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A KATONAI REPÜLÉS KEZDETEI A MONARCHIÁBAN
Az Osztrák–Magyar Monarchia katonai köreiben viszonylag korán felismerték a légi eszközök
háborús célra való felhasználásnak lehetõségeit. A „Császári és Királyi” közös haderõ hadrendjébe
1893-ban jelent meg a Katonai Légjáró Részleg, az elsõ ballonos megfigyelõ osztag (1 léggömb,
32 fõ). A léggömbös egységet alkalmazás tekintetében az 1. vártüzér ezred alárendeltségébe helyezték. Az ballonos osztagok száma lassan emelkedett, 1909-ben már 6 ilyen alakulat mûködött,
(egyenként 1-2 léggömb, 5 tiszt és 56 fõ legénység). Ebben az évben rendszeresítették az elsõ
Parseval típusú katonai léghajót, M I. jelzéssel. A légi egységek vezetõ szervének neve 1909-ben
Léghajós osztályra változott, parancsnoksága Fischamendben mûködött. Az osztályt Franz
Hinterstoisser ezredes vezette, a személyi állományához 18 tiszt és 178 fõ legénység tartozott.
A Léghajós osztály 1909. október 7-én az újonnan felállított, Leopold Schleyer vezérõrnagy
parancsnoksága alatt álló Közlekedési dandár alárendeltségébe került. A légi egységek mellett
oda tartoztak a vasúti és távíró csapatok is.1
Az elsõ repülõgépeket 1910-ben vette állományba a Monarchia hadereje. A megfelelõ kiképzéssel rendelkezõ személyzet számának növelése érdekében 1911-ben Bécsújhelyen pilóta
iskolát állítottak fel. A repülõgépek már 1911-ben részt vettek a hadgyakorlatokon. Augusztus
21–23. között a Körösöknél, szeptember 3–6. között Esztergom térségében 6 katonai gép támogatta
a „saját” csapatokat, míg az „ellenséges” erõk oldalán önként vállalkozó polgári pilótákat és gépeiket alkalmazták. A Mezõhegyes körzetében 1912. szeptember 6–12. között tartott gyakorlaton,
amelyet Ferenc Ferdinánd trónörökös vezetett, már mindkét oldalon katonai pilóták repültek 8,
illetve 7 géppel. A gyakorlat egyik mozzanataként, a repülõgépek, Szegednél a Tiszán állomásozó monitorok ellen színes papírgömbök ledobásával imitált bombatámadást hajtottak végre.
Ebben az évben a Monarchiának 7 kiépített katonai repülõtere volt, ezeken 1-1 repülõpark állomásozott, összesen 22 géppel és 156 fõ személyzettel.2
A Léghajós osztály a repülõs, léghajós és léggömbös alakulatok felett rendelkezett. A ballonos
egységek csak szakmai irányítás, technikai felszerelés és kiképzés szempontjából tartoztak a Léghajós
osztály alárendeltségébe, más tekintetben, alkalmazási, személyi, ellátási és fegyelmi ügyekben
továbbra is a vártüzérség rendelkezett felettük. A Léghajós osztály szervezete három részlegre
oszlott. A repülõ és léghajós törzsosztag, a számvevõség, valamint a kísérleti fejlesztõ részleg
és az anyagvizsgáló állomás közvetlen a parancsnokság alárendeltségébe tartozott. Külön egységet
képezett a mûszaki osztag az anyagraktárakkal, mûhelyekkel, gázelõállító teleppel. A harmadik,
a kiképzõ osztag a légjáró erõkhöz átjelentkezõ katonák felkészítését látta el. Minden tavasszal
volt felvétel, de a jelentkezõket jól megrostálták. 1914-ben 260 tisztbõl 192 fõt, 462 legénységi
állományú katonából 68 fõt vettek át.3
A fokozatos fejlõdés ellenére, a légjáró erõk a katonai vezetés részérõl nem kaptak komolyabb
figyelmet. A Monarchia hadvezetése tradicionális hadászati elveket vallott, és hagyományos
mozgó háborúban gondolkodott. Hiányzott a szervezés, az alkalmazás és a haditechnika összefüggéseit felismerõ korszerû koncepció. A kötött megfigyelõ ballonokat csak az erõdök tüzérségének támogatására tervezték felhasználni. A léghajók esetében is kizárólag a távolfelderítõ
lehetõségekkel számoltak. A Monarchia 1911-ben 4 léghajóval (16 vizsgázott léghajóvezetõvel)
rendelkezett, de a nagy költségek és a bekövetkezõ balesetek miatt a háború kezdetére már
1

PETER 1981. 36.; RÉVÉSZ 2013. 51–54.
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3

MADARÁSZ 1928. 178–179.; PETER 1981. 95.

2017. 3.

Studies

7

lemondtak harci alkalmazásukról. A Monarchiának 1912 júliusában 7 katonai repülõ bázisa volt,
melyen 16 katonai repülõgép és 45 pilóta állomásozott. Ezeknek is csak kisegítõ szerepet szántak,
fõként (léghajók hiányában) a távolfelderítés terén.4
Az 1911–1912-es olasz–török háború, majd a két Balkán-háború, a légi egységek epizód jellegû
szerepe mellett is felhívta a figyelmet az új harceszközökben rejlõ lehetõségekre. A Monarchia
1911-ben hivatalba lépõ hadügyminisztere, Moritz von Auffenberg gyalogsági tábornok, felismerte
a légi egységek fejlesztésének fontosságát. A Léghajós osztály élére 1912-ben egy rendkívül
agilis parancsnokot neveztek ki, Emil Uzelac mérnökkari alezredest. Az 1912-ben hadügyminiszterré kinevezett Alexander von Krobatin táborszernagy azonban a tradicionális fegyvernemek fejlesztésére koncentrált, így a korábbi hiányokat a háború kirobbanásáig nem sikerült pótolni.
A nagyhatalmak közül 1908 és 1913 között Németország 28, Franciaország 22, Oroszország 12,
Olaszország 8 millió US dollárt költött a légjáró csapatok kiépítésére, miközben a Monarchia
csak 5 milliót. A világháború kitörésekor a Monarchia, a légi harceszközök száma, technikai
színvonala, szervezése és alkalmazási elvei tekintetében egyaránt jelentõs hátrányban volt a többi
európai hatalommal szemben.5
1914 áprilisában a Hadügyminisztérium megbízásából Alexander Löhr fõhadnagy, a Közlekedési
dandár segédtisztje nagyszabású fejlesztési tervet dolgozott ki. Egy Légjáró ezred felállítását
javasolta 2 zászlóaljjal, 4-4 századdal, századonként 4-6 osztaggal (mindegyikben: 4 gép, 6 pilóta).
Ez mintegy 40 repülõegységet jelentett volna 160 géppel és 240 pilótával. Az egyes századokat
(békében: repülõ telepeket) a hadsereg- és hadtestparancsnokságok alárendeltségébe tervezte utalni.
A rendelkezésre álló 2 léghajót a fõparancsnokság tartalékának tekintette. A ballonos részleg
tábori léggömbös századokat állított volna fel, minden hadsereg- és hadtestparancsnokság mellett
(2 ballon, 6 tiszt és 194 fõ legénység). A vár-léggömb osztagok (2-3 ballon, 3 tiszt, 50 fõ legénység)
továbbra is a tüzérség alárendeltségébe tartoztak volna. A új szervezés 1915 márciusában lépett
volna életbe.6
1914 nyarán még csak 14 repülõ telep került felállításra: 1. Fischamend (18 gép), 2., 11. és
13. Bécsújhely (22 gép), 3. Görz (7 gép), 4. és 6. Mostar (1 gép), 5. és 12. Újvidék (8 gép),
7. és 9. Krakkó (6 gép), 8. és 14. Aspern (14 gép), 10. Graz (8 gép). A 6., 9., 11. és 12. osztag
békében nem volt aktív, gépekkel nem rendelkezett. A rendelkezésre álló 84 gépbõl csak 48 volt
hadihasználatra alkalmas, a többi kiképzõ célokat szolgált. A mozgósítás elrendelésekor, a repülõ
telepeket repülõ századokká szervezték át. A meglévõ gépanyaggal csak 13 századot sikerült
feltölteni, 12 század 4-4 géppel harci feladatokat végzett, egy Aspernben kiképzést folytatott.
Az egységek szakanyaggal történõ ellátását 5 repülõ-anyagraktár biztosította (Krakkó, Przemysl,
Stanislau, Újvidék, Szarajevó). Itt tároltak századonként 2-2 tartalék gépet. A háború kezdetén
12 léggömbös osztag állomásozott (1-1 ballonnal) a jelentõsebb erõdökben (Bécs, Krakkó, Przemysl,
Póla, Cattaro, Klenak), a 6 vártüzérezred alárendeltségében.7
A háború kitörésekor a Monarchia Léghajós osztálya állományába 13 repülõ század, 48 hadigép
és 155 pilóta (ebbõl 114 katona), 1 bevethetõ léghajó és 28 léghajóvezetõ, 12 léggömbös osztag
és 106 fõ kiképzett ballonszemélyzet tartozott. A külön köteléket jelentõ haditengerészeti légierõnek 5 bevethetõ hadi- és 17 iskolagépe volt. A központi hatalmak már a háború elején
4

GROSZ – HADDOW – SCHIEMER 1993. 2.; DESOYE 1999. II. 56.; MADARÁSZ 1928. 178.

5

DESOYE 1999. II. 48., 56.; RÉVÉSZ 2013. 106–107.

6

MADARÁSZ 1928. 179.; NAGYVÁRADI – M. SZABÓ – WINKLER 1986. 31.; Österreichische Staatsarchiv – Kriegsarchiv
(továbbiakban: ÖSK) Nachlasssammlung (Alexander Löhr) B 521.
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komoly hátrányban voltak a légi harceszközök tekintetében. Az német és osztrák–magyar erõk
280 gépével, 13 léghajójával és 32 ballonjával szemben az antant 595 gépet, 20 léghajót 60 ballont
tudott felvonultatni.8
Az elsõ napok után kiderült, hogy a rendelkezésre álló Etrich Taube gépek hadiszolgálatra
alkalmatlanok, és a sok mûszaki problémával küzdõ Lohner típusok is csak korlátozottan
használhatók. A Monarchia ezért már augusztus folyamán 26 német gépet vásárolt, decemberig
pedig további 44 német gép érkezett. A Léghajós osztály december végén 147 géppel rendelkezett,
miközben az Etrich Taube gépeket kivonták a hadiszolgálatból. A repülõszázadok száma
az év végéig 16-ra emelkedett. Ebbõl 10 az orosz fronton, 4 Szerbia ellen került bevetésre,
2 pedig központi tartalékot képezett.9
Hasonló volt a helyzet a léggömbös alakulatokkal is. A hadszíntereken uralkodó esetenként
kedvezõtlen idõjárási körülmények között a gömbballonok nem voltak hatékonyak. A kötött
ballonok legnagyobb magassága 500-600 méter volt, ahonnan szabad szemmel 6-7 km-re,
távcsõvel 12 km-es távolságig tudtak megfigyelést végezni. Szeles idõ esetén azonban általában
csak 300-400 méterre tudták felengedni a ballonokat. A Monarchia német (Parsifal-Siegsfeld)
sárkányballonokat vásárolt, ezzel már 28 léggömböt sikerült rendszerbe állítani. Minden várléggömbös osztag állományába 1 korszerû sárkányballon, és 1-2 korábbi fejlesztésû gömb ballon
tartozott. Az osztagok számának növelésére azonban már nem maradt anyagi fedezet.10

A LÉGJÁRÓ CSAPATOK SZERVEZETE, VEZETÉSE
Az Osztrák–Magyar Monarchiában a légügyi kérdésekkel a legfelsõbb szinten a közös Hadügyminisztérium 5/M fõosztálya foglalkozott, mely más gépesített alakulatok ügyeit is intézte.
A háború kirobbanásakor a légjáró erõk felettes szerve még a Közlekedési dandár volt. A hatékonyabb irányítás érdekében azonban az év végével a Léghajós osztályt kivonták ennek a dandár
keretébõl, és ezredparancsnoki hatáskörrel közvetlenül az 5/M fõosztály alá rendelték. Az 1914-es
tiszti ranglista (sematizmus) szerint a Léghajós osztály parancsnokságán a háború elsõ évében
20 hivatásos és 3 tartalékos tiszt szolgált. Ez a szám a légierõ önálló fegyvernemmé válása nyomán
1918-ra 247 hivatásos és 34 tartalékos tisztre emelkedett.11
A Léghajós osztály elnevezése 1915. június 18-án, a szervezés ezred jellegére és a repülõk
egyre nagyobb szerepére tekintettel „Császári és Királyi Légjáró Csapatok”-ra változott. A harcoló
egységek operatív irányítására 4 légjáró parancsnokságot állítottak fel, melyek az orosz-, az olaszés a balkáni fronton, illetve a közös haderõ fõparancsnoksága mellett mûködtek. Az egyes hadseregcsoportok mellé légjáró parancsnokokat vezényeltek, akik feladata a rendelkezésre álló repülõ
alakulatok (2-4 század) tevékenységének összehangolása volt. A harci feladatok meghatározását,
a földi és légi erõk közötti koordinációt, illetve a légjáró erõk harckészségét biztosító személyi,
anyagi, logisztikai faladatok ellátását hadsereg-parancsnokságokon légjáró törzstisztek, illetve
vezérkari tisztek végezték. A repülõ egységgel nem rendelkezõ hadtestekhez légjáró összekötõ
tiszteket osztottak be.12
8

