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Endrődi István – Zellei Gábor

A LÉGVÉDELEMTŐL A LÉGOLTALOMIG: A MAGYAR
KIRÁLYSÁG VESZÉLYEZTETETTSÉGE ÉS ELSŐ INTÉZKEDÉSEI A

HÁTORSZÁG VÉDELME ÉRDEKÉBEN 1914-1918-IG

Absztrakt

A szerzők mindenekelőtt kapcsolódnak előző publikációjukhoz, melynek címe: „Az I.

világháború alatt alkalmazott polgári védelmi jellegű intézkedések, módszerek és eszközök

Európában” Bemutatják a hátország légi veszélyeztetettségét, a legfontosabb hadiüzemeket,

és elhelyezkedésüket, majd jellemzik az országra leginkább veszélyt jelentő olasz és orosz

stratégiai bombázót a Capronit és az Ilja Muromecet. Megemlítik az ország területén a

hadiüzemeket és lakott településeket ért ellenséges bombázásokat, majd bemutatják a

légvédelem területeit: a légvédelmi tüzérséget, a vadászrepülőket, a légi figyelő és jelentő

szolgálatot, és a léggömbzárakat. Végül jellemzik a kezdeti légoltalom megszervezésének

első lépéseit a Magyar Királyságban.

Kulcsszavak: hátország, légi veszélyeztetettség, hadiüzem, légvédelem, légvédelmi tüzérség,

vadászrepülők, légi figyelő és jelentő szolgálat, légoltalom
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FROM THE AIR DEFENCE TO CIVIL DEFENCE: THE FIRST
ARRANGEMENTS OF THE HUNGARIAN KINGDOM

IN FAVOUR OF THE DEFENCE OF
THE HEARTLAND 1914-1918

Abstract

First of all the authors join to former project, subject on The civil protection –like measures,

methods and instruments in Europe, applied in the I. World War.

Then they show the most important defense plants, and theirs locality in the heartland. In the

next chapter they characterize the two enemy strategic bombers, exposure the heartland of the

Hungarian Kingdom : the italian Caproni and the russian Ilja Muromec bombers. Then comes

the  description of the bomb attacks against hungarian defense plants and settlements.

In the next chapter the authors show the parts of the air defence: the air defense artillery, the

combat planes, the lookout and meaningful service, and the balloon barrage. Lastly they

characterize the first steps of the organization of the early civil protection in the Hungarian

Kingdom.

Key words : heartland, air exposure, defense plant, air defense, air defense artillery, combat

planes, lookout and meaningful service, civil protection

BEVEZETŐ

Kapcsolódva előző, „Az I. világháború alatt alkalmazott polgári védelmi jellegű intézkedések,

módszerek és eszközök Európában” című publikációnkhoz, az átfogó európai körkép után

most részletesebben vizsgáltuk a Magyar Királyság légi veszélyeztetettségét, légvédelmét és

légoltalmát.

Az első világháború elején a Magyarországot ért légitámadások még alig érték el mind a

lakosság, mind a hadvezetés ingerküszöbét. A Magyar Királyság nem tartozott azon hadviselő

országok közé, melyek nagy légierővel rendelkezetek, a nagyobb frontok közelében sem volt

csak néhány, az ellenséges bombázók számára elérhető fontos célpont. A csekély számú és

hatású bombázás, mely az ország területét a háború első éveiben érte, közel sem váltott ki
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olyan mértékű pusztítást és morálishatást, mint a nyugati front fővárosai és nagyvárosai

esetében.

Azonban az országot leginkább veszélyeztető olasz bombázóerőket igen nagy ütemben

fejlesztették: 1914-ben még négy, 1918-ban már huszonnégy nehézbombázó századdal

rendelkeztek. Az ellenséges bombázók száma mellett, azok bombaterhe, és hatótávolsága is

folyamatosan nőtt. Látható volt, hogy előbb-utóbb jut megfelelő mennyiségű és kapacitású

repülőgép a hazánk belső területein lévő célpontok támadására, a lakossági morál

megtörésére. Mindez arra ösztönözte az ország vezetését, hogy foglalkozzon a

csapatlégvédelem mellett a hátországi települések és fontos objektumok légvédelmével is. A

nyugati példák is bizonyították, hogy a két fő cél elérésére: a berepülés megakadályozására, és

a mentésre-kárfelszámolásra a meglévő, hagyományos szervezetek nem elégségesek. Újabb

szervezetek, módszerek, eszközök – és ami a legfontosabb, összehangolt és egységes központi

irányítás szükséges a hátország hatékony védelme érdekében. Követendő példák voltak már,

hiszen London és Párizs már a háború elejétől kényszerítve volt, hogy saját aktív (fegyveres)

légvédelmét kiegészítse a passzív légvédelemmel, mely alapját képezte a későbbi modern

polgári védelem megteremtésének. Mindkét főváros esetében ez csak központilag irányított

szervezet keretében működhetett olyan hatékonyan, ahogy ezt pl. magyar kutatók is

megállapították a két világháború közötti időszakban.

1. A MAGYAR KIRÁLYSÁG HÁTORSZÁGÁNAK LÉGI
VESZÉLYEZTETETTSÉGE

A vizsgált időszakban katonai szempontból bombázási célként meghatározható közlekedési

csomópont, védett vezetési pont, kommunikációs központ még nem volt olyan számban és a

fronttól olyan távolságban az ország belső területein, amiért nagy hatótávolságú

repülőgépeket érdemes lett volna elindítani. Az Adria-parti haditengerészeti centrumokon

kívül viszont számos fontos hadiüzem működött az országban, amelyek közül néhány elérhető

volt az ellenséges bombázók számára.

Gáspár Tibor (1) kutatásaiból ismerhetjük meg az alábbiak szerint ezeket a fegyver és

hadianyag üzemeket. A szerző véleménye alapján az 1912-es véderőrtörvény megszületése

után került csak sor a honvédtüzérség megalakítására, melynek lövegei lényegében

megegyeztek a közös hadseregével.
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A fő lövegtípus, az 1905M 8cm-es tábori vontatott ágyú alkatrészeit a birodalom különböző

fegyvergyáraiban készítették, magyar területen ezek a Fegyver–és Gépgyár Rt. Budapesten,

az Osztrák-Magyar Államvasút Társaság resicai vasműve, valamint a Diósgyőri Állami

Vasmű voltak. Részt vettek még az ágyú alkatrészeinek gyártásában: a csepeli 30ezer fős (!)

Weiss-Manfréd művek a győri Vasúti Kocsigyár Rt., a budapesti Ganz és Társa Danubius Rt.

valamint a pozsonyi Hunnia Hadfelszerelési és Fémipari Művek és az Államvasút társaság

bogsáni gépgyára. A Ganz Villamossági gyára Budapesten olyan létfontosságú hálózati

berendezéseket, hajó és repülőgép műszereket gyártott, melyeket ma a kritikus infrastruktúrák

körébe sorolunk.

Az ágyúkhoz a lőszerek Resicán, Diósgyőrben, Pozsonyban és Csepelen készültek. A háború

vége felé a Hunyod-vármegyei Resicai Állami Vasgyár napi 2,5 millió töltényt és 25ezer db

tüzérségi lövedéket állított elő. Fentieken kívül robbanóanyagot, lőszert gyártottak még a

Vitkovici Bánya-és Vasműben, a pozsonyi Nobel Dynamit Gyárban, és a Eperjeshez közeli

Sósgyülvészen.

Győr nem csupán a fegyver, hanem a katonai járműgyártás központja is volt, mert a Vagon

Gyár 1912-ben megkezdte a Rába teherautók gyártását.

A hajógyártás tekintetében a Ganz-Danubius Hajógyár fiumei és újpesti gyárai a

legkorszerűbb folyami és tengeri hadihajók, sőt tengeralattjárók és torpedók gyártására is

képesek voltak. Fiumében gyártották a tragikus sorsú Szent István Csatahajót, és itt

fejlesztette ki az első önálló hajtóművel rendelkező torpedót Luppis János tengerésztiszt és

Robert Whitehead brit mérnök.

A repülőgépek döntő részét a Magyar Léghajó és Repülőgépgyár Rt., a Magyar Általános

Gépgyár valamint a Magyar Lloyd Repülőgép Rt. Gyártotta le.

Dr. Tóth S.L szerint (2) a magyar repülőgépgyártás központja a Weiss Manfréd és a Ganz

Danubius Rt. által 1914-ben alapított Első Magyar Repülőgépgyár (MARE), németül az

UFAG (Ungarische Flugzeugfabrik Aktien Gesellschaft) volt, 1917-ben 1700 munkással.

További objektumai a Duna partján a Gellért-tértől Érdig települtek.

A Magyar Lloyd Repülőgép és Motorgyár aszódi üzemében a maximális létszám 400fő volt a

háború folyamán. A Magyar Általános Gépgyár először csak repülőgép motorokat, 1917-től

már repülőgépeket is gyártott Mátyásföldön. Repülőgép motorok gyártásával a Magyar

Automobil Rt. Aradi üzeme is foglalkozott.



Védelem Tudomány – III. évfolyam 2. szám, 2018. 06. hó 158

2. A MAGYAR KIRÁLYSÁG HÁTORSZÁGÁT VESZÉLYEZTETŐ
ELLENSÉGES BOMBÁZÓK

Az olasz és az orosz légierő bombázói jöhettek számításba elsősorban a frontok és a

hátország, illetve a katonailag fontos célpontok távolsága miatt. Mind az orosz, mind az olasz

légierő fejlett volt európai viszonylatban. Az Ilja Muromec S-23 bombázó (3) repülő erőd

volt, 800kg bombateherrel, 500km hatótávolsággal, 11 fős személyzettel 7 (!) géppuskával,

utóbbinak köszönhetően nagy volt a „túlélő képessége”.  Orosz területről – a front távolsága

miatt – belső területeinket kevésbé fenyegették, 1916. augusztusa után viszont támogatták az

Erdélyt megrohanó román csapatokat, sőt a délkeleti, a front mögötti területeinkre is veszélyt

jelentettek. Hátországunkat inkább az olasz Caproni M3 (4) bombázók fenyegették,

elsősorban az Adria-parti és a délnyugati területeinket. Ezeknek a gépeknek 800kg

bombateherrel 600km volt a hatótávolsága, 2 géppuskával rendelkeztek.

3. REPÜLŐTÁMADÁSOK A MAGYAR KIRÁLYSÁG HÁTORSZÁGA
ELLEN

A hadviselő felek kezdettől tisztában voltak a hátország légi veszélyeztetettségével annak

ellenére, hogy a háború elején még a bombázó egységek kialakítása, ilyen célú repülőgépek

fejlesztése még csak elkezdődött.

Négy év alatt azonban olyan ütemű fejlesztés ment végbe, hogyha tovább tart a háború és

realizálják az antant és az USA közötti stratégiai bombázó gyártási tervet, Németország és

szövetségeseinek ipari centrumai a földdel váltak volna egyenlővé.

A frontok a háború egész ideje alatt országunk határain kívül húzódtak, így a repülő

tevékenység ott volt elsősorban jellemző, de  határ menti településeket, különösen a katonai,

hadigazdasági célpontokat érték súlyos támadások is.

Pataky Iván szerint (5) A Magyar Királyságot ért légitámadások, légvédelem és légoltalom

csak osztrák-magyar kereteken belül vizsgálható, mert a légi és légvédelmi hadműveletek

tervezését és végrehajtását a közös hadsereg főparancsnoksága, az Armee Oberkommando

végezte.  Az első, az ország területét ért légitámadás eredménytelen volt, mely 1915.április



Védelem Tudomány – III. évfolyam 2. szám, 2018. 06. hó 159

29-én a Dunán manőverező KÖRÖS monitort érte, később négy francia repülőgép –

ugyancsak kevés eredménnyel – támadta a zimonyi kikötőt. 1915-1918-ig az olaszok 41

támadásban bombázták Pólát. 1915. június 18-án a „Citta di Ferrara” olasz léghajó a fiumei

Danubius Hajógyárat bombázta nem túl nagy eredménnyel, a támadás során négy bomba

hullott a gyárra, egy személy életét vesztette. A hazafelé tartó léghajót a Pólából felszálló L-

48 típusú hidroplán megtámadta, és amikor a géppuska lőszer elfogyott, világítórakétával

felgyújtotta, a lezuhant léghajóban ketten életüket vesztették. 1915. december 21-én Fiumét

érte nagyobb légitámadás, ekkor már gyakori volt olasz részről a fronthoz közeli nagyvárosok

– Trieszt, Póla – támadása. A pápa felhívásában arra kérte a háborús feleket, hogy városokat

ne bombázzanak, de az olaszokat ez nem érdekelte, holott Ferenc József is megtiltotta a

monarchia légierejének a nyílt városok bombázását. 1917-től a nagy teljesítményű olasz

Caproni bombázók gyakran támadták adriai kikötőinket, köztük Fiumét, vadászrepülőink

azonban eredményesen hárították el a csapásokat.

1916. őszén, a Bruszilov-offenzíva idején erdélyi városokat bombázott az orosz légierő, de a

többségében magyar vadászpilóták itt is hősiesen helytálltak.

A Magyar Királyság területén lévő ipari centrumok: repülőgépgyárak, csepeli Weiss-Manfréd

Rt., a győri, diósgyőri löveggyárak kívül estek az ellenséges bombázóerők hatósugarán, így

nem érhette támadás az ország belső területét, legalábbis a háború első éveiben.

Ennek ellenére, részben a lakott területeinket ért bombázások, (Homokbálványos, Zimony,

Fiume, Pola) másrészt a nyugati fronton a városok elleni igazán pusztító légitámadások már

cselekvésre késztették a magyar politika, és a hadvezetés illetékeseit is a háború második -

harmadik évében.

Olasz Lajos (6) is számba vette ezeket a támadásokat hátország védelmével foglalkozó

tanulmányában a következők szerint. Az orosz  „Ilja Muromec” bombázók  elsősorban a front

mögötti 150km-es mélységig támadtak közlekedési csomópontokat, így pl. Lemberg,

Przevorsk, Rogatin pályaudvarait. Bártfa közelében 1915. májusában a magyar vadászok

lelőttek egy orosz távolsági bombázót. Románia hadba lépése után az oroszok egy egész „Ilja

Muromec” századot vezényeltek Erdélybe, ottani hadműveleteik támogatására.

Vadászrepülőinknek Máramarossziget körzetében sikerült leszállásra kényszeríteniük egy

bombázