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A Katonai Közlekedés Napját ünnepelték 

2018. június 6-án a Katonai Közlekedés Napja alkalmából a báró 
Hazai Samu laktanyában ünnepi állománygyűlést tartott a MH Kato-
nai Közlekedési Központ. 

A Katonai Közlekedés Napjának megünneplése Baross Gábor 
egykori vasminiszter 170 évvel ezelőtti születéséhez kötődik, aki a 
múltszázadvégi Európához gyors ütemben felzárkózó Magyarország 
kiemelkedő alakja, közlekedési miniszterré választása után a korsze-
rű magyar kereskedelem és közlekedés megalkotója volt. 

Az ünnepségen részt vettek a MH Logisztikai Központ és az 
együttműködő katonai szervezetek vezetői, a Katonai Közlekedési 
Központ nyugállományú parancsnokai és aktív katonái. 

Dr. Benkő Tibor Magyarország honvédelmi minisztere és Korom 
Ferenc altábornagy a honvéd vezérkar főnöke ünnepi köszöntőjének 
felolvasása után a MH Székesfehérvári Logisztikusok Baráti körének 
elnöke, Rába Imre nyugállományú altábornagy a Katonai Közlekedési 
Központ munkájának elismeréseként zászlószalagot adományozott 
az alakulat számára. 

Bárdos Antal ezredes, a MH Katonai Közlekedési Központ 
parancsoka köszönőbeszédében kiemelte, hogy a zászlószalag a 
Katonai Közlekedési Központ szakmai tudásának elismerése és az 
alakulat egyik legfontosabb feladata a kiemelkedő csapatszellem és a 
jó közösség megtartása. 
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Ünnepi köszöntőt mondott Dr. Szászi Gábor Sándor ezredes, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kar oktatási dékánhelyettese, aki beszédében hangsúlyozta: 
„2017-ben a jelentős számú és volumenű nemzetközi gyakorlatok 
olyan feladat-végrehajtási intenzitást követeltek meg a szolgálattól, 
ami néhány évre visszatekintve is kiemelkedő volt.” 

Ezt követően kimagasló szakmai munkájukért az állomány tagjai 
közül többen is elismerést vehettek át, majd a MH Kaposvár Helyőr-
ségi Zenekarának műsorát hallgathatták meg az eseményre egybe-
gyűltek. 

A visszaemlékezés Taksonyban folytatódott, ahol Kreisz László 
Taksony nagyközség polgármestere és Gáspár János a Magyar 
Közművelődésért Alapítvány elnöke mondott ünnepi beszédet. 

Majd a polgármesterrel együtt a Baross család, a Magyar Állam-
vasutak, a Vasutas Segélyező Egyesület, a Magyar Posta Zrt. és más 
civil szervezetek képviselő is elhelyezték a megemlékezés virágait az 
egykori közlekedési miniszter emlékművénél. 

(Összeállította: Matolcsi Zita ÖMT százados) 

Repülőműszakiak napja 

Július 2-án az idén is összegyűltek a repülőműszakiak Kecskemé-
ten a Légijármű Javítóüzem hangárjában, hogy ünnepélyes keretek 
között emlékezzenek meg Adorján Jánosról. A neves repülőgép-
tervező halálának napját választották a „Repülőműszakiak Napjául”. 

Az ünnepségen ismertették a honvédelmi miniszter és a Honvéd 
Vezérkar főnökének ez alkalomra írt köszöntő levelét. A levél méltatta 
Adorján János úttörő tevékenységét, majd így folytatódott: 
„Kísérleteivel, példaértékű munkásságával megalkotta mindazon ér-
tékeket, melyek iránymutatók lehetnek a repülőműszaki szakemberek 
számára. Az Önök felelősségteljes tevékenysége hivatott biztosítani a 
repülés technikai feltételeit; a légi járművek üzemképességét, légi 
alkalmasságát és harckészségét. Ehhez kitartásra, megalkuvás nél-
küli szakmai következetességre van szükség, amelyek alapját képe-
zik annak a bizalomnak, amelyet a hajózó szakemberek Önökbe vet-
nek. Munkájuk során mindig tartsák szem előtt, hogy a mai körülmé-
nyek és biztonsági kihívások között milyen fontos szerep hárul a légi 
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eszközökre a különböző katasztrófa, árvízvédelmi és határvédelmi 
feladatokban egyaránt.” 

 

Az ünnepi beszédet Csák Tamás ezredes, a Magyar Honvédség 
Logisztikai Központ Technológiai Igazgatóság igazgatója tartotta. Be-
szédében részletezte Adorján János munkásságát, a Légijármű Javí-
tóüzem és a ma működő katonai repülőalakulatok történetének főbb 
állomásait. Végül Adorján János mondását idézve: 

„Repülni csak úgy lehet megtanulni, ha az ember mindig egy kicsit 
többet akar. A legnagyobb tudomány pedig nem a felszállás, hanem 
a sima földet érés.” 

ezekkel a gondolatokkal zárta beszédét: 
„Az idén 170 éves Magyar Honvédség mottója is lehetne ez. A folya-
matos fejlődés kulcsa, ha rendületlenül dolgozunk, de mindig egy ki-
csivel többre törekszünk és teszünk is érte. Így valósíthatjuk meg a 
céljainkat összefogással és csapatmunkával, ezen az úton vezet 
minket most a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési program.  
Tisztelegjünk tehát ma a repülőműszaki szakma és minden repülős 
szervezet előtt, akik a repülő technikával foglalkoznak, megbecsülve 
mindazt a munkát, aminek keretében minden nap a repülő üzemvitel 
működésének mérnök-műszaki biztosításán fáradoznak szerte az 
országban. Kívánjuk, hogy szakmai felkészültségük magas szinten 
tartásával erősítsék hírnevüket, s felelősségteljes szolgálatukat a jö-
vőben is eredményesen teljesítsék!” 
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Az ünnepség záróeseményeként a jelenlévő szervezetek képvise-
lői megkoszorúzták a hangár falán elhelyezett emléktáblát. 

 

Könyvbemutató 

ROBERT VEINFURTER 

DAS FLIEGENDE PERSONAL DER K.U.K. 
FLIEGERKOMPAGNIEN IM ERSTEN WELTKRIEG 

(ÖFH Sonderband 34, Wien, 2018. 348 o. ISBN 978-3-200-05356-4) 

Az első világháborúban újonnan megjelent fegyvernem, a repülő-
gép katonai alkalmazásának történetével és különösen az osztrák-
magyar repülőcsapatok (k.u.k. Luftfahrtruppe, LFT) harcaival, vala-
mint az ezekben közreműködő magyar származású repülőkkel kap-
csolatos feltáró jellegű kutatások a mai napig mellőzött szerepet ját-
szanak a magyar (had)történeti szakirodalomban. A centenárium ap-
ropóján ugyan megjelent néhány tanulmány és kötet a témában, ám 
még így is óriási a lemaradás az Amerikai Egyesült Államokhoz és a 
nyugat-európai országokhoz képest, ahol 5-6 évtizede foglalkoznak 
érdemben a témával.  

Bár nem idehaza, de a világégés utolsó évének évfordulóján egy 
olyan kötet látott napvilágot nyugati szomszédunknál, amely magyar 
szempontból is komoly érdeklődésre tarthat számot a témakör iránt 
érdeklődő, és különösen az abban komolyan elmélyedni kívánók 
számára. A kiadást az Österreichischen Flugzeug Historiker (ÖFH), 
egy osztrák repüléstörténeti egyesület tudhatja magáénak, amely sa-
ját folyóiratában (ÖFH Nachrichten) már eddig is rendszeresen bemu-
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tatott egy-egy fejezetet a cs. és kir. Légjáró Csapatok történetéből, 
időszakosan pedig nagyobb lélegzetvételű munkákat is publikáltak 
különszámok formájában – ahogy jelen recenzió főszereplője is e 
sorozat képviselője. 

A szerző, Robert Veinfurter 1955-től dolgozott levéltárosként a bé-
csi Kriegsarchivban és 46 év után 2001-ben ment nyugdíjba, a hivat-
kozott könyvben pedig 52 év kutatásait, mondhatni élete munkáját 
prezentálja. Bátran kijelenthető, hogy Veinfurter elképesztő munkát 
végzett és az osztrák-magyar katonai repülés személyi állományát 
illetően alapművet alkotott. Nem kevesebbet vállalt ugyanis fel, mint-
hogy egy-egy rövid életrajzi összegzést készít az LFT frontalakulatai-
nál szolgált valamennyi hajózó állományú katona repülő pályafutásá-
ról. Az ehhez felhasznált forrásokat felsorolni is nehézséget okoz, 
mélyreható kutatómunkája a bécsi hadilevéltár valamennyi, a katonai 
repülőket érintő gyűjteményét érintette (a Luftfahrtarchiv anyagaitól 
kezdve a hadügyminisztérium és a hadsereg-főparancsnokság vo-
natkozó anyagain keresztül a veszteségi kartonokig és a kitüntetési 
javaslatokig bezárólag). 

Már itt fontos kiemelni, hogy ez a könyv egy óriási adatbázis, 
amely a további feldolgozások és kutatások alapját képezheti, és aki 
egy hagyományosnak mondható történeti munkát vár, az csalódni fog 
a számításaiban. 

A 348 oldalas írásmű az ajánlás és a kiadói előszó után egy 4 ol-
dalas összefoglalót tartalmaz az osztrák-magyar repülőszázadok I. 
világháborús történetének rövid bemutatásaként Dr. Gottfried 
Holzschuh tollából, aki a kötet szerkesztője, valamint az eisenstadti 
Esterházy-gyűjtemény kurátori tisztsége mellett 1988-től az ÖFH 
Nachrichten szerkesztőjeként is tevékenykedik. E rövid fejezet külön 
érdekessége és értéke, hogy a feldolgozott adatok egyfajta rövid ösz-
szegzését is adja, egy minden eddiginél pontosabb kimutatással az 
osztrák-magyar repülőcsapatok háborús veszteségeit illetően.  

A szöveges szakaszokat követően a könyv két részre osztva, táb-
lázatos formában mutatja be az óriási mennyiségű információt, 
amelyben nem kevesebb, mint 3243 (!) tiszti és legénységi állományú 
repülő életrajzi adatai kerülnek felvonultatásra, jelentős részük mind-
eddig ismeretlen katona. Az első részben a fronton szolgált osztrák-
magyar repülőszázadok követik egymást, szám szerint 83 és egy kü-
lönítmény. Valamennyinél az ott szolgált repülők sorakoznak a követ-
kező rend szerint: parancsnokok, műszaki tisztek, tiszti tábori pilóták, 
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tiszti megfigyelők, legénységi állományú tábori pilóták és repülőgép-
vezetők, géppuskások. Ezen belül a rendezési elv az alakulathoz ér-
kezésük időpontja. Az egyes személyekről az alábbiak szerepelnek: a 
századnál betöltött (legmagasabb) rendfokozat, név, az egységhez 
való beosztás / érkezés ideje, melyik alakulattól jött, áthelyezés / tá-
vozás időpontja, hová irányították át, esetleges légi győzelem, sebe-
sülés, halál adatai, az alakulatnál töltött idő alatt kapott kitüntetések 
típusa, odaítélésének ideje, továbbá egyéb, a repülő pályafutás 
szempontjából említésre érdemes adatok szerepelnek a táblázatok-
ban. 
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A második részben névsorban kerültek feltüntetésre az előző rész-
ben is tárgyalt személyek, de itt csak azon adatokat ismétlik (név, 
legmagasabb viselt rendfokozat, beosztás, repülőalakulatok, ame-
lyeknél szolgált), amelyek segítik a további keresést. Emellett azon-
ban még az eredeti csapattest és további, az egységeknél nem sze-
replő információk is megtalálhatóak. A két részben tárgyaltak jó ki-
egészítik egymást, a kötet végén pedig rövidítésjegyzék segíti az el-
igazodást. 

A könyv az egyedülálló tartalom mellett a külcsínt illetően is komoly 
színvonalat képvisel, a keményborítás mögött ugyanis minőségi pa-
pír, valamint a szöveges-táblázatos részeket 250 fekete-fehér, kiváló 
felbontású, többségében eddig ismeretlen, illetve publikálatlan fotó 
egészíti ki. 

Összességében kijelenthető, hogy Robert Veinfurter (élet)művével 
egy jól felépített, átlátható és felettébb hasznos kiadványt kap az ol-
vasó a kezébe, amely nemzetközi viszonylatban is egyedülálló. A 
felvonultatott adattengerben helyenként „csak” hónap pontossággal 
szerepelnek a dátumok – ezek javarészt a források által emelt korlá-
toknak tudhatók be, néhány esetben viszont némi kutatással tovább 
pontosíthatóak. Ezen apróságtól eltekintve óriási tisztelet illeti a szer-
zőt több évtizedes munkájáért, amivel segíti a téma iránt érdeklődő-
ket és különösen annak kutatóit. 

További részleteket, betekintést a kiadványba és rendeléssel kap-
csolatos információkat a következő oldalon találhatnak az érdeklődők: 
http://www.oefh.at/sonderdrucke.html  

(Összeállította: Czirók Zoltán) 


