tárcán keresz tü l . 7 9 

Magyarország légügyi szuverenitása 1923. január l- jén helyreállt . A magyar légtér
ben való közlekedés szabályairól külön kormányrendelete t adtak k i (10 270/1922. ME) . 
A légtér használatára, az idegen gépek átrepülésére csak a magyar légügyi hatóság 
( К Е М X I . о.) engedélyével kerülhetett sor. A légügyi szervek minden átrepülésről tájé
koztatták a Belügyminisz tér iumot is. Külföldi katonai gépek csak a H M külön engedé
lyével haladhattak át a magyar légtéren. Az engedély nélkül köz lekedő légi j á rmüveke t a 
magyar hatóságok leszállásra szólíthatták fel, fény-, illetve füstjelző lövedékek alkalma
zásával. A leszállás megtagadása esetén a fegyveres erők kényszerítő eszközöket is igény
be vehettek, tüzet azonban csak a H M külön utasítására nyithattak az idegen gépekre . 8 0 

Megalakult a Repülőtéri Csendőrség. A reptereken 1923. január l-jét követően csendőr
különí tményeket helyeztek el, melyek légügyi igazgatási, légiforgalmi irányítási és légi 
rendészeti feladatokat láttak el. Hatáskörükbe tartozott a repülőterek őrzése, a fel- és le
szállási díjak beszedése , a pi lóták és az utasok el lenőrzése is. A csendőrség a korábbiak
tól eltérően, ekkor már nem katonai szervnek számított , hanem 1921. június 3-tól a B M 
irányítása alatt állt. A reptéri csendőr különí tmények a Vezényel t Csendőrosztag 
(VECSOG) alárendel tségébe tartoztak. Bár ez az egység is a B M köl tségvetéséből gaz
dálkodott , és á l lománya csendőr egyenruhát hordott, valójában azonban rejtett katonai 
alakulat volt, és a H M Katonai Csoportfőnöke rendelkezett felette. A reptéri csendőrség 
a repülőtér-parancsnokságok teendőinek ellátásával, a katonai hírváltás biztosításával, a 
légtér figyelésével, a szabotázs- és kémtevékenység elleni fellépéssel fontos honvédelmi 
feladatot látott el. A személyi ál lományt többségében katonák alkották, de a csendőrségi 
státusz miatt ez nem számított bele a honvédség Trianonban megszabott szűkös létszám
kereteibe. 8 1 

A kisantant á l lamok gépeinek rendszeres légtérsértései miatt a magyar ko rmány ke
reste a lehetőséget, hogy érvényt szerezhessen légi felségjogának. Ismét felmerült, egy 
repülőgépekkel felszerelt légi rendészeti szerv felállításának gondolata, amely az illeték
telenül berepülő , illetve az ország területén leszálló gépekkel szemben intézkedhetett 
volna. A magyar kormány hivatalos kérelemmel fordult a nagyhatalmakhoz, hogy korlá
tozott erőkkel , és kizárólag polgári feladatkör ellátására engedélyezzék légi csendőrség 
megszervezését . Újabb kezdeményezés történt a Folyam Felügyelőség repülőgépekkel 
való felszerelésére is, melyek, az indoklás szerint a hajóforgalom ellenőrzését és az ár
vízvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását végezték volna. A légi úton történő csem
pészés visszaszorí tásának, illetve a folyamhajózás zavar ta lanságának biztosítása érdeké-
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ben a SZKEB elvileg nem zárkózott el, bizonyos engedményektő l , felfegyverzett gépek 
tartását azonban semmilyen címszó alatt nem engedélyez te . 8 2 

Hosszas előkészí tés után, 1924. április 10-én felállították a M . kir. Légügyi Hivatalt 
(LÜH). Élére Vassel Károly ezredes „légügyi igazgató" került, aki Petróczy nyugál lo
mányba vonulása óta (1923. május 18.) а К Е М X I . szakosztályát vezette. A korábbi el
képzelésekkel ellentétben azonban a LÜH nem önálló kormányhivata lként működöt t , 
hanem a rejtés érdekében formálisan а К Е М (valójában a H M ) alárendel tségébe tarto
zott, és részben az első fokú légügyi hatóság szerepét, részben a titkos légierő törzsének 
feladatait látta el. A hivatal nyílt á l lományát mindössze 20 fő alkotta, rejtett keretek kö
zött azonban további 178 fő (köztük 104 katona) vett részt a munká jában . 8 3 

А К Е М 1924. december 13-án újraszabályozta a titkos légierő területi szerveiként 
működő reptérgondnokságok, és a repülőtereken felállított csendőr kü lön í tmények fel
adatait, tevékenységét . Hét reptérgondnokságot szerveztek ( 1 . Budapest, 2. Székesfehér
vár, 3. Szombathely, 4. Pécs , 5. Szeged, 6. Debrecen, 7. Miskolc) , melyek működés i te
rülete megfelelt a 7 csendőrkerületnek, és székhelyük is megegyezett azok központjával . 
A reptéri csendőrség azonban alkalmazás szempontjából nem a csendőrkerület i parancs
nokságok, hanem a L Ü H (vagyis a légierő) közvetlen alárendel tségébe tartozott. Hatás
köre a csendőrséggel szemben kiterjedt a városokra is. A repülőterekre operat ív szerv
ként kihelyezett csendőr különí tmények központi parancsnoksága és hírközpontja 
Mátyásföldön működöt t , Spyers-Duran Alfréd, illetve Szirtes Ferenc csendőr százados 
veze téséve l . 8 4 

A LÜH 1924 nyarán lépéseket tett a pi lótaképzés bővítése érdekében. Adatai szerint 
ekkor mindössze 30 hadra fogható katonai pilóta állt rendelkezésre , de azok folyamatos 
gyakorlatban tartása is komoly nehézségekbe ütközött. A hiány pótlására Szombathelyen 
Repülőgépvezető Iskolát (REGVI) állítottak fel, Kenése Waldemar repülő alezredes ve
zetésével. Az alapkiképzésen átesett személyzet Szegedre került а I I . és I I I . fokú tanfo
lyam elvégzésére . Szegeden 1923. március 21-én hozták létre a Meteorológiai Repülő 
Kirendeltséget , melynek keretében, Háry László százados parancsnoksága alatt rejtett 
katonai kiképzés folyt. Székesfehérváron szintén pilóta és megfigyelő képzés kezdődött . 
Az 1924—1925-ös idényben a 3 bázison 58 főt iskoláztak be, közülük 24 fő fejezte be a 
kiképzést , és 54 fő részesült u tánképzésben. A kiképző kereteknél 1924-ben 3440, 1925-
ben 22 085, 1926-ban 37 904 felszállást hajtottak vég re . 8 5 

Az il letékesek igyekeztek szaporítani a katonai célra felhasználható gépek számát, 
ezért 1924-ben 6 Bristol F2B típusú gépet csempésztek be az országba. Ezek közül kettő 
Szegedre került, a többit Albertfalván rejtették el, és Budapest légi védelmére tartalékol
ták. A SZKEB azonban felfedezte a gépeket, melyek csak úgy maradhattak Magyaror
szágon, hogy gyengébb motorokat szereltek fel rájuk, így viszont már csak kiképző fel
adatra voltak alkalmasak. A székesfehérvári repülő műhelyben 1926 elején megkezdték 

8 / HL HM Ein. D. 15 764/1923.; VKF Ein. 1. 6089/1924., 6166/1924. 
8 3 M Szabó M. 1999, 10. o.; Moys P. 2004. 231. o.; Héjjas Iván: Légi jog. Budapest, 1934. 130-131. o. 
84 

HL Tgy. 2787. Vesztényi 1942. I I . 19. o.; Moys Péter. Légiforgalmi irányításunk története. A Repülés
történeti Konferencia közleményei, 26. Szerk.: Zörgő Tibor. Budapest, 2001. 109-110. o. 

8 5 HL VKF Ein. 1. 6432/1924.; VKF Ein. La . 6710/1925., 5396/1927.; Tgy. 2787. Vesztényi 1942. I I . 45. o. 



az évekkel korábban elrejtett katonai gépek üzembe helyezését , javí tását . Augusztus vé
géig öt együléses és két kétüléses gépet adtak át a lég ie rőnek . 8 6 

Az 1920-as évek közepén a titkos magyar légierő nem képezett számottevő erőt. A ren
delkezésre álló személyzettel és gépanyaggal hét repülő századot állították fel. A REGVI 
keretében három felderítő, Repülő Posta Alcsoport fedőnév alatt két bombázó , Repülő Idő
jelző Alcsoport e lnevezéssel pedig két vadászrepülő századot szerveztek. A rejtett kere
tek között m ű k ö d ő repülő csapatok 1926 nyarán 15 együléses, 20 kétüléses harci géppel 
és mintegy 25 kiképző géppel rendelkeztek. 8 7 

Háborús konfliktus esetén a légierőt és a légvédelmi tüzérséget egységes vezetés 
alatt, a Fővezérség közvet len alárendeltségében kívánták alkalmazni. A H M 1922. de
cemberi helyzetér tékelése szerint, mivel a légtér véde lmének leghatékonyabb eszközei , a 
vadászrepülő erők Magyarországon hiányoznak, fokozott feladat hárul a légvédelmi tü
zérségre. A légvédelmi tüzérség elhelyezéséről a H M Katonai Csopor t főnöke rendelke
zett. Elsődlegesnek tekintették a főváros védelmét , a vidéki ipari és közlekedési góc
pontok csak az után kerülhettek sorra. Amíg nem sikerült minden fontosabb körzetet 
szakalakulatokkal ellátni, addig a vegyesdandárokra hárult a feladat, hogy improvizál t 
eszközökkel a szükségszerű védelemről gondoskodjanak. A légvédelmi tüzérség orszá
gos parancsnokának, egyben a H M légvédelmi előadójának posztját 1922 és 1930 között 
Milosevits Dániel ezredes töltötte be. 8 8 

A légügyi szuverenitás helyreállását követően, 1923 elején a rejtett keretek között fenn
tartott légvédelmi tüzérség két üteggel és három önálló szakasszal rendelkezett. A fővárost 
a Gellért Őrség utódaként megalakult 4. önálló tábori ágyús üteg (2 db 5/8M. és 4 db 
14M. löveg) és a budapesti vegyesdandár 1. tábori tüzérosztályának 5. tábori ágyús ütege 
(4 db 14M. löveg) védte . Egy-egy légvédelmi ágyús szakaszt kapott a 2. (székesfehérvá
ri) az 5. (szolnoki) és a 7. (miskolci) tábori tüzérosztály újonnan felállított ún. i rányzó 
tanfolyama. Felriasztás esetén ezeknek az alakulatoknak kellett kiállítani, ikreződéssel a 
teljes honi légvédelmi tüzérsége t . 8 9 

Ennek megfelelően az 1923. március l-jén életbe lépő új titkos felriasztási hadrend a 
légvédelmi tüzérség esetében 9 harci és két tanüteggel számolt. A tervek szerint a honi lég
védelem rejtésére szolgáló budapesti 4. önálló tábori ágyús üteg állította fel az 1. (2 db. 
5/8M.), a 2. és 3. (4-4 db 14M.), illetve a 4. (2 db 5/8M.) légvédelmi üteget. A budapesti 
1. tábori tüzérosztály keretéből alakult meg az 5. és 6. légvédelmi üteg (4-4 db 5/8M.). A 
7. légvédelmi üteget (4 db 5/8M.) a 2. tábori tüzérosztály irányzó tanfolyama állította fel 
Hajmáskéren. A 8. légvédelmi üteg (4 db 5/8M.) az 5. tábori tüzérosztály irányzó tanfo
lyamából alakult Szolnokon. A 9. légvédelmi üteget (4 db 5/8M.) a 7. tábori tüzérosztály 
irányzó tanfolyama állította fel, Miskolcon. Az első 6 üteg (20 löveg) közvet lenül a fő
város védelmét biztosította, a 7. üteg 2-2 lövegét Fűzfő, illetve Vác , a 8. üteg 2-2 lövegét 
Ózd és Salgótarján, míg a 9. üteg 2-2 lövegét Miskolc és Diósgyőr véde lmére kívánták 
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alkalmazni. A két tanüteg szükség esetén szintén harci feladatot látott volna el, Szolnok, 
illetve a támadás irányától függően a leginkább veszélyeztetett térség fontosabb objek
tumai véde lmében . 9 0 

Elegendő fegyverzet h iányában azonban lövegekkel egyelőre csak a budapesti 1-3. 
légvédelmi üteg és a két tanüteg rendelkezett. A H M még 1922-ben 20 db 5/8M. löveget 
rendelt a diósgyőri ágyúgyártól , amit később 23-ra növelt . Ez a típus ekkor már nem szá
mított korszerűnek, külföldi vásárlásra azonban nem nyílt lehetőség, itthon pedig csak 
ennek a gyár tásához álltak rendelkezésre a szükséges műszaki leírások. A lövegek le
szállítása kü lönböző okok miatt így is 1924-ig húzódot t . 9 1 

A légvédelmi ü tegeken kívül a főváros hídjainak és pá lyaudvara inak védelmét tíz lég
védelmi géppuskás szakasz biztosította (2-2 db 8 mm-es géppuska) . Az 1. a Déli vasúti 
összekötő hídon kialakított magas-ál lásba települt. A 2. a Gel lér thegy oldalából a Ferenc 
József és az Erzsébet híd védelmét , a 3. az Alagút feletti sétányról a Lánchíd védelmét 
látta el. A 4. a Margit hídon, az 5. az Északi vasúti összekötő hídon volt állásban. A 6. 
szakasz a Ferdinánd hídról a Nyugati pályaudvart , a 7. az angyalföldi vasúti háromszöget 
biztosította. A 8. szakasz a Keleti pályaudvaron, a csarnok tetején és a Kerepesi hídon 
foglalt tüzelőállást. A 9. szakasz a Józsefvárosi pályaudvart , a 10. pedig a Kelenföldi pá
lyaudvart védte , ahol a fegyvereket a gépházak tetején, illetve 5 méteres magasál lások
ban helyezték e l . 9 2 

A légi kiszolgál tatot tság enyhítése érdekében 1923 májusában Magyarország a 
Nagyköve tek Tanácsához fordult, hogy legalább néhány légvédelmi üteg tartását enge
délyezzék. A magyar diplomácia azzal érvelt, hogy ez esetben kifejezetten védelmi j e l 
legű fegyverzetről van szó, amely senkit sem fenyeget, de elengedhetet lenül szükséges 
az ország légi szuvereni tásának biztosításához. A szomszédos á l lamok légierői egy órán 
belül minden je len tősebb magyar ipari és közigazgatási központot elérhetnek, és feltar
tóztatásukra az ország semmiféle eszközzel nem rendelkezik. A magyar diplomácia utalt 
arra is, hogy a békeszerződés Németország számára a flotta hajóin, illetve Königsberg 
erődjében lehetővé tette néhány légvédelmi löveg megtartását . A Nagyköve tek Tanácsa 
azonban elutasította a magyar kérést , és nem változtatott a légvédelmi tüzérség tiltására 
vonatkozó rende lkezésen . 9 3 

1924 augusztusában újraszabályozták a honi légvédelmet. A z új rendelkezések a ko
rábbi szabályozáshoz képest alapvető vál tozásokat nem hoztak, inkább csak a részleteket 
pontosították, és a gyakorlati végrehajtás terén módosí tot ták, bővítet ték az előírásokat. 
Az egész rendelkezésre álló légvédelmi tüzérséget a továbbiakban is honi feladatkörben 
kívánták alkalmazni. A m ű k ö d ő hadsereg csak rögtönzött megoldásokkal , légvédelmi 
géppuskás alakulatokkal és a passzív légvédelem eszköztárával számolhatot t . A rendel
kezésre álló lövegek azonban így sem voltak e legendőek az állami élet, a hadiipar és a 
közlekedési hálózat minden fontosabb pontjának, lé tes í tményének a b iz tos í tására . 9 4 
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A diósgyőri gyártás nyomán 1925-re a 11 db 14M. mellett már 26 db 5/8M. löveg állt 
rendelkezésre, ami lehetővé tette a tervezett 9 üteg felállítását. Lépések történtek a lég
védelmi tüzérség műszaki- technikai fejlesztésére is. Az 5/8M. ütegeket 1924-től fokoza
tosan Karabetz-féle központ i irányzó készülékkel látták el, amely a vezényszótáblázatból 
kapott adatok szerint i rányozta meg a célt, és a lőelemeket elektronikusan juttatta el az 
egyes lövegekhez. A H M 1926-ban nagyobb mennyiségű légvédelmi távmérőt és egyéb 
optikai eszközt vásárolt Hol landiában és Németor szágban . 9 5 

A rejtés kényszere azonban a légvédelmi tüzérség gyakorlati fejlesztését továbbra is 
je lentős mér tékben korlátozta, számottevő eredmények születtek viszont elméleti téren, a 
szervezés, a szabályozás , az alkalmazási elvek, a harceljárások tekintetében. Kiadásra 
került a Tüzér Gyakorlati Szabályzat légvédelmi kötete, amely néhány kisebb módos í 
tással egészen 1938-ig érvényben maradt. Kidolgozták a központi irányításra, a felriasz
tás esetén való súlypontképzésre , a vezetési és harcászati eljárásokra, a figyelőszolgálat 
működésére vonatkozó fontosabb alapelveket és gyakorlati rende lkezéseke t . 9 6 

Az északkeleti országrész felett ismétlődő csehszlovák légtérsértések miatt 1925 ápri
lisában a L Ü H vezetője egy légvédelmi üteg Budapestről Szombathelyre való áthelyezé
sét kezdeményezte . Indoklása szerint a légvédelmi tüzérség már puszta je lenlétével is el
riaszthatná a csehszlovák gépeket a rendszeres berepülésektől . Emellett, a R E G V I által 
folytatott k iképzés folyamatos célzási gyakorlatot biztosí thatna a légvédelmi tüzérek 
számára, ami máshol nem megoldható . A Honvédség Főparancsnoka mellé beosztott tü
zérségi tábornok támogat ta a javaslatot. Elvileg a V K F sem zárkózott volna el az egyik 
budapesti üteg Szombathelyre való kihelyezésétől , komoly kockázatot látott azonban ab
ban, hogy egy esetleges tűzmegnyi tás leleplezheti a rejtve fenntartott légvédelmi tüzér
séget, és komoly nemzetköz i bonyodalmakhoz vezethet. A légvédelmi üteg kihelyezését 
ezért egyelőre elhalasztották, és az ismétlődő légtérsértésekkel szemben továbbra is dip
lomáciai eszközökkel igyekeztek fel lépni . 9 7 

Az ország légvédelmi kiszolgáltatottságát tovább növelte , hogy a Nagyköve tek Taná
csa még 1921-ben, a békeszerződés előírásain túllépve, utólagos szigorí tásaként megtil
totta a harci gázok elleni védőeszközök tartását. A békeszerződés eredetileg csak az új 
gázvédelmi eszközök, berendezések gyártását vagy külföldről való behozatalát 
fagyasztotta be. A magyar kormány hivatalosan tiltakozott a kifejezetten védelmi je l legű 
felszerelés betiltása ellen, hangsúlyozva, hogy ezzel az ország teljesen védtelenné válik 
bármely szomszédos ál lam vegyi támadásával szemben. A Nagyköve tek Tanácsa 1922. 
december 21-i j egyzékében elutasította a tiltakozást, és közöl te , hogy a vegyi harcanya
gok használatát tiltó nemzetközi egyezmények e legendő garanciát biztosí tanak Magyar
ország számára. A szomszédos kisantant á l lamok egyébként sem készülnek a magyarok 
elleni gázháborúra. A gázvédelem nem tartozik a csak határbiztosításra és a belső rend 
fenntartására feljogosított magyar honvédség feladatai k ö z é . 9 8 

A SZKEB a békeszerződést ratifikáló magyar törvénycikk (1922: X I . tc.) ilyen értelmű 
módosítását sürgette. A magyar kormány viszont megtagadta a gázvédelem teljes tilalmá-
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nak elismerését és becikkelyezését. Hangsúlyozta azonban, hogy ezt csupán elméleti kér
désnek tekinti, mert a gyakorlatban ilyen eszközökkel egyébként sem rendelkezik. Ez teljes 
egészében nem felelt meg a valóságnak. Hazai gyártás ugyan nem folyt, de a világháborús 
készletből még maradt bizonyos mennyiségű gázvédelmi felszerelés. A hosszan elhúzódó 
vita végére 1925. június 26-án került pont, amikor a Nagyköve tek Tanácsa Magyaror
szág, Ausztria és Bulgár ia számára engedélyezte a gázvédelmi eszközök tartását, gyártá
sát és behozatalát , a hadsereg összlétszámán felül 50%-nyi tartalék erejéig. Ez Magyar
ország esetében 52 500 személyi védőfelszerelést jelentett. Ez a polgári légvédelem 
szükségleteinek ellátására nem volt e legendő, de a külföldi vásárlás felszabadításával és 
a hazai gyártás engedélyezésével lehetőség nyílt a gázvéde lem megalapozására , és a 
szükséges eszközök fokozatos e lő te remtésére . " 

A légi ellenőrző és a légvédelmi figyelő szolgálat 

A légi szuvereni tás visszanyerését követően, 1923. február l- jétől légi el lenőrző szol
gálatot állítottak f e l . 1 0 0 A szolgálat feladatai közé tartozott a légtér folyamatos figyelése, 
a légi tevékenységgel kapcsolatos rendszeres adatszolgáltatás, és a beosztott személyzet 
háborús helyzetre való felkészítése, begyakoroltatása. A légi e l lenőrző szolgálatot béké
ben a repülő és légvédelmi alakulatok őrszemei, a helyőrségek, pá lyaudvar- és hídörsé-
gek, határá l lomások személyzete , a folyamőrség, vámőrség és csendőrség felállított 
posztjai és mozgó járőre i látták el. A szolgálatba lépő őrségek egy-egy tagját külön a 
légtér figyelésére je lö l ték k i , és távcsővel látták el. A légi f igyelőknek rögzí teniük kellett 
az észlelt gépek számát , fajtáját, hovatartozását, haladási irányát, tevékenységét , vala
mint a megfigyelés helyét és idejét. Az észlelések eredményei t naponta je lentet ték a he
ly i honvéd- , csendőr- vagy vámőr-parancsnokságnak, amely a beérkező adatok alapján 
havi je lentést készített az illetékes vegyesdandár , a vámőr- vagy csendőrkerület , illetve 
révkapi tányság részére. Ezeket a kerületi parancsnokságok összegezték, értékelték, és 
továbbküldték a L Ü H számára . 1 0 1 

A minden kétséget kizáróan katonai gép észleléséről a helyi szervek haladéktalanul 
tájékoztatták a légügyi hatóságot. Idegen repülőgépek (katonai vagy polgári) magyar te
rületen történő leszállását szintén azonnal jelentet ték a L Ü H közegeinek. A je len tés tar
talmazta a leszállt gép nemzetiségét , fajtáját, a személyzet kilétét, az induló és a célállo
mást, a leszállás helyét, időpontját és okát, a személyzet továbbhaladással kapcsolatos 
szándékát, és a földet éréskor bekövetkezett esetleges eseményeket (sérülés, géptörés). A lé
gi ellenőrzést végző közegek a leszálló katonai gépek személyzetét azonnal őrizetbe vet
ték. A polgári gépek pilótáit csak akkor állították elő, ha fényképezőt találtak náluk, te
hát felmerülhetett a kémkedés gyanúja. Ilyen esetekben a további teendőkről a LÜH 
intézkedett . A vonatkozó rendelkezések azonban hangsúlyozták, hogy az őrizetbe vett 
személyzettel szemben a legelőzékenyebb magatartást kell t anús í t an i . 1 0 2 
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A honi légvédelem szerkezeli vázlata (1924) 

Légvédelmi készül tség vagy felriasztás esetén a légi e l lenőrző szolgálat közegei mel
lett működésbe lépett a honi légvédelmi figyelő és je lentő rendszer is. A figyelő hálózat 
Örseinek telepítésénél alapvető szempont volt a minden irányban való j ó kilátás, a for
galmas csomópontoktó l való bizonyos távolság, hogy a zaj ne zavarja a hallás útján való 
észlelést, illetve egy ál lami távbeszélő ál lomáshoz való viszonylagos közelség (1-2 km), 
hogy ne kelljen túl hosszú külön vonalat kiépíteni. A légtér figyelése 24 órás szolgálatot 
jelentett. A figyelő őrsök személyzete egy parancsnokból (ál talában hivatásos altiszt) és 
négy fő legénységből állt. A szűk létszámkeretek miatt az őrsök személyze tébe eseten
ként cserkészek is beosztásra kerültek, akiket legkésőbb a felriasztást követő 14. napon 
váltott fel a mozgósí tot t honvéd legénység. Az őrsök felszereléséhez irányjelző korong, 
repülő t ípusismertető tábla, telefon, repülő nyilvántartó füzet, óra, két távcső és alkal
manként egyszerű fulelőkészülék tartozott. A személyzet számára fűthető helyiséget és 



pihenési lehetőséget (ágyakat) biztosítottak. Egyszerre két fő teljesített szolgálatot, az 
egyik szabad szemmel és hallás útján, a másik távcsővel f igyel t . 1 0 3 

A légi figyelő hálózat három részből állt. Budapest belterületén a Gellért Őrség hat 
figyelőőrse működöt t (Gellérthegy, Hármashatárhegy, Jánoshegy, a budafoki Sashegy, a 
rákosi gyakorlótér és az angyalföldi vasúti háromszög) . Ezek közvet len távbeszélő ösz-
szeköttetésben álltak a Citadellában berendezett országos légvédelmi hírközponttal. A fő
város körüli figyelő gyűrűt a Vác , Balassagyarmat, Salgótarján, Gyöngyös , Jászberény, 
Szolnok, Cegléd, Dunaföldvár , Székesfehérvár, Győr, Komárom, Esztergom térségében 
felállított 60 őrs képezte . Ezeket a területileg illetékes vegyesdandárok állították fel, de 
jelentéseiket közvet lenül az országos hírközpontba (egyben a budapesti 1. vegyesdandár 
légvédelmi központja) jut tat ták el. A legveszélyeztetettebb irányban lévőnek tekintett 
Vác és Esztergom őrsei közvet len telefonkapcsolatban álltak a Citadellával , a többi f i 
gyelő á l lomás a postai távbeszélő hálózaton keresztül jelentett. Sürgős közölnivaló ese
tén, a „ légvéde lem" je lszó bemondása után a figyelő szolgálat minden más beszélgetés
sel szemben elsőbbséget kapott. A postai hálózat megrongálódása esetén az őrsök a 
M Á V vagy a Dunahajózási Rt. híradó hálózatát is haszná lha t ták . 1 0 4 

A harmadik f igyelőgyürű őrseit a határok mentén, illetve a légvédelmi kerületek fon
tosabb határpontjain, főutak, vasútvonalak, folyóátkelők közelében állították fel. Ezek a 
jelentéseiket az il letékes vegyesdandárok székhelyein kiépülő kerületi légvédelmi hír
központokba továbbították. Az egyes légvédelmi kerületek hírközpontjainak személyzete 
egy parancsnokból (hivatásos tiszt) és hét beosztottból állt. A kerületi központok ny i l 
vántartották, összesítet ték és kiértékelték a beosztott őrsöktől érkező je lentéseket , majd 
továbbítot ták az országos légvédelmi központba. El lenséges berepüléskor életbe léptet
ték a szükséges óvintézkedéseket , indokolt esetben riasztották a veszélyeztetet t települé
seket, és értesítették a szomszédos kerületeket is a feléjük tartó gépekről . A napi légi te
vékenységről küldött telefonjelentések mellett a figyelő őrsök tíz naponként írásos 
összefoglalót jutattak el a kerületi központjukba. A precíz időmeghatározás érdekében a 
kerületi központok minden délben közölték a pontos időt az alárendelt ő r sökke l . 1 0 5 

Az országos hírközpont a légi tevékenység átfogó kiértékelése után a Fővezérség lég
ügyi osztályának továbbította a beérkező jelentéseket. Egy-egy kerületi központ a kerületi 
légvédelmi parancsnok, az országos központ pedig az országos légvédelmi parancsnok 
(egyben a Fővezérség légügyi osztálya vezetője) végrehajtó szerveként működött . Az or
szághatárok mentén húzódó figyelőhálózat kiépítésére anyagi okok, technikai problémák 
és a személyzethiány miatt egyelőre nem került sor. A fővárost körülvevő figyelőgyürű is 
csak meglehe tősen foghíjasán, a tervezett őrsök felének a felállításával valósult meg. 1 0 6 

A megfelelő személyi ál lomány hiánya, illetve az őrsök elhelyezésével és felszerelésével 
kapcsolatos jelentős anyagi igények miatt a figyelő hálózat kiépítése rendkívül lassan ha
ladt. A súlyos létszámhiány miatt az őrsök helyét átmeneti megoldásként általában úgy je
lölték k i , hogy azok csendörőrsök állomáshelyére essenek. így a már békében is beosztásra 
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kerülő aktív keretá l lományt a csendőrlegénység soraiból választot ták k i . Csak ahol nem 
volt a közelben csendőrőrs , oda vezényel tek honvéd l egénysége t . 1 0 7 

A nemzetköz i előírásokkal összhangban, 1924-ben Magyarországon is új szabályozás 
lépett életbe az ország feletti légi közlekedés rendjére vonatkozóan.  А К Е М  által kiadott 
rendeletek (45 264/1924., 47 618/1924. К Е М X I . ) érintették a légi forgalom minden fon
tos területét, a légtérhasználatot , a lakott területek feletti átrepülést , a fel- és leszállás 
szabályait, a repterek és reptérgondnokságok működését . Meghatároz ták , hogy mi tekin
tendő katonai repülőgépnek. Az olyan légi j á rművet sorolták ebbe a kategóriába, amely 
katonai je lzéseket viselt, szolgálatban lévő katonai személy vezette vagy a személyzete 
annak parancsnoksága alatt állt, illetve amelynek katonai jellege (a fegyverzete révén) 
egyér te lműen megál lapí tható volt. Az ilyen gépek Magyarország felett továbbra is csak a 
H M külön engedélyével köz lekedhe t tek . 1 0 8 

Az engedély nélkül áthaladó gépekről a légi el lenőrző szolgálat azonnal je lentést tett 
a legközelebbi karhatalmi szervnek (csendőrség, rendőrség) , katonai gép esetén pedig a 
helyi katonai parancsnokságnak, valamint az illetékes rep té rgondnokságnak és a Légügyi 
Hivatalnak. A L Ü H utasí tására a gépeket a nemzetközi szabályok szerint leszállásra szó
lították fel, 3-10 másodpercenként leadott, nappal fehérfüstöt, éjszaka zöld fényt adó j e l 
zőlövésekkel . Amennyiben ez hatástalan maradt bármilyen más eszközt felhasználhattak 
a gépek leszállítására, de lőni rájuk továbbra is csak a H M külön engedélyével , a szolgá
latot vezető tiszt közvet len utasítására lehetett. 1 0 9 

A külföldi légi j á rművek által igénybe vehető repterek (Mátyásföld, Miskolc, Szeged, 
Szombathely) mellett szükségleszálló helyeket jelöl tek k i (Albertfalva, Debrecen, Pécs, 
Székesfehérvár). A határok feletti be- és kirepülésekhez „légi kapukat" állapítottak meg 
Sátoraljaújhely, Nyírábrány, Kétegyháza, Szeged, Mohács , Murakeresztúr, Szombathely, 
Mosonmagyaróvár és K o m á r o m térségében. A külföldi gépek a határkapuk között egyenes 
úton, vagy a leszállásra kijelölt repteret érintő legrövidebb vonal mentén közlekedhet tek . 1 1 0 

Ezzel összhangban a L Ü H új szabályokat vezetett be a légi el lenőrző szolgálat műkö
désében is (45 332/1924. К Е М X I . ) . Egyes kiemelten fontos hadiipari központok, kato
nai táborok, gyakor lóhelyek felett tiltott övezetet je löl tek k i , melyeken külföldi gépek 
nem repülhet tek át. Ilyen övezetnek számított Budapest belvárosa, a Csepel-sziget északi 
része, Lajosmizse-Újhar tyán-Kunpeszér térsége, illetve а В alatonfüzfő-Valós l öd -Ki sbé r -
Székesfehérvár által határolt terület. A tiltott zónákról a berepülési engedély kiadásakor 
tájékoztatták a kérelmet benyújtó szervet vagy személyt . Ha egy külföldi gép véletlenül 
mégis behatolt egy ti l tott övezet fölé, köteles volt leszállni a legközelebbi kijelölt repté
ren, hogy a magyar ha tóságok átvizsgálhassák, és meggyőződhessenek , hogy a személy
zet nem folytatott kémtevékenységet , nem készített vázlatrajzokat, fényképfelvételeket. 
Amennyiben elmulasztotta a leszállást, a magyar légi el lenőrző szervek szólították fel er
re, és ha ennek nem tett eleget, akár fegyveres erővel is földre kényszerí thet ték. A tiltott 
övezetek határvonalai t 1925 márciusában pontosí tot ták (48 797/1925. К Е М X I . ) . 1 1 1 

HL VKF Ein. 1.6551/1924. 
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1 1 0 HL VKF Ein. 1. 6740/1925. 
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A légvédelmi kerület elnevezést 1924-ben légvédelmi körzetre változtatták, és I—VII. 
római számmal jelölték. Az egyes körzetek légvédelmi ügyeit korábban a vegyesdandárok 
ezzel megbízot t tisztjei intézték, külön törzsek nélkül. Ez év augusztusában intézkedést 
adtak k i a légvédelmi parancsnoki törzsek felállítására, melyek a körzeti légvédelmi hír
központok mellett külön irányító szervként működtek. Ezek tényleges megszervezéséhez 
azonban egyelőre h iányoztak a szükséges anyagi és személyi fe l té te lek ." 2 

A légi figyelő és je lentő szolgálat kiépítése terén időközben több fontos elméleti kér
dést tisztáztak, és a legszükségesebb szervezési intézkedések is megtör téntek. A rendszer 
az ország teljes területének lefedésére törekedett , a határok men tén lehetőleg hézagmen
tes figyelés biztosításával. A hálózat, központi irányítás alatt álló egységes szervezetet ké
pezett, de a körzeti légvédelmi központok révén a helyi sajátosságokhoz is alkalmazkodott, 
és az aktuális helyzet figyelembe vételével differenciált reagálást tett lehetővé. A légtérfi
gyelést telepített és mozgó őrsök látták el, napszaktól függetlenül, a katonai helyzetnek 
(békeállapot, légvédelmi készültség, felriasztás) megfelelő szintű készültségi fokozat beve
zetésével. A figyelő szolgálat folyamatosan tájékoztatta mind a katonai, mind a polgári 
légvédelem illetékeseit, mindkét szervezettel szoros együt tműködésben állt. A légvédelmi 
figyelő szolgálattal kapcsolatos fenti alapelvek egészen a második vi lágháborúig viszony
lag korszerűnek számítottak, és érvényben maradtak." 3 

A légi figyelés ezen alapelvek szerinti gyakorlati megvalósí tását azonban a hadsereg
re vonatkozó nemzetköz i korlátozások, a szűkös pénzügyi lehetőségek, az alacsony lét
számkeretek, valamint a komoly műszaki és infrastrukturális h iányosságok hosszú időn 
át akadályozták. Megfelelő vadászrepülő erők és légvédelmi tüzérség híján, a figyelő 
szolgálat által megszerzett információkat amúgy sem lehetett volna kellő hatékonysággal 
kamatoztatni. így a figyelő rendszer kiépítése az 1920-as években alig jutott túl a terve
zés és előkészí tés sz in t jén . 1 1 4 

A tervszerűen telepített és speciálisan kiképzett személyzet tel rendelkező légi figye
lőhálózat kiépülése hiányában a légtér figyelése továbbra is a légi e l lenőrző szolgálatra 
hárult. Ez a rendszer azonban sokszor megbízhatat lanul működöt t . A légi el lenőrzést 
végző őrszemélyzet nem kapott semmilyen különleges felkészítést, így je lentése ik gya
korta hiányosak, pontatlanok voltak. Nem szerepeltek olyan adatok, mint a gépek fajtája 
(egy- vagy kétfedelű, egy- vagy többmotoros) , ami pedig távcső segítségével általában 
jó l megál lapí tható lett volna. A vegyesdandárok a kötelező havi je lentéseket sokszor 
csak nagy késéssel ju t ta t ták el az országos szerveknek. Ezekből gyakran hiányzot t a tar
talmi összegzés, a szakszerű értékelés, és csak az őrsök je lentése inek statisztikai összesí
tését küldték tovább. Előfordult, hogy egy berepülő gép többször is szerepelt a statiszti
kában, mert több őrstől is érkezett róla je lentés . Holott a befutó hely és időpont adatok 
megfelelő kiér tékelésével az egyes gépek mozgását nyomon lehetett volna követni , és 
elkerülhetők lettek volna az ilyen t évedések . " 5 

1 1 2 Berkovics 2000. 60. o. 
1 1 3 HL H M Ein. Lgv. 61 876/1938, 63 144/1938. 
1 1 4 Berkovics 2000. 22. o. 
1 1 5 HL VKF Ein. 1. 6448/1925,6488/1925, 6834/1925. 



A SZKEB figyelmét azonban így is felkeltették a magyar honi légvédelem megalapo
zását célzó intézkedések. Ezért 1925 júl iusában, hivatalos j egyzékben kért tájékoztatást, 
hogy a légvédelem kiépítése terén történt-e olyan lépés, mely a békeszerződés előírásait 
is érintheti. Válaszában a magyar kormány közölte, hogy a kiadott rendelkezések csak a 
békeszerződésben nem tiltott passzív légvédelem megszervezését szolgálják. Cáfolta, 
hogy az aktív katonai légvédelem kiépítésére bármilyen lépést is tett volna, és kijelentet
te, hogy ezen a téren a közel jövőben sem tervez semmiféle in tézkedés t . 1 1 6 

A polgári légvédelem kiépítésének kezdetei 

Az 1920-as években Európa-szer te lépések történtek a polgári légvédelem kiépítésé
re. A hatóságok megerősí tet ték, és több ponton kiegészítet ték a hátország légi támadások 
elleni véde lmére vonatkozó vi lágháborús rendszabályokat . A kormányzat i szervek, a 
honvédelmi és belügyi tárca szervező tevékenysége mellett, a lakosság felvilágosítására 
és mozgósí tására társadalmi egyesületek alakultak. Dániában, 1922-ben Polgári Védelmi 
Bizottságot állítottak fel, mely elsősorban a harci gázok jelentette veszélyekre hívta fel a 
figyelmet, és igyekezett megfelelő védelmi intézkedéseket, eljárásokat kidolgozni. Len
gyelországban, 1922-ben Légvédelmi Liga alakult. Társadalmi gyűjtések segítségével 
repülőegyesületeket , pilóta- és szerelő-iskolákat létesítettek. A következő évben Gázvé
delmi Szövetséget hoztak létre, a polgári lakosság felkészítése é rdekében a vegyi harc
anyagok elleni v é d e k e z é s r e . 1 1 7 

Franc iaországban , 1924-ben a Be lügymin i sz té r ium kere tében , a honvéde lmi m i 
niszter által kijelölt e lnökke l , és az összes érintett tárca képv ise lő jének részvéte lével 
megalakult a Legfe l sőbb Légvéde lmi Bizot tság, mely közpon t i l ag i rányítot ta , szabá
lyozta, e l lenőriz te a polgár i l égvéde lem kiépítését . A z operat ív feladatok el lá tására 
megyénkén t és vá rosonkén t helyi légvédelmi b izot tságokat a lakí tot tak, köz igazgatás i , 
gazdasági és katonai szakemberek részvételével . Ezt köve tően , 1926-ban átfogó polgá
r i lég- és gázvéde lmi rendelet jelent meg, amely a polgár i l égvéde lem végrehaj tásában 
való részvétel t , korra és nemre való tekintet nélkül minden francia számára á l lampol 
gári kö te leze t t séggé tette. 1 1 8 

Nagy-Br i tanniában az aktív és passzív légvédelmi feladatok ellátását egyaránt a had
sereg irányította. A katonai alakulatokat háborús veszély esetén speciális k iképzésen át
esett polgári önkéntesekkel egészítettek k i . Londonban 1918 után is fennmaradt a hábo
rús légvédelmi szervezet, csak a létszámát csökkentet ték. Nagy teret szenteltek a 
légvédelmi propagandának . A z előadások és a nyomtatott anyagok terjesztése mellett a 
légi támadások puszt í tó hatását szemléltető bemutatókat szerveztek a lakosság számára. 
A polgári légvédelem kiépí tésének koordinálására 1924 májusában Sir John Anderson 
vezetésével , A i r Raid Precautions néven külön kormányhivata l t állítottak fel. A honi lég
védelem megerősí tésére , a pi lótaképzés bővítésére és a katonai szolgálatban nem álló re-
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pülő személyzet gyakorlatban tartására 1925-ben megszervezték az ún. önkéntes légierőt 
(Auxil iary A i r Force)." 9 

A Szovjetunióban, az 1923-ban kiadott rendelkezések szerint a polgári légvédelem 
irányítását a Hadügyi Népbiz tosság látta el, amely ezt a feladatkört az egyes katonai kör
zetek légvédelmi parancsnokain keresztül gyakorolta. A körzetekhez tar tozó polgári lég
védelmi egységek (városok) és objektumok (ipartelepek) élén a helyi tanács e lnöke, i l 
letve az üzem igazgatója állt. A helyi légoltalom gyakorlati megszervezését a határtól 
500 km-re eső egységek és objektumok számára 1925-ben köte lezővé tették. A lakosság 
minél szélesebb körű bevonására két nagy társadalmi szervezet alakult, 1923-ban a V ö 
rös Légiflotta Baráti Egyesüle te , 1924-ben pedig a Vegyi Véde lmi Szövetség. A két 
szervezet 1925 jún iusában Országos Lég- és Gázvédelmi Szövetség néven egyesült . Az 
Alekszej Rikov elnöklete alatt álló szervezet 1926-ban 2 millió tagot számlált és 5 millió 
rubel gyűjtött össze a repülés és a légvédelem támoga tásá ra . 1 2 0 

Magyarországon , a honi légvédelem 1922-es szabályozása során kitértek a polgári 
légvédelem kiépí tésének kérdéseire is. Három fő feladatkört különítet tek el: a tartós óv
intézkedések, a magaratás i szabályok, és a riasztás megszervezése . A tartós óvintézkedé
sek közé sorolták az el lenséges felderítést, tájékozódást megnehezí tő rendszabályokat , az 
építészetre, a tűzrendészetre és a mentésre vonatkozó rendelkezéseket , a helyreállí tó 
szolgálat megszervezését , valamint a közlekedési vállalatokat érintő in tézkedéseke t . 1 2 1 

Az el lenség tá jékozódásának megnehezí tését rejtési és burkolási intézkedésekkel , a 
feltűnő színek és formák kerülésével , a katonai vagy hadiipari jel leg leplezésével , az el
sötétítés szigorú végrehajtásával , esetleg megtévesztő célok és világítás a lkalmazásával 
kívánták biztosítani. Az építészetre vonatkozó rendelkezések sorában főként a szerkezet, 
a tetőzet és a pinceboltozat megerősí tése , illetve a tűzveszély csökkentése kapott nagy 
hangsúlyt. Az új ép í tmények esetében felhívták a figyelmet, hogy a légvédelmi szem
pontokat már a tervezés során érvényesítsék. A régieknél improvizál t megoldások al
kalmazását szorgalmazták, izoláló terek, dupla tetőzet, kettős ajtónyílás kialakítását, tűz
álló festés és burkolat használatát , a pincehelyiségek aládúcolását . Mindez követendő 
gyakorlatként csak a nagyobb ipari létesí tményekre vonatkozott, más épí tményeknél 
csupán javaslatnak szán ták . 1 2 2 

A tüzrendészeti óvintézkedések között elsősorban a gyúlékony anyagok megfelelő tá
rolását tartották fontosnak. Hangsúlyozták nagy készletek több kisebb kontingensekre 
történő szétosztását, a földalatti elhelyezést vagy a tároló helyek töl tésekkel való elvá
lasztását, a folyékony anyagok gyors elvezethetöségének biztosítását. A mentéssel kap
csolatban a mentő szervezetek lé tszámának bővítése, önkéntesek toborzása és kiképzése, 
illetve a gázvédelemre való felkészítés kérdése kapta a legnagyobb figyelmet. 1 2 3 
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Az ipari üzemek esetében külön figyelmet fordítottak a riasztás megszervezésére , a 
kellő erejű tűzoltó és mentő osztagok megszervezésére , a kárfigyelő őrsök felállítására. 
Kidolgozták a részleges vagy teljes üzemleáll í tás és újraindítás menetrendjét , gondos
kodtak a légiriadó alatt is helyükön maradók megfelelő felkészítéséről és szükségszerű 
védelméről . Az üzemmene t folytonosságának biztosítása é rdekében helyreállí tó munkás 
csapatokat szerveztek. A közlekedési vállalatok részére speciális légvédelmi rendszabá
lyokat állítottak össze. A Magyar Vasúti és Hajózási Felügyelőség részletes rendelkezé
seket adott k i az előzetes óvintézkedésekkel és a légi támadás alatt végrehaj tandó lé
pésekkel kapcsolatban a szakszemélyzet számára, illetve az u tazóközönség tájékoz
tatására vona tkozóan . 1 2 4 

A lakosság magatartásával kapcsolatos szabályozás alapvetően megegyezett az 1917-es 
légvédelmi intézkedésekkel . A légiriadó alatt a já rműforga lmat leállították, az utcákat k i 
ürítették, a j á róke lők fedezékbe, kapualjakba húzódtak. A z üzletek és ablakok redőnyeit 
leeresztették. Az emeleti lakók a földszinti és alagsori helyiségekbe vonultak le. Az el
hagyott lakásokban az elektromos és gázfogyasztókat kikapcsolták. Sötétedés után min
den szabadba szűrődő fényt megszüntet tek, a nagyobb bérházakban, középületekben, 
tömegforgalmi helyeken csökkentett fényű belső szükségvilágí tásról , kézi lámpákról 
gondoskodtak. A rendelkezések ér telmében az iskolákból nem engedték haza a gyereke
ket, hanem a védet tebb alagsori vagy pincehelyiségekbe kísérték őket a légiriadó idejére. 
Külön felhívták a lakosság figyelmét a leszálló vagy lezuhanó repülőgépekkel kapcso
latban követendő magatar tásra , a fel nem robbant b o m b á k érintetlenül hagyására és ha
ladéktalan bejelentésére, a gépekből származó felszerelési tárgyak, illetve a röplapok be
szolgál ta tására . 1 2 5 

A légvédelmi riasztás elrendelése a légvédelmi körzet parancsnokának hatáskörébe 
tartozott. Az intézkedés során figyelembe kellett venni a kellő felkészülési időt, hogy a 
támadás minél kisebb veszteségekkel és károkkal járjon. Ugyanakkor el kellett kerülni, 
hogy a felesleges, vagy túl hosszú ideig tartó riadók a hétköznapi életet és a gazdasági 
tevékenységet tartósan megbéní tsák. A riasztás első fokozata, a légvédelmi készültség 
elrendelése csak a hivatalos szerveknek szólt, és nyilvános je lzések nélkül, telefon vagy 
futárszolgálat útján történt. A második fokozatot, a légiriadót a légvédelmi körzet pa
rancsnoka által korábban meghatározott , a helyi adot tságoknak megfelelő eszközök 
(ágyúszó, sziréna, gőzsíp, trombita, telefon, rakéta- vagy zászlójelzés stb.) segítségével 
adták a lakosság tudtára. A körzeti légvédelmi hírközpont a r iadóról telefonon külön is 
értesítette az i l letékességi körébe tartozó katonai alakulatokat, a fontosabb közin tézmé
nyeket és üzemeket , és tájékoztatta a szomszédos körzetek központjait i s . 1 2 6 

Budapesten, a Citadelláról leadott, 10 másodperces időközökben ismét lődő 9 ágyúlö
vés, és a város több pontján megszóla ló szirénázás jelezte a légiriadót. Ezzel egyidőben 
az összes laktanyában riadót fújtak, a rendőrőrszobák előtt trombitajelzés hangzott fel, 
amihez az utcán posztoló rendőrök sípszóval csatlakoztak. A nagyobb üzemekben meg
szólaltatták a dudákat és gőzsípokat . A telefonhírmondó készülékek háromszor egymás 
után búgó hangot hallattak. A Citadellán, nappal narancsszínű zászlót tűztek k i , éjjel fe-
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hér fényű rakétát lőttek fel. A Parlamentet, a minisztér iumokat , a fontosabb kormányhi 
vatalokat, a helyőrség, a rendőrség, a tűzoltóság és a mentők központ i szerveit, a vi l la
mos-, gáz- és v ízmüveket , a pályaudvarokat és kikötőket, valamint 47 nagyvállalatot a 
légvédelmi hírközpontból telefon útján is riasztották. A légi veszély elmúltát a légvé
delmi tüz elnémulása, a laktanyákban felhangzó takarodó kürtjel, a Citadellán, nappal k i 
tűzött fehér zászló, éjszaka pedig a négy égtáj felé mutató , majd függőlegesen felemel
kedő fényszóró csóvák j e l e z t ék . 1 2 7 

A honi légvédelem országos szervezését szabályzó 1922-es H M rendelet kiadását köve
tően a polgári légvédelem kiépítése terén számottevő gyakorlati lépésekre egyelőre nem 
került sor. A légvédelmi körzetek parancsnokai 1922 és 1924 között több alkalommal is je
lezték, a polgári hatóságokkal való együttműködést nagyban megnehezít i , hogy hiányzik a 
polgári szervek hatáskörét és konkrét feladatait meghatározó, a H M rendelkezéseihez i l 
leszkedő belügyi szabályozás. Ennek nyomán, 1924. augusztus 25-én a B M rendeletet 
adott k i a polgári légvédelem országos kiépítéséről, irányításáról. A dokumentum hangsú
lyozta, hogy egy háborús konfliktus első pillanatától számolni kell az ellenséges légitáma
dásokkal, ezért olyan szervezetet kell felállítani, és olyan intézkedéseket kell bevezetni, 
hogy a polgári légvédelem a felriasztás pillanatától kezdve már cselekvőképes legyen. 1 2 8 

A polgári légvédelem operatív irányítása a LÜH hatáskörébe tartozott, amely ezt a fel
adatot a hét légvédelmi körzet katonai szervein keresztül látta el. A helyi védelem meg
szervezését és vezetését a honvéd ál lomásparancsnokságok végezték. Ahol nem volt kato
nai parancsnokság , ott a rendőrség vette át az adott település l égvéde lmének irányítását. 
A honvédségi és rendőri szervek a polgári légvédelemmel kapcsolatos tevékenységük so
rán szorosan együt tműködtek a helyi közigazgatási vezetéssel. A községekben, amelyek 
kívül estek az ál lamrendőrség illetékességi körén, a szükséges intézkedések kiadása, és 
végrehajtásuk ellenőrzése közvetlenül a közigazgatási szervekre, a megyei alispánokra, i l 
letve a helyi jegyzőkre hárult. Ezek gondoskodtak a helyi viszonyoknak megfelelő meg
előző rendszabályok kidolgozásáról, a lakosság tájékoztatásáról, a légvédelmi tudnivalók 
közzétételéről, a légi riasztás végrehajtásáról, megfelelő karhatalom biztosításával a rend 
fenntartásáról, illetve egy támadást követően a keletkezett károk fe lszámolásáról . 1 2 9 

Bár a polgári légvédelem is a honvédség irányítása alatt állt, fontos szerep hárult a 
közigazgatási hatóságokra, in tézményekre, társadalmi szervezetekre is. A polgári szer
vek közül a rendőrség látta el a legjelentősebb feladatokat. A rendfenntar táson kívül 
részt vett a mege lőző óvintézkedések kidolgozásában és végrehaj tásuk el lenőrzésében, a 
lakossági magatar tásszabályok betartatásában, a riasztás végrehaj tásában, és szükség 
esetén a helyi légvédelmi tevékenység szervezésében is. A csendőrséget kezdetben ke
vésbé vonták be a polgári légvédelembe, mert a vi lágháborús tapasztalatok alapján a na
gyobb városokat tekintet ték a légi támadások elsődleges célpontjának. A csendőrséggel 
elsősorban a közrend és közbiz tonság fenntartásában, illetve a légi el lenőrző szolgálat el
látásában s zámol t ak . 1 3 0 

1 1 1 Varga 1996. 40. o.; HL Tgy. 2974. Barczy I . 30. o. 
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A légi támadás elleni védekezésre vonatkozó hazai szabályozás, a rendelkezésre álló 
lehetőségek figyelembe vételével, általában megfelelt a kor színvonalának. Megteremtet
te a polgári légvédelem kiépí tésének alapjait, irányítási kereteit, lehetővé tette az általá
nos tennivalók kidolgozását . A légi támadás elleni védekezés egyes részterületeit , speciá
lis feladatköreit azonban m é g nem különítették el, h iányoztak a támadás előtti, alatti és 
utáni konkrét teendőkre vonatkozó tervek, intézkedések. A lakosság széles rétegeit, aktív 
cselekvő félként egyelőre nem kívánták bevonni a védelem kiépítésébe és megvalósításá
ba. Az emberek számára csak a magatartási szabályok betartását és a közrend megőrzését 
írták elő. A légvédelemmel kapcsolatos minden tennivaló a hivatalos szervekre hárul t . 1 3 1 

A légi támadás okozta károk helyreáll í tásában nagy szerepet szántak a Nemzeti Mun
kavédelemnek. A szervezet felállításáról 1921. október 28-án döntött a miniszter tanács. 
Feladatául a közmüvek , a létfenntartás szempontjából fontos üzemek, közlekedési válla
latok, hírközlő szervek, állami és helyi in tézmények rendkívüli körü lmények között i vé
delmét és működésének biztosítását je löl ték meg. Az országos hálózat a budapesti köz
ponti Nemzeti Munkavéde lmi Hivatalból , valamint a megyei és városi kirendel tségekből 
állt. A helyi kirendel tségek kerületi, körzeti , alkörzeti szervekre, illetve üzemi és intéz
ményi csoportokra tagolódtak. A szervezet alapegységei rendfenntartó, szak- és segéd
munkás részlegekből álltak. A szolgálat tevékenységét a városokban az á l lamrendőrség, 
a községekben a megyei közigazgatási hatóság irányította. A budapesti hivatal hatáskö
rébe 13 kirendeltség tartozott, az 1-Х. kerületi, valamint a kispesti, az újpesti és a csepeli 
szervezet. 1 3 2 

A Nemzeti Munkavéde lme t eredetileg a belső társadalmi megmozdu lásokka l szem
beni biztonsági tényezőnek szánták, de a polgári légvédelem 1924-es szabályozása so
rán, mint központ i lag jó l irányítható, országos hálózattal rendelkező szervezettel, rend
fenntartó és kárhelyreáll í tó szerepkörben is számoltak vele. A Nemzeti Munkavéde lem 
egységeit elvileg a legkisebb településen lévő postahivatal, vasútá l lomás , híd, zsilip, ma
lom stb. védelmére vagy helyreállí tására is igénybe lehetett venni. A valóságban azon
ban a megfelelő személyzet és felszerelés hiánya miatt a tervezett kereteket sosem töltöt
ték fel. így a szervezetet csak néhány nagyobb városban, csökkentet t lé t számmal és 
korlátozott feladatkörben lehetett munkába á l l í tan i . 1 3 3 

A polgári légvédelem területén kezdettől komoly feladatot szántak a tűzoltóságnak. A vá
rosi tűzoltóságok az Országos Tűzrendészet i Felügyelőn keresztül a B M szakmai irányí
tása alatt álltak, de a települések köl tségvetésében szereplő helyi szervezetként működ
tek. A testületek tisztikarát a helyi törvényhatóságok választották, a legénységet önként 
je lentkező és előzetes próbaszolgálatot teljesítő személyekből töltötték fel. Budapesten, 
1922-ben a főparancsnok és a tíz tűzoltó tiszt mellett az engedélyezet t 451 fő legénységi 
helyből csak 386 volt be tö l tve . 1 3 4 A hivatalos tűzol tóságon kívül , társadalmi szervezet
ként önkéntes tűzoltótestületek működtek. A kisebb településeken, hivatásos tűzoltók h i 
ányában ezek látták el az alapvető tűzrendészeti feladatokat. A szakmai irányítást és fel-
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ügyeletet ezek felett is a B M gyakorolta. A nagyobb ipari, kereskedelmi és közlekedési 
vállalatoknál üzemi (magán) tűzoltó szervek alakultak, önkéntes je len tkezőkből , melyek 
csak az adott ipartelep, létesí tmény területén teljesítettek szolgálatot . A vi lágháború ide
jén , Budapesten 46 ilyen üzemi tűzoltó testület m ű k ö d ö t t . 1 3 5 

A tűzol tóság tevékenységi körébe nemcsak a tűzrendészettel összefüggő ügyek, ha
nem mentő és elsősegélynyújtó, műszaki mentő, bizonyos katasztrófavédelmi, egyes ese
tekben pedig rendfenntartó és közegészségügyi feladatok is tartoztak. Mindezek jó l beépít-
hetőek voltak a légitámadás elleni védekezéssel kapcsolatos teendők sorába. A kisebb 
településeken, ahol nem volt rendőrség, a tűzoltóság részt vett a helyi légol ta lom meg
szervezésében, a szükséges óvintézkedések kidolgozásában és végrehajtásuk el lenőrzé
sében. A szervezeti keretek, az alá-fölérendeltségi viszonyok, az egyes feladatkörök ellá
tásával kapcsolatos kérdések rendezésére 1926-ban új , egységes szolgálati szabályzatot 
adtak k i a tűzol tóság s z á m á r a . 1 3 6 

A légi f igyelőszolgálat ellátásánál, és a polgári légvédelem egyes feladatainak végre
hajtásánál (riasztás, rendfenntartás , hírközvetí tés, elsősegélynyújtás) a honvédelmi veze
tés a cserkészek részvételével is számolt . Az első vi lágháború idején már mintegy 1800 
cserkész végzett kisegítő honvédelmi munkát , a mentőszolgálatnál , a hadigondozásban, 
küldöncként vagy egyéb feladatok ellátásával. A nyugat -magyarországi önál ló egyesület 
beolvadásával 1922-ben létrejött az egységes Cserkész Szövetség. Ekkor már 53 csapat, 
mintegy 15 000 cserkész volt az országban. A főcserkészi posztot rövid ideig Teleki Pál, 
majd 1923-tól Khuen-Héderváry Károly töltötte be. 1 3 7 

A „passz ív" légvédelmi feladatok ellátásánál felmerült lehetőségként a levente szer
vezet felhasználása is. A levente kötelezettséget az 1921. december 19-én kiadott testne
velési törvény (1921: L I I I . tc.) vezette be, amely a fiúk számára 12 éves kortól a katonai 
szolgálat megkezdésé ig (vagy 21 éves korukig) elméleti és gyakorlati honvéde lmi kikép
zést írt elő. Val lás- és Közoktatás i Minisztér ium ( V K M ) 1924-ben elrendelte az érintett 
fiatalok országos összeírását, és meghatározta , hogy minden leventekorú fiúnak évi 5-8 
hónapon át heti 2 óra honvédelmi foglalkozáson kell részt vennie. Felmentést ez alól 
csak a cserkészek kaptak. A leventékkel kapcsolatos kérdések az Országos Testnevelési 
Tanács hatáskörébe tartoztak, amely a V K M X I I I . ( testnevelési) ügyosztálya irányításá
val m ű k ö d ö t t . 1 3 8 

A levente szervezet országos kiépítése azonban rendkívül lassan haladt. Az 192l-es 
törvény részletes végrehajtási utasítása csak 1924-ben jelent meg. Az 1920-as évek kö
zepéig alig néhány helyi egyesület alakult meg. Hiányzot t a szükséges infrastruktúra, 
nem álltak rendelkezésre megfelelő kiképzési segédanyagok és szakképzet t oktatók. Fa
lun, e lsősorban a foglalkozások alatti munka- és keresetkiesés miatt, a városi munkáskö
rökben főként poli t ikai okok miatt érezhető ellenszenvvel fogadták a szervezést . A szer-
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vezet tekintélyének növelése és kiépülésének gyorsítása érdekében 1927-ben a levente
oktatókat hatósági személynek minősítet ték, a foglalkozásokról való távolmaradást pedig 
szigorúan szankcionál ták. Azonnali e redményt azonban ezek az intézkedések sem hoz
tak, így a honvédelmi vezetés a polgári légvédelmi szolgálat ellátásánál a leventékkel 
egyelőre nem s z á m o l t . 1 3 9 

A SZKEB közegei 1927. március 11-én elhagyták Magyarországot . A közvet len ka
tonai és pénzügyi el lenőrzés megszűnt , és ezzel lehetőség nyílt (bár továbbra is csak rej
tett keretek között) a magyar haderő gyorsabb és szélesebb körű fejlesztésére. Erre az 
időszakra már megtörtént a honi légvédelem megalapozása . Elméleti szinten megtet ték a 
legfontosabb lépéseket egy koncepciójában, alapelveiben, feladatában a kor színvonalá
nak megfelelő légvédelmi rendszer kiépítése felé. Megszüle t tek mindazok az elemek, a 
szervezés, a szabályozás , a fegyverzet és eszközrendszer, valamint az alkalmazási elvek 
területén egyaránt , melyekre a későbbiekben egy hatékony honi légvédelmi rendszert 
ép í the t tek . 1 4 0 

A gyakorlati eredményt, egy, az egész országot lefedő légvédelmi rendszer kiépítését 
azonban a légierő és légvédelmi tüzérség tartását tiltó nemzetközi előírások, a hadsereg 
szűkös anyagi és létszámkeretei, a műszaki, technikai és infrastrukturális hiányosságok 
nagymértékben akadályozták. Az 1920-as évek közepén, a ténylegesen rendelkezésre álló 
honi légvédelmi egyelőre erő nem tudta garantálni az ország megfelelő légi biztonságát, 
és nem tudott volna kel lően hatékony védelmet nyújtani az esetleges el lenséges légitá
madásokkal szemben. 1 4 1 

u v Uo. 8-9. o. 
1 4 0 HL VKF Ein. 1. Т. 5185/1927.; Pataki Iván - Rozsos László - Sárhidai Gyula: Légi háború Magyaror

szág felett. I . k. Budapest, 1992. 15. o. 
1 4 1 HL Tgy. 3715. Nagy 2000. 133., 161. o.; Nagyváradi - M. Szabó - Winkler 1986. 146-147. о. 



1. MELLÉKLET 

HÁTORSZÁG ELLENI LÉGITÁMADÁSOK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN 

Támadott ország Légitáma
dás 

Támadó 
légi jármű 

Ledobott 
bomba 

Veszteségek Támadott ország Légitáma
dás 

Támadó 
légi jármű 

Ledobott 
bomba Halott Sebesült 

Nagy-Britannia 116 637 5751 1446 3505 

Franciaország 283 1072 3843 523 1227 

Olaszország 343 1216 4983 984 1 193 

Németország 1154 4199 14 061 729 1745 

Osz t rák-Magyar 
Monarchia 

296 894 3562 402 976 

2. MELLÉKLET 

A KISANTANT ÁLLAMOK LÉGIEREJE AZ 1920-AS ÉVEKBEN 

1923 1925 1927 

Csehszlovákia 260 240 220 

Románia 90 150 150 

Sze rb -Horvá t -Sz lovén Királyság 70 110 160 

Kisantant összesen 420 500 530 



Lajos Olasz 

STEPS OF DEVELOPING INLAND AIR DEFENCE IN HUNGARY 
IN THE 1920S 

Summary 

In European states the development of air defence systems protecting the hinterland from air 
raids started during World War I . In Hungary, inland air defence was organized in spring 1917, 
with the setting up of an air-surveillance system, anti-aircraft artillery and inland fighter units, and 
with the introduction of air-raid alarm for civilians. During the Bourgeois-Democratic Revolution 
and the Hungarian Soviet Republic there were some further steps taken to secure the defence of 
the country, but lacking sufficient organization, annament and staff, they lead to minor results. 

The peace treaty putting an end to the world war, and the border modifications left Hungary to
tally defenceless against the air forces of the Little Entente states. Czech, Romanian or Serbian air-
crafts could reach any important administrative, economic and military establishment within half 
an hour. The peace treaty forbade having fighter aircrafts and anti-aircraft artillery, and cut the 
number of army staff extremely tight. The few covertly kept aircrafts and anti-aircraft guns, plus 
the small number of the staff were not sufficient to develop an operable air defence system. 

After the air supervision of Hungary ended, major steps were taken in developing inland air de
fence. Air control service was set up to trace foreign aircrafts entering Hungary's air space. A tri
ple air-defence surveillance chain was organized: one around Budapest's inner area, the second in 
the capital's broader region, and the third along the country's borders. Due to the lack of sufficient 
equipment and trained staff, however, the surveillance system could be filled up only partially. The 
so-called Air Bureau was founded to control covert military aviation and air defence. The number 
of military aircrafts was increased in secret, and new air-defence batteries were armed with the 
help of inland canon manufacturing. The establishment of nation-wide civilian air-defence was or
dered as well; involving the police, the fire service, the national labour safety service, and the 
scouts to put this to action. Civilians had for the time being a passive role only, to obey the decreed 
rales of conduct. 

By the end of the 1920s the framework of an inland air defence system was shaped, one that 
was considered to be modem in terms of its tasks, organization, and mode of operation. The most 
important steps for professional preparation, organization and regulation had been taken. The in
ternational prohibition on expanding the air force and the anti-aircraft artillery, plus the narrow 
means of the Hungarian Army, however, still hindered the actual establishment of an effective 
inland air defence system covering the whole country. 

Lajos Olasz 

MESURES PRISES POUR LA MISE EN PLACE DE LA DEFENSE AÉRIENNE NATIONALE 
DANS LES ANNÉES 1920 

Resume 

En Europe, la mise en place d'un Systeme de defense aérienne destine á prévenir les attaques 
aériennes contre farriere-pays commenca durant la premiere guerre mondiale. En Hongrie, c'est 
au printemps 1917 qu'eurent lieu l'organisation de la defense aérienne et de l'alerte de la popula
tion civile, la mise en place du Systeme de surveillance aérienne et la levée des unites d'artillerie 
antiaérienne et d'avions de chasse. Sous la revolution démocratique bourgeoise et la République 



des Conseils, quelques autres mesures furent egalement prises pour assurer la defense du pays, 
mais faute de structure, d'armement et de personnel necessaires, celles-ci n'apporterent aucun re-
sultat notable. 

Du fait du traite de paix conclu a la fin de la guerre et des modifications de frontieres, la Hon-
grie fut a la merci des forces aeriennes des Etats de la Petite Entente. Les appareils tcheques, rou-
mains ou serbes pouvaient d^sormais atteindre en a peine une demi-heure tous les etablissements 
administratifs, ^conomiques et militaires importants du pays. Le traite de paix interdit a la Hongrie 
d'avoir des avions de chasse et une artillerie antiaerienne et i l limita fortement les effectifs de 
1'Armee. Les quelques avions et canons antiaeriens conserves clandestinement et le personnel peu 
nombreux ne suffirent pas pour mettre en place un systeme de defense aerienne operationnel. 

Apres la fin du controle intemational dans le domaine aerien, dMmportantes mesures furent pri-
ses pour la mise en place de la defense aerienne nationale. Un service de controle aerien fut cree 
pour suivre les appareils etrangers entrant dans 1'espace aerien du pays. II fut mis en place un triple 
reseau de surveillance aerienne: le premier autour des quartiers interieurs de Budapest, le 
deuxieme dans les environs de la capitale et le troisieme le long des frontieres. Cependant, ce sys-
teme de surveillance ne fut pas complet faute de materiel approprie et de personnel forme. Le Bu-
reau de l 'Air fut cree pour diriger 1'aviation militaire secrete et la defense aerienne. Le nombre 
d'avions militaires fut augmente clandestinement et de nouvelles batteries antia^riennes furent 
cquipees grace a la fabrication de canons en Hongrie. L'organisation de la defense civile aerienne 
sur le sol national fut egalement ordonnee. La police, les pompiers, le service national pour la pro-
tection contre les accidents du travail et les scoutes participerent egalement a sa mise en place. La 
population n'y avait alors qu'un role passif, elle devait respecter les regles de conduite fixees. 

Pour la fin des annees 1920, ils furent elabores les cadres d'une defense aerienne nationale 
consideree comme moderne eu egard a ses missions, a sa strucmre organisationnelle et a ses prin-
cipes de fonctionnement. Les plus importantes mesures furent prises dans le domaine de la prepa-
ration technique, de 1'organisation et de la reglementation. Toutefois 1'interdiction internationale 
portant sur le developpement de la force aerienne et de 1'artillerie antiaerienne, ainsi que le man-
que de moyens financiers de 1'Armee ne permirent pas de mettre en place un systeme de defense 
aerienne efficace couvrant 1'ensemble de la Hongrie. 

Lajos Olasz 

SCHRITTE ZUM AUSBAU DER LUFTVERTEIDIGUNG IN UNGARN IN DEN 1920ER JAHREN 

Resümee 

Der Ausbau des Luftverteidigungssystems zur Abwehr der Luftangriffe im Hinterland begann 
in den Staaten Europas in der Zeit des Ersten Weltkriegs. In Ungarn wurde die Luftverteidigung 
des Landes im Frühjahr 1917 organisiert; es wurden ein Luftbeobachtungssystem, Fliegerabwehr-
Artillerie- und Jagdflugzeug-Verbände aufgestellt und die Alarmierung der Zivilbevölkerung or
ganisiert. Zur Zeit der bürgerlichen demokratischen Revolution und der Räterepublik wurden eini
ge weitere Schritte zur Gewährleistung der Verteidigung des Landes unternommen, was jedoch 
mangels entsprechender Organisation, Rüstung und Personal nicht zu nennenswerten Ergebnissen 
führte. 

Der den Weltkrieg abschließende Friedens vertrag und die Veränderung der Grenzen lieferten 
Ungarn den Flugkräften der Kleinen-Entente-Staaten vollkommen aus. Die tschechischen, rumäni
schen oder serbischen Maschinen konnten alle wichtigen Verwaltungs-, Wirtschafts- und Militär
objekte des Landes in gerade einmal einer halben Stunde erreichen. Der Friedensvertrag verbot die 
Bereithaltung von Jägerkräften und einer Luftverteidigungsartillerie und schränkte auch die Stärke 
der ungarischen Armee äußert stark ein. Die insgeheim aufrecht erhaltenen wenigen Flugzeuge 



und Luftverteidigungskanonen, bzw. der kleine Personalbestand genügten nicht, um ein funktions
fähiges Luftverteidigungssystem auszubauen. 

Mit dem Aufhören der Luftkontrolle des Landes kam es auf dem Gebiet des Ausbaus der unga
rischen Luftverteidigung zu bedeutenden Schritten. Zur Verfolgung der in den Luftraum eintreten
den fremden Maschinen wurde der Luftkontrolldienst aufgestellt. Es wurde eine dreifache Luftver-
teidigungs-Beobachtungskette ausgebaut: eine um das Innengebiet Budapests herum, eine andere 
in der weiteren Umgebung der Hauptstadt und die dritte entlang der Landesgrenze. Das Beobach
tungssystem konnte jedoch mangels einer entsprechenden Ausrüstung und des ausgebildeten Per
sonals nur teilweise aufgefüllt werden. Zur Leitung des geheimen Militärflugs und der Luftvertei
digung wurde das Amt für Flugwesen aufgestellt. Insgeheim wurde die Zahl der Militärmaschinen 
erhöht und dank der ungarischen Kanonenproduktion neue Flakbatterien montiert. Es wurde auch 
der nationale Ausbau der zivilen Luftverteidigung ausgebaut. Zur Durchführung dessen wurden 
die Polizei, die Feuerwehr, der nationale Dienst für Arbeitsschutz, bzw. der Pfadfinderbund mit 
einbezogen. Der Bevölkerung kam vorerst nur eine passive Rolle zu: die Einhaltung der Verhalts
regeln. 

Bis Ende der 1920er Jahre wurde der Rahmen eines nationalen Luftverteidigungssystems aus
gearbeitet, das hinsichtlich seiner Aufgaben, seines organisatorischen Aufbaus und der Prinzipien 
seines Betriebs als zeitgemäß galt. Auf dem Gebiet der fachlichen Vorbereitung, Organisation und 
Regelung wurden die wichtigsten Schritte durchgeführt. Das internationale Verbot der Förderung 
der Luftstreitkräfte und der Luftverteidigungsartillerie, bzw. die stark begrenzten finanziellen 
Möglichkeiten der Armee verhinderten jedoch auch weiterhin, dass in der Praxis ein ungarisches 
Luftverteidigungssystem ausgebaut wird, das das ganze Land abdeckt und effektiv funktioniert. 

Лайош Олас 

ШАГИ, СДЕЛАННЫЕ В ВЕНГРИИ НА ПУТИ СОЗДАНИЯ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ СТРАНЫ В 1920 ГОДАХ 

Резюме 

Создание системы противовоздушной обороны, направленной  на  отражение воздушных 
налетов против армии, в европейских государствах было начато  в период 1-ой мировой 
войны. В Венгрии весной 1917  года была организована оборона страны, система воздуш
ного наблюдения, сформированы части зенитной артиллерии  и истребительной авиации 
ПВО страны,  а  также была создана система оповещения населения страны.  В период буржу
азно-демократической революции и Республики Советов в Венгрии было предпринято  не
сколько дальнейших шагов  по обеспечению обороны страны, однако  эти  мероприятия из-за 
отстутствия соответствующей организации, вооружения  и необходимых кадров  не  достигли 
значительных результатов. 

Мирный договор, заключенный после первой мировой войны,  и изменения границ  по
ставили Венгрию полностью в  зависимость  от военно-воздушных  сил  малой антанты. Чеш
ские, румынские или сербские самолеты могли достичь любой важный административный, 
экономический, или военный объект страны едва  ли не в  полчаса. Договор о мире запретил 
Венгрии иметь истребительную авиацию и  зенитную артиллерию, рамки контингента лич
ного состава Гонведской Армии были определены чрезвычайно узко. Сохранившиеся втай
не несколько самолетов  и зенитных пушек,  а  также малый  по численности личный состав 
не были достаточными  для того, чтобы создать действенную систему ПВО. 

После того,  как было прекращено воздушное наблюдение  за  территорией страны, были 
предприняты значительные шаги  по  строительству противовоздушной обороны страны. 
Была сформирована служба воздушного наблюдения  и контроля наблюдения  за  иностран-



ными самолетами, залетавшими в воздушное пространство страны. Была построена тройная 
система наблюдения ПВО, одна вокруг узко внутреннего пространства Будапешта, вторая 
вокруг более обширного пространства Будапешта, а третья вдоль государственных границ 
страны. Однако из-за отсутствия нужного оборудовыания и обученного персонала эту сис
тему удалось укомплектовать лишь частично. Для управления засекреченными военными 
полетами и противовоздушной обороной было сформировано Управление Воздушными де
лами.'Секретно повышали количество военных самолетов, и благодаря производству оте
чественных пушек боевые части были оснащены новыми зенитными орудиями.. Было от
дано распоряжение на строительство государственной системы противовоздушной оборо
ны. К выполнению этой задачи были привлечены полиция, пожарные части, национальная 
службу охраны труда, а также скауты. На население покамест возлагалась лишь пассивная 
роль - соблюдение изданных правил поведения. 

К концу 1920 годов были разработаны рамки системы обороны ПВО страны, считав-
шиейся современной исходя из поставленных задач, построения штатной организации и 
принципов действия. Были предприняты наиболее важные шаги в области специальной 
подготовки, организации и регулирования. Однако международные запреты на совершенст
вование военно-воздушных сил и зенитной артиллерии, а также малые материальные воз
можности армии и далее препятствовали тому, чтобы и в жизни могла быть построена эф
фективно действующая система ПВО, прикрывающая территорию всей страны. 