9
10
11
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A nemzetközi szakirodalomban eltérõ adatok szerepelnek, de ez nagyságrendi különbséget nem jelent. Ld. PETER
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Az egyes hadseregeknél és hadtesteknél mûködõ légjáró parancsnokságok, illetve a beosztott
repülõ századok szakmai kérdésekben a Légjáró Csapatok parancsnoksága, alkalmazás tekintetében a földi seregtestek alárendeltségébe tartoztak. 1916. január 1-jén az ballonos erõdalakulatok
fokozatos leépítésével megkezdték a tábori léggömbszázadok szervezését. Ezeket tüzérdandárok
és gyaloghadosztályok mellé osztották be, és a repülõ egységekhez hasonlóan kettõs alárendeltségben mûködtek. A harcoló repülõ és léggömbös egységek szakmai irányítása mellet a Légjáró
Csapatok parancsnokságának másik fõ feladatát a légi erõk hátországi alakulatainak szervezése,
vezetése jelentette. Ennek koordinálásra 1916. május 1-jén felállították a Légjáró Kiegészítõ
Csapat Parancsnokságot, amely a repülõ és léghajós kiképzést, az anyagellátást, a honi légvédelmet
és az idõjárásjelzõ szolgálatot foglalta magába.13
Mivel a Hadügyminisztérium 5/M fõosztálya már egyre kevésbé tudta ellátni a gépesített
alakulatokkal kapcsolatos megnövekvõ teendõket, ezért 1916. május 1-jén a légügyi terület irányítására létrehozták az 5/L fõosztályt. A szervezet 5 osztályra (75 alosztályra) tagozódott, melyek
felszerelési és ellátási (I.), mûszaki, technikai (II.), gyártási (III.), személyi és kiképzési (IV.)
ügyekkel és az anyagszertárakkal (V.) foglalkoztak. 1917. július 8-án a Légjáró csapatok felettes szerveként új központi parancsnokságot állítottak fel, Légjáró Erõk Fõfelügyelõsége néven,
József Ferdinánd fõherceg vezetésével. A harcoló alakulatok feletti rendelkezést kivonták a Légjáró
Csapatok hatáskörébõl, és közvetlenül a Fõfelügyelõség alárendeltségébe utalták. A hátországi
alakulatok, a gyártó, ellátó és kiképzõ részlegek továbbra is a Légjáró Csapatok alá tartoztak
és azon keresztül érvényesült felettük a Fõfelügyelõség irányító szerepe. Az új szervezet 4 részlegbõl állt: I. Repülõ és léghajós csoport, II. Tengerészeti repülõ csoport, III. Mûszaki, technikai
csoport és IV: Általános és személyi ügyek csoportja.14
1918 folyamán már minden hadsereg törzsében hadsereg repülõ parancsnokság, a hadtesteknél
pedig repülõszázad parancsnokság mûködött. A fronton harcoló hadosztályok együttmûködését
a légi erõkkel légjáró referensek koordinálták. A hadseregcsoportok alá beosztott légjáró parancsnokságok állománya, felderítõ, vadászrepülõ, ballonos törzstisztbõl és mûszaki tisztbõl, felderítõ
és ballonfelderítõ kiértékelõ tisztbõl, rádiótechnikai és építési tisztbõl állt. Az egyes hadseregek
mellett mûködõ légjáró parancsnokok törzséhez a felderítõ, vadászrepülõ, csatarepülõ vagy
ballonos század parancsnoka, valamint egy fényképész szakaszparancsnok tartozott. A hadtestek
önálló légjáró törzzsel nem rendelkeztek, a beosztott légi egységek parancsnokai látták el
a szükséges szervezõ és irányító feladatokat. A hadosztály-parancsnokságokra vezényelt légjáró
referensek önállóan végezték koordináló feladataikat.15
A Légjáró Erõk Fõfelügyelõségének mûködése bizonyos problémákat vetett fel. Az 5/L
fõosztály és a Légjáró Csapatok parancsnoksága közé beiktatott szerv esetenként bonyolította
az ügyek intézését, hatékonyságot rontó párhuzamosságokhoz vezetett. A harcoló egységek
és a hátországi alakulatok szétválasztása együttmûködési nehézségeket okozott. A légi erõk háborús szerepük, speciális tevékenységük, személyi és anyagi igényeik tekintetében egyaránt
önálló fegyvernem jellegét öltötték. Lehetõségeik kiaknázásához a légi ügyek minden területére
kiterjedõ egységes vezetésre volt szükség. Ezért 1918. szeptember 3-án a Fõfelügyelõséget felszámolták és létrehozták a Légjáró Erõk (Légierõk) Fõparancsnokságát, melynek élére Ellison
von Nidlef vezérõrnagyot nevezték ki. A légi erõk tevékenységét azonban a gyakorlatban, mint
fõparancsnok-helyettes továbbra is Emil Uzelac irányította, akit 1918. május 1-jén szintén
13
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vezérõrnaggyá léptettek elõ. A Fõparancsnokság szervezési és hadmûveleti (I.), kiképzési
és személyügyi (II.), honi légvédelmi (III.), illetve anyagi és mûszaki (IV.) osztályból állt
(összesen 17 alosztály).16
A repülõgépek felségjelzését 1913-ban rendszeresítették. Ez piros–fehér–piros festés volt,
amely a pilótaülés mögötti törzsrészre, a vezérsíkokra és a szárny végekre került fel. Esetenként
a függõleges vezérsíkra, illetve a ballonokra felfestették a Monarchia hadizászlaját, amelyen
az egyik oldalon piros–fehér–piros alapon az osztrák, mellette pedig piros–fehér–zöld alapon
a magyar koronás kiscímer volt látható. 1915-tõl új felségjelzést vezettek be, a fekete máltai
keresztet, melyet a szárnyak alsó és felsõ felületére, a törzsközépre és a függõleges vezérsíkra
festettek fel, kezdetben fehér négyzetben, 1917-tõl pedig csak fehér szegéllyel. 1918-ban a német
légierõvel közös akciók nyomán, a könnyebb azonosíthatóság érdekében a német gerenda keresztet kezdték alkalmazni (Balkankreutz).17
A repülõgép típusokat a gyártás során jellegük, feladatuk szerint megkülönböztetve betûjelzéssel és római számokkal látták el. Az A és B jelzés fegyvertelen egy- és kétfedelû konstrukciót jelölt. A fegyveres felderítõ típusokat C, a vadászgépeket D, a többmotoros bombázókat
G betûvel jelölték (UFAG C I., Albatros D III., Brandenburg G I.) Az egyes gépek rendszerint
feltûnõ színezést, fantáziadús egyéni jelzéseket (koponya, fekete macska stb.) viseltek, melyekkel
a pilóták azonosították maguk. 1916-tól elterjedt az álcázó célú festés, ami zöld vagy barna
alapszínt, álcázó foltokat, vagy mozaikszerû (méhsejt alakú) színstruktúrát jelentett. A kötelékharcászat általánossá válásával, 1917-tõl az egyes századok általában a gépeiket hasonló egyéni
jelzésekkel, motívumváltozatokkal látták el. A légi alakulatok személyzete egységes ruházattal
kezdetben nem rendelkezett. Mivel az állomány nagy része más csapattestektõl került átvezénylésre, sokan eredeti alakulatuk egyenruháját hordták, és csak a gallérra tûzött léggömb
jelvény jelezte a fegyvernemi hovatartozásukat.18
A tábori repülõ századok 1914-ben szervezetszerûen 6 repülõgéppel, 4 gépjármûvel, 44–47 lovas
kocsival és 84–90 lóval rendelkezett. A személyi állomány 106 fõ (8 tiszt, 98 fõ legénység) volt,
ebbõl hajózó: 7 pilóta és 6 megfigyelõ. A gépek számát 1915-ben 8-ra növelték, a személyi állomány 174 fõre (11 tiszt és 163 fõ legénység) emelkedett ebbõl hajózó volt: 9 pilóta és 8 megfigyelõ.
A szállításhoz 6 gépjármû és 34 lovas kocsi állt rendelkezésre. Monarchia repülõgép gyártásában kezdetben az egységesítést szolgáló mûszaki megoldások játszottak fõszerepet. Ez megkönnyítette a gyártás bõvítését, a karbantartás, az alkatrészellátás biztosítását, egyszerûbbé tette
a kiképzést. A századokat hasonló konstrukciókkal, 150–160 LE-s motorral felszerelt kétüléses,
alapvetõen felderítésre szánt típusokkal látták el. A légi tevékenység bõvülésével és az állóháború
kialakulásával egyre nagyobb jelentõséget kapott az ellenséges felderítés megakadályozása,
az idegen gépek elûzése az állások fölül, ugyanakkor a front vonal felett tevékenykedõ saját repülõk légi védelmének biztosítása. Ehhez a felderítõ századokhoz 1-2 vadászgépet osztottak be.19
A Monarchia tábori repülõ századainak száma 1915-ben csak 2 egységgel bõvült, 1916 végére
azonban a repülõgyártás felfutása nyomán már 37 repülõ század állt rendelkezésre. A Légjáró
Csapatok vezetésének tervei között még ennél is több szerepelt. A 8 hadsereg alárendeltségébe
2-2 bombázó századot akartak vezényelni, hogy a repülõk nagyobb mértékben be tudjanak
avatkozni a föli harcokba. Ezt azonban nem sikerült megvalósítani, 1916-ban csak 1 kétmotoros
bombázó gépekkel felszerelt légi egység került a frontra. A Filegerkompanie (Flik) 101 G repülõ
16
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csoport 10 bombázó és 4 vadászgépbõl állt, 246 fõs személyzettel (16 tiszt, 230 fõ legénység)
8 gépjármûvel, 58 lovas kocsival. A bombázó gépek gyártásának nehézkessége miatt további 4 századot csak 1918-ban sikerült rendszerbe állítani, részben Németországból vásárolt repülõanyaggal.20
A repülõ harcászat fokozatos változásával, a gépek kötelékben történõ bevetésével a vegyes
összetételû századok alkalmazása már nem bizonyult hatékonynak. A gyártás és az alkalmazás
tekintetében a korábbiakkal szemben egyre inkább a specializálódás került elõtérbe, hogy az egyes
harcfeladatokat más-más tulajdonságokkal rendelkezõ gépekkel hajtsák végre. A tábori repülõszázadokat eltérõ feladatkörüknek megfelelõ betûjelekkel látták el. A közelfelderítõk D (Divisionaufklärer),
a távolfelderítõk F vagy K (Fernaufklärer, Korpsaufklärer), az együléses gyorsfelderítõk P(Photoeinsitzer),
a vadászok J (Jagdflieger), a bombázók G (Grossflugzeug), a gyalogsági repülõ I (Infanterieflieger),
a csatarepülõk S (Schlachtflieger) jelzést kaptak.21
A tábori repülõ alakulatok száma 1917-ben tovább növekedett, az év végére a Monarchia
61 repülõ egységgel rendelkezett. Az év folyamán 7 önálló vadászrepülõ századot állítottak fel.
Ekkor szervezték meg az elsõ gyalogsági repülõ századot is. A közvetlen a harctér felett kis
magasságban tevékenykedõ gépekbe 2 ferdén lefelé tüzelõ géppuskát építettek be, és kis súlyú
bombákkal látták el õket. Az ellenséges csapatok elhárító tüze elleni védekezésül, 1918-ban megjelent a csatarepülõgép, amelynek a motorját és pilótaülését alulról páncélozták. A repülõgép
gyártás komoly problémái ellenére 1918-ban a tábori alakulatok számát sikerült tovább növelni,
és augusztus végére 46 közel- és 10 távolfelderítõ, 13 vadászrepülõ, 3 gyalogsági és 5 bombázó
század, valamint 8 négygépes vadászraj állt rendelkezésre. A tavasz folyamán további 5 század kereteit is felállították, de a nagy veszteség pótlásának igénye miatt gépanyaggal már nem tudták feltölteni.22
A katonai ballonok területén is jelentõs fejlõdés zajlott le. A korábbi 600 m3-es ballonok
után 800 és 1000 m3-es léggömböket gyártottak, ami magasabbra volt felbocsátható. Az 1915-ben
rendszeresített új, 850 m3-es Parsifal-Sigsfeld ballon 1000 m feletti magasságot is elérhetett,
jelentõsen megnövelve ezzel a személyzet látótávolságát. 1917-ben új fejlesztésû AE típusú,
stabilabb és jobb megfigyelést biztosító ballonok kerültek a csapatokhoz. A kezdetben 24 LE-s
csörlõmotorokat 60, majd 100 LE-re cserélték, ami jelentõsen meggyorsította a léggömbök felés levonását, hatékonyabbá téve az alkalmazást. Az 1914-ben még lófogatú szereket fokozatosan
motoros eszközök váltották fel. A töltõgáz elõállításánál a biztosságosabb szilíciumos eljárásra
tértek át. A háború kezdetén még csak esetileg alkalmazott ejtõernyõ a személyzet alapfelszerelésének részévé vált.23
A Monarchia 16 ballonos osztaga 1915 decemberéig a vártüzérség alárendeltségébe tartozott,
és számozása megegyezett a felettes tüzéralakulatéval. Az állásharc kialakulásával a léggömbös
egységeket fokozatosan kivonták az erõd csapatok kötelékébõl, és átvezényelték a tábori hadseregekhez, ahol a tüzércsoportok vagy gyaloghadosztályok alárendeltségébe kerültek. A ballonos
egységek jelzése 1916 januárjától megváltozott, és egyenként sorszámot kaptak. Az év folyamán
további 9 osztagot állítottak fel. A tábori léggömbös csapatokat 1917 szeptemberében átszervezték,
az osztagok helyett századokat állítottak fel. A fogatolt századok állományába 6 tiszt és 137 fõ
legénység, 1 ballon, 1 gázfejlesztõ, 1 csörlõ, 31 lovas kocsi és 82 ló tartozott, a gépkocsizó egységek személyzete 6 tiszt és 128 fõ legénység volt, a ballon, a csörlõ és a gázfejlesztõ mellett
4 utánfutós tehergépkocsival, 6 lovas kocsival és 28 lóval rendelkeztek.24
20
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A Monarchia hadereje 1912-ben még 4 léghajóval rendelkezett, 1914 augusztusára azonban
2 szerkezet balesetben megsemmisült, egy pedig mûszakilag használhatatlan állapotban volt.
Ezért a léghajók bevetésére a háború alatt nem került sor. Az orosz fronton jelentkezõ távolfelderítõ igényt, német léghajók kölcsönzésével oldották meg. A Balkánon, a román hadba lépés,
illetve az antant csapatok Szaloniki térségében végrehajtott partraszállása után a nagy távolságra
végrehajtott felderítõ és bombázó bevetéseket magyar területre telepített német léghajós egységek teljesítették, részben a Temesvár mellett, Szentandrásnál kiépített bázisról.25
A haditengerészet repülõ egységei, mint az európai államok többségében külön testületet
alkotott, és a flotta fõparancsnokság alárendeltségébe tartozott. Repülõ szakmai szempontból ugyan
a Hadügyminisztérium légi ügyekkel foglalkozó fõosztálya volt felettük illetékes, minden más
szempontból azonban a tengerészet részét képezték. A szárazföldi haderõ és flotta légi egységei
közötti együttmûködés javítása érdekében 1917. április 18-án a Légjáró Csapatok parancsnokságára tengerészeti repülõ-összekötõt vezényeltek, az alárendeltségi viszonyok azonban a háború
végéig nem változtak. A haditengerészet gépeinek a száma 1914 decemberére 22-rõl 48-ra
emelkedett. A flotta 1915–1916 folyamán 207 hidroplánt és repülõcsónakot, majd 1917. január
és 1918. október között újabb 548 gépet kapott. A háború alatt a tengerészetnek összesen 803 gépet
adtak át (ebbõl 247 gép volt magyar gyártmány).26
A Monarchia 1914-ben 4 tengerészeti repülõ állomással (Catarina, Kumbor, Sebenico, Trieszt)
rendelkezett, ebbõl a Catarina kiképzõ bázis volt. 1915-ben 7 új támaszpont épült, közülük a keszthelyi kikötõ fõként az Albertfalván gyártott gépek berepülésére szolgált. 1916-ban további 7,
1917-ben 3, 1918-ban pedig 2 új repülõ állomást létesítettek, így a Monarchia flottája összesen
23 repülõ bázist használt. A személyi állományt 1914 végén 224 fõ, 1915 decemberében 1113 fõ
alkotta. A létszám 1917. augusztus 1-jére 2142 fõre, 1918. július 1-jére pedig 2428 fõre emelkedett.27

A LÉGIERÕ FEJLESZTÉS SZEMÉLYI ÉS ANYAGI-MÛSZAKI BÁZISA
A Monarchia a háború kirobbanása elõtt nem rendelkezett a légi erõk szélesebb körû felhasználását biztosító anyagi készletekkel, gyártó kapacitással, kellõ számú kiképzett személyzettel,
vagy a csapatok ellátásához szükséges hálózattal. Az elsõ hónapok anyagigényét, gépveszteségeit
a szûkös tartalékokból pótolták, a személyzet kiegészítésére pedig behívták a hátországban visszamaradt gyakorlott repülõket. Hamarosan világossá vált azonban, hogy nagyszámú új hajózó
állomány és földi kiszolgáló személyzet kiképzésére lesz szükség. Az elsõ repülõ kiképzõ századot
(Fliegerersatzkompanie – Flek) 1914. november 15-én állították fel, Aspernben, 81 fõvel. 1915 elején
további 5 kiképzõ század kezdte meg a mûködését (Fischamend, Görz, Graz, Bécsújhely, Szeged).
A kiképzõ egységek irányítására 1915 márciusában, Bécsújhelyen megszervezték az I. repülõ
kiképzõ zászlóaljat. 1915 folyamán újabb 5 kiképzõ század létesült (Bécsújhely [2], Parndorf,
Szombathely, Újvidék).28
Egy-egy kiképzõ század állományába 2 tiszt és 145 fõ legénység tartozott. A kiképzõ zászlóalj
85 repülõgéppel rendelkezett (25 alapkiképzõ, 30 II. fokú, 12 felderítõ és 18 vadász gyakorlógép).
1915. október 1-jén Bécsújhelyen repülõ tiszti iskola létesült, ahová 30 évnél fiatalabb zászlósokat,
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kadétokat, kadétjelölteket, illetve tartalékos tiszti tanfolyamot végzett egy éves önkénteseket
vettek fel, 5 hónapos képzésre. Ugyanekkor felállították a repülést kiszolgáló személyzet részére
létesített 1. repülõ mûszaki kiképzõ századot.29
A személyi és anyagi utánpótlás terén megnövekvõ feladatok ellátására 1916. január 1-jén
a Légjáró Csapatok alárendeltségében Légjáró Kiegészítõ Csapat Parancsnokságot hoztak létre,
Ferdinand Deutelmoser õrnagy vezetésével. Az új kiképzõ egységek vezetésére felállították
a II. repülõ kiképzõ zászlóaljat, Aradon. Az I. zászlóalj a Monarchia nyugati, a II. a keleti felében települõ kiképzõ egységeket irányította. 1916. augusztus 1-jén Bécsújhelyen megszervezték
a 2. iskolaszázadot, a rádiósiskolát, a repülõgép- és motorszerelõ iskolát, és a géppuskás iskolát.
A kiképzõ alakulatok állománya 1916-ban 2600 fõ volt. Az egységektõl 1916 végéig 182 pilóta
és 48 megfigyelõ került a csapatokhoz, 299 pilóta, és 102 megfigyelõ kiképzés alatt állt.30
A kiképzõ repterek száma 1917-ben újabb 7 bázissal bõvült (Krakkó, Arad, Mostar, Klagenfurt,
Szarajevó, Rajlovac, Lugos). A háború utolsó két évében a fronton szolgáló mintegy 1000 és
a kiképzésnél közremûködõ 250 repülõgép-vezetõ mellett további 600 pilóta került a csapatokhoz.
Ez azonban, figyelembe véve a nagyfokú veszteségeket, csak a kiesõ személyzet pótlására volt
elegendõ, a repülõ egységek számának tervezett bõvítését már nem tudta biztosítani. Komoly
problémát jelentett a kiképzõ gépek elégtelen száma. A hadrend szerint minden század 12 egykormányos és 12 kétkormányos géppel rendelkezett volna. A valóságban azonban 1917 augusztusában mûködõ 16 kiképzõ egység az elõírt 384 repülõ helyett csak 220 géppel rendelkezett.
Az elhasználódás, a kiképzés közbeni törések miatt azonban ebbõl is csak 115 gép volt repülõképes,
az elõírt 30%-a.31
A Monarchia hadvezetése 1918-ban 100-ra kívánta bõvíteni a repülõ egységek számát, ehhez
azonban havonta 125 új pilótára lett volna szükség. Ezt a képzés gyorsításával próbálták megoldani.
A nem elégséges felkészülés azonban megbosszulta magát, a csapatokhoz frissen kikerült repülõ személyzet körében ugrásszerûen megnõttek a veszteségek. Ennek elkerülésére 4 tábori
(utánképzõ) iskolát állítottak fel, ezek azonban a kiképzés alapjaiban jelentkezõ hiányosságokat
csak részben tudták pótolni. Megfigyelõ kiképzés csak Bécsújhelyen folyt. Egy-egy 2 hónapos
turnusban 100 fõt képeztek. A nagyobb számú repülés biztosításához azonban a bázis 3 repülõ
százada 1917-re már kevésnek bizonyult, a megfelelõ gyakorlat hiánya pedig a csapatokhoz
kikerülve rontotta a felderítés hatékonyságát, és növelte a veszteségeket.32
A repülõ és ballonos egységek anyagi, technikai szükségleteinek biztosítására 1915 nyarán
a Légjáró Csapatok korábbi mûszaki osztályát átszervezték, és felállították a Légjáró Arzenált,
amely állománya ekkor 12 tisztbõl és 460 fõ legénységbõl állt. Az újonnan gyártott repülõ eszközök fronthasználatra való elõkészítése, az üzemképtelen gépek javítása, a személyzet felkészítése
és elosztása céljából, az Arzenál alárendeltségében az egyes hadseregek mögöttes területein
1916 júniusától repülõ ellátó telepeket (Fliegeretappenpark) létesítettek. Az elsõ 3 ilyen telepet
Marburgban, Szegeden és Krakkóban állították fel.33
1917 nyarán az Arzenált átszervezték. Vezetését Petróczy István õrnagy vette át, aki jelentõs
fejlesztéseket hajtott végre. A repülõ ellátó telepek száma ebben az évben 7-re, a háború végéig
11-re emelkedett. A kisebb problémák esetén elvégzendõ gyorsjavításra a hadmûveleti területen
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repülõgép- és motorjavító állomásokat, és fegyver javító mûhelyt állítottak fel. A Repülõ Arzenál
hatáskörébe tartozott a technikai fejlesztés, a nyersanyagbeszerzés és a gyártás megszervezése,
az új konstrukciók kipróbálása, a legyártott harceszközök átvétele és a csapatoknak való kiosztása.
Ehhez saját mûhelyekkel, telepekkel rendelkezett. Közvetlen alárendeltségébe tartozott többek
között a fischamendi kísérleti, javító- és raktárbázis, a szegedi hadtáptelep, Aspern, Strasshof felszerelõ bázisai, a Bécsben, Linzben, Hartban, Zalaegerszegen és Egerben felállított anyagraktár,
vagy a csóti és sigmundsherbergi leszerelõ állomás. A feladat megnövekedésével a személyi létszám
folyamatosan bõvült, 1916-ban 210 tiszt és 4500 beosztott végezte a munkát, 1918 nyarán pedig
már 5 osztály (68 alosztállyal) keretében, állományát 450 tiszt és 10 000 fõ legénység alkotta.34
A légi erõk megfelelõ mértékû fejlesztéséhez jelentõs gyártókapacitásra, és széleskörû
beszállító háttériparra volt szükség. 1915-ben mintegy 3 millió korona állami szubvencióval
kibõvítették a háború elõtt is mûködõ Lloyd és Lohner, illetve a háború kirobbanását követõen
létrehozott Aviatik és Albatros repülõgép gyárat, majd újabb 6,5 millió korona támogatással
további gépgyárakat létesítettek (WKF, ÖFFAG, UFAG, MÁG, Thöne-Fiala). Hat cég (Daimler,
Hiero, Fiat, MÁG, MARTA, Breitfeld-Danek) biztosította a szükséges motorokat. Ebbõl magyarországi üzem volt a MÁG, a MARTA, az ÖFFAG, az UFAG és a Lloyd. Az Arzenál által megvalósított központi vezetés és ellenõrzés a gyárak mûködésének minden részletére kiterjedt,
a munkáslétszámtól, a munkaidõ szabályozásán át a nyersanyagbeszerzésig. A Monarchia
repülõgép- és motorgyártásában 1914-ben 1451 munkás, 1916-ban 5848 munkás, 1918-ban
12 130 munkás dolgozott.35
A gyártás folyamatosan bõvült, 1917 nyarától azonban már nem tudta kielégíteni a front
egyre növekvõ szükségletét, a havi átlagban elõállított 150 repülõgép sárkány és 125 motor csak
a veszteségek pótlását biztosította. Miközben az antant légi erõk mennyiségben és minõségben
dinamikusan fejlõdtek, a Monarchiában egyre súlyosabb nyersanyag- és szakemberhiány, illetve
technológiai lemaradás jelentkezett. A termelés 1918 nyarára elérte ugyan a havi 240 sárkányt
és 175 motort, de a légi erõk tervezett fejlesztéséhez közel kétszer ennyire lett volna szükség.
A hiányt a háború alatt Németországból importált 750 repülõgép és 1085 motor sem tudta pótolni.36
A légi tevékenység szempontjából nagy szerepet kapott az idõjárás elõrejelzés. A Monarchia
hadereje a háború kitörésekor saját meteorológiai szolgálattal nem rendelkezett, a polgári szervezettõl kapta az adatokat. Ez azonban nem felelt meg a katonai szempontoknak, ezért 1916 januárjában megkezdték a tábori idõjárásjelzõ szolgálat kiépítését. A Bécsben mûködõ központ mellett
4 területi alközpont létesült (Lemberg, Belgrád, Laibach, Budapest), és a fõ hadmûveleti irányokban 13 tábori meteorológiai állomást állítottak fel. Mivel a légi erõk tevékenységét befolyásolta
leginkább az idõjárás alakulása, a katonai meteorológiai szolgálatot 1917. április 1-jén a Légjáró
Csapatok alárendeltségébe helyezték. A hálózat folyamatosan bõvült, 1917 tavaszán már 6 regionális központ, 13 kiépített, és az egyes hadseregek körzetében 19 mozgó idõjárásjelzõ állomás
szolgáltatta az adatokat. Magyar területen, Budapest mellett Ungváron, Temesváron, Kolozsváron,
Brassóban, Szombathelyen, Triesztben hoztak létre katonai meteorológiai állomásokat.37
A Légjáró Kiegészítõ Csapat Parancsnokság szervezete 1918 augusztusában a következõ
képet mutatta:
I. A Repülõ Kiegészítõ Csoport keretében az I. Repülõ Iskola zászlóalj 1-4 századdal rendelkezett
(Bécsújhely, Campoformido, Neumarkt, Arad). A II. Repülõ Iskola zászlóalj diszponált
34
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a repülõtiszti, a repülõ- és motorszerelõ, a rádiós, a fényképész és a géppuskás iskola század
felett. Az I–IV. Repülõ Kiképzõ zászlóalj alárendeltségébe 22 kiképzõ század tartozott,
a Flek 1–21. és a Flek 22 G (bombázókiképzõ), valamint a megfigyelõ iskola (Bécsújhely),
a vadászrepülõ iskola (Campoformido) és a tüzérrepülõ iskola (Istrago). Ugyancsak a Repülõ
Kiegészítõ Csoport részét képezte a Repülõ Telep osztály, 5 bázissal.
II. A Léghajós Kiegészítõ Csoport egy Léghajós Iskola zászlóaljjal (1–2. század), egy Léghajós
Kiképzõ zászlóaljjal (1–2. század) egy Léghajógyári részleggel (7 alosztály) és egy Gázgyári
részleggel (4 alosztály) rendelkezett. Ennek alárendeltségébe tartozott a tábori léggömbös
egységek szakkiképzését végzõ tüzérségi ballonos iskola (tisztek számára) és a segédmegfigyelõ ballonos tanfolyam (altisztek számára). Mindkettõ Istragoban mûködött.38
III. A Légjáró Arzenál a hadmûveleti területen 11 repülõ ellátó telepet tartott fenn, valamint
1 ballonos ellátó telepet. A fronton megrongálódott repülõ eszközök gyorsjavítása érdekében
4 repülõgép-, 9 repülõmotor és 1 ballonos javító mûhelyt létesített, amit 3 repülõ fegyver
mûhely egészített ki. Az Arzenál felügyelte a 4 repülõtér-építõ század tevékenységét is.
A hátországban az Arzenál parancsnoksága a saját ellátó és raktárhálózat irányítása mellett
szakmai szempontból felügyelte a Monarchia 12 repülõgép- és motorgyárát, és a nagyobb
beszállítókat.
IV. A Hátországi Légjárómû-elhárító Szolgálat 5 regionális parancsnokságból, légi figyelõ
hálózatból (3 figyelõ központ, 14 regionális állomás, összesen 100 figyelõ õrs) és légjárómûelhárító csoportból állt (30 elhárító üteg, 1 légvédelmi vonat, 6 légvédelmi géppuskás század).
V. Az Idõjárásjelzõ Szolgálat hálózatát a bécsi fõközpont, 6 regionális központ (Lemberg,
Budapest, Adelsberg, Bozen, Trieszt, Udine) 24 kiépített állomás, 2 tábori idõjárásjelzõ
központ, 25 mozgó állomás és 2 meteorológiai ballon állomás alkotta.39

A LÉGI ERÕK ALKALMAZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI
A háború évei alatt a légi harceszközök alkalmazása jelentõs mértékben megváltozott. A repülõgépeket kezdetben távolfelderítõ feladatokra vetették be. Ennek különösen a nagy kiterjedésû
orosz fronton tulajdonítottak jelentõséget. A hadseregekhez beosztott repülõ századokat az elõzetes
tervek szerint 100–150 km, majd augusztus végétõl 200–300 km mélységig kívánták alkalmazni.
A terület nagyságához képest rendkívül kevés és gyenge minõségû repülõgép, a folyamatos
mûszaki problémák, illetve a megszerzett információk központi kiértékelésének hiánya miatt
azonban a távolfelderítés eredményei esetlegesek voltak, nem fedték fel idejében például a KeletGalícia irányába felvonuló, és a határt átlépõ orosz erõket sem. Sokkal hatékonyabbnak bizonyultak a 30–60 km-re indított helyi közelfelderítõ vállalkozások, melyek jól kiegészítették
a lovasság hasonló tevékenységét. Az orosz légierõ a háború elsõ hónapjaiban még nem jelentett
komoly ellenfelet, nagyszámú repülõgépébõl csak alig 100 volt hadihasználható, melyek 20 repülõ
egység keretében tevékenykedtek. 1915 nyarán azonban az orosz haderõ nagyobb számú francia
repülõgépet kapott. Az év végére már 55 légi egység keretében 553 repülõgép harcolt a fronton.
Ezzel szemben a Monarchia repülõ csapatai egyre inkább hátrányba kerültek.40
38
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A helyzetet súlyosbította, hogy 1915 májusában Olaszország hadba lépett az antant oldalán.
Az olasz légi erõk kezdetben csak 8 bázissal, 15 repülõ századdal, 86 géppel (ebbõl 58 volt bevethetõ)
és 91 gyakorlott pilótával rendelkeztek, a haditengerészet pedig 24 gépet számlált. Ezt az erõt
az olasz frontra felvonuló 96 osztrák–magyar repülõgép még ellensúlyozni tudta. Augusztustól
azonban Olaszország korszerû francia gépeket kapott, így decemberre már 25 repülõszázadot
tudott bevetni, 150 géppel. Ráadásul a Monarchia légi egységei nem voltak felkészülve az olasz
front hegyes vidékeinek sajátos terep- és idõjárási viszonyaira. Az olasz légierõ többmotoros
Caproni bombázói az ellenségeskedés megindulásától kezdve támadták a Monarchia Adriaitengeri kikötõit és a térségben fekvõ nagyobb városokat (Laibachot, Lienzt, Innsbruckot és Bolzanót).
Válaszként az osztrák–magyar haditengerészet gépei olasz területeket (Velence, Rimini, Ancona,
Brindisi, Bari) bombáztak.41
Olaszország hadba lépése nyomán a Légjáró Csapatok parancsnoka, Uzelac ezredes fejlesztési
tervet dolgozott ki a légi erõk korszerûbb gépekkel, és nagyobb számú hajózó személyzettel való
ellátására. Az új típusok megjelenésével lehetõség nyílt a feladatkörök elkülönítésére. A távolfelderítés mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott a közelfelderítés. Az állásharc kialakulásával
felértékelõdött a tüzérségi repülés szerepe. A Monarchiában ez a terület korábban nem kapott
figyelmet, a repülõkrõl történõ tûzvezetéssel kapcsolatos kiképzés csak a háború kirobbanása
után indult. Rendszeressé vált a vadászrepülés, ami egyelõre még nem a légi fölény kivívására,
csak a saját felderítõ és bombázó gépek kíséretére, illetve a hasonló ellenséges tevékenység elhárítására irányult. Folytatódtak a bombázó vállalkozások, különösen az olasz fronton. 1916 február
16-án olasz gépek 2 t bombával támadást intéztek Laibach ellen. Február 24-én viszont a Monarchia
repülõi bombázták Milánót, 11 gép 1,7 t bombát dobott a város pályaudvarára, ipari és katonai
létesítményeire.42
A keleti fronton erõsödött az orosz légi fölény. 1916 tavaszán francia katonai szakértõk érkeztek
az orosz repülõ csapatok ütõképesebbé tételére. Technikai fejlesztéseket, új felderítõ eljárásokat
vezettek be. Minden hadsereg mellé egy-egy vadászrepülõ századot szerveztek. 1916 szeptemberében már 75 repülõ egység, 716 gép állt az orosz csapatok rendelkezésére. A bevetések száma
az elõzõ évihez képest 25%-kal emelkedett. 1916 nyarán Románia is csatlakozott az antant erõkhöz.
Az országba francia és orosz repülõk érkeztek. A Monarchia nem tudott azonnal kellõ számú repülõ
egységet átvezényelni az új frontszakaszra, ezért 7 század keretét irányították oda, melyeket
a kiképzõ egységektõl bevonuló újonc személyzettel töltöttek fel. Komoly gondokat okozott
a gépek kis száma. Míg a nyugati fronton egy repülõ századra átlag 10 km arcvonalszakasz jutott,
addig ez az orosz fronton 30-35 km volt, a balkáni hadszíntéren pedig 70 km.43
1917-tõl a légi erõk alapfeladata a megfigyelés helyett már a szárazföldi harc támogatása lett.
A francia és angol haderõben a harctér felett már a hadosztály-parancsnokságokkal közvetlen
távíró- vagy rádióösszeköttetésben álló gyalogsági repülõgépek tevékenykedtek. A németek egyre
nagyobb vadászegységeket, hadseregenként 24 gépes osztályokat, központi tartalékként 50 gépes
ezredet szerveztek, hogy a fõirányokban kivívják a légi fölényt. A Monarchia repülõi már 1916 nyarán
is végrehajtottak alacsonytámadásokat az orosz fronton az ellenséges lövészárkok ellen. A gyalogsági vagy csatarepülõ tevékenység speciális eljárásait és a direkt erre a feladatra készült gépeket
csak 1917 nyarától kezdtek alkalmazni az olasz fronton, ahol a háború végén már 3 ilyen repülõ
század is mûködött (47 I, 69 S, 73 S).44
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A légi tevékenység egyre fontosabbá válása, lassan kialakuló hadmûveleti szerepe hatására
a Monarchia légügyi vezetése 1917 májusában nagyszabású fejlesztési tervet dolgozott ki. Az elképzelések szerint a 20 hadtest mellé 1-1 közelfelderítõ zászlóaljat (hadosztályonként 1-1 századot)
vezényeltek volna, a 10 hadsereg-parancsnokság közvetlen irányítása alá pedig 1 vadász- és 1 gyalogsági repülõ zászlóalj (3-3 század), 2 bombázó és 1 távolfelderítõ század került volna. A központi
tartalékokat is beszámítva, ez 150 repülõ század, 1700 gép frontra küldését jelenthette volna.
A valóságban azonban a Monarchia 1918-ban csak fele ekkora légi erõt tudott kiállítani.45
Az osztrák–magyar légjáró erõk a háború utolsó évében igen jelentõs teljesítményt nyújtottak,
nagyszámú harci feladatot láttak el. A repülõ alakulatok az olasz fonton, 1918. január és június
között 9017 felszállást végeztek, 12 017 fényképfelvételt készítettek, 157 alkalommal vezették
a tüzérség tûzcsapásait, és 1757 esetben vívtak légi harcot ellenséges repülõkkel. Ugyanez idõ
alatt a léggömb alakulatok 3219 felszállást hajtottak végre, 164 sikeres tûzvezetést végeztek,
872 fényképfelvételt készítettek az ellenséges állásokról. A ballonokat 106 esetben érte ellenséges
repülõtámadás, melynek során 36 ballont lõttek le vagy rongáltak meg. A személyzet 68 esetben
hajtott végre sikeres ejtõernyõs ugrást a megtámadott ballonból. Mindez azonban az egyre fokozódó antant légi fölényen nem változtatott.46
Ezt igazolták az 1918-as év nagyobb ütközetei, köztük júniusban lezajló piavei offenzíva is.
A Monarchia 300 repülõgépével szemben az olasz, francia és brit haderõ 500 gépet tudott kiállítani.
Az antant repülõk jelentette veszélyt jól példázta, hogy 1918. augusztus 9-én a 87. olasz repülõ
század 8 gépe, Gabriele d’Annunzio õrnagy vezetésével Padovából indulva berepült Bécs fölé,
ahol fényképeket készítettek és röpcédulát szórtak. Bombát ugyan nem dobtak a császárvárosra,
de az eset jelezte, hogy a Monarchia légügyi szempontból már nem tud lépést tartani ellenfeleivel.47
A háború végén az antant 11 381 a központi hatalmak 5837 repülõgéppel rendelkeztek. Ennek
mintegy 50%-a harcolt a fronton. A Monarchia 1733 gépébõl a frontalakulatoknál 717 gép volt
állományban. A világháború évei alatt az antant államok 141 260 repülõgépet és 187 743 motort
gyártottak, míg a központi hatalmak termelése 53 362 repülõgép és 44 795 motor volt. Ebbõl
a Monarchia gyáraiban 5431 repülõgép és 4346 motor készült (a magyarországi üzemekben
2029 gép és 1146 motor).48
Az osztrák–magyar repülõ csapatoknál 1918. október 10-én 1967 tiszt 1854 fõ legénység,
1000 tartalékos tiszt, valamint 39 841 legénységi állományú földi személyzet szolgált. A léggömbös
egységek személyzetét 322 tiszt és 7514 fõ legénység alkotta. A tengerészeti légierõt is beszámítva, a légjáró erõk teljes harcoló állománya 5711 fõ hajózó és 45 551 fõ kiszolgáló személyzet
(51 262 fõ) volt. Összehasonlításul, a német légierõ személyi állománya a háború végén 80 000 fõ
volt. A harcok során hajózó állomány veszteségei a nagyhatalmaknál általában 30-40% között
alakultak. A Monarchia légjáró csapati 1931 fõt vesztettek. Az osztrák–magyar repülõ légi egységek a háború alatt mintegy 700 ellenséges légi harceszközt pusztítottak el. A legeredményesebb
vadászrepülõ ász Godwin Brumovski (35), Július Arigi (32), Benno Fiala (28), Frank LinkeCrawford (27), Kiss József (19) Gräser Ferenc (18) volt. Az utóbbi 3 fõ elesett a harcokban.
Összesen 50 pilóta ért el 5-nél több gyõzelmet.49
45

PETER 1981. 208.

46

NAGYVÁRADI – M. SZABÓ – WINKLER 1986. 41–43.; MADARÁSZ 1928. 201–204.

47

Hadtörténelmi Levéltár Honvédelmi Minisztérium Eln. A. 61 831/1939.; HERMANN 2015. 317–320.; NAGY 1939. 120–128.

48

HIGHAM 1984. 15–16.; CSONKARÉTI – SÁRHIDAI 2010. 93–94.; BÜCSKOV – SZEMENOVA 1988. II. 284.; CHRISTIENNE –
LISSARAGUE 1986. 157.

49

PETER 1981. 241–242., 260.; GRAY – THETFORD 1992. XXXVII–XXXVIII.; FRANKS – BAILEY – DUIVEN 1999. 8.

18

Tanulmányok

2017. 3.

Az Osztrák–Magyar Monarchia légjáró csapatai az I. világháború idõszakában jelentõs fejlõdésen mentek keresztül. A tradicionális katonai koncepciók és az anyagi eszközök szûkös volta
miatt a légügyi terület a háború kirobbanásáig nem kapott kellõ figyelmet. Ezt követõen azonban
komoly erõfeszítések történtek ütõképes repülõ és ballonos csapatok kiépítésére. A háború
utolsó évére a légjáró erõk szervezésük, alkalmazásuk és háborús szerepük tekintetében egyaránt önálló fegyvernemmé váltak, a rendelkezésre álló lehetõségek keretei között alkalmazták
mindazokat a technikai és taktikai eredményeket, melyeket a többi nagyhatalom légi flottái.
A számottevõ fejlõdés és a légjáró csapatoknál szolgáló személyzet helytállása ellenére azonban
a kezdeti hátrányok és a gazdasági feltételek hiányos volta miatt az antant csapatok a légügyek
terén is jelentõs fölénybe kerültek.
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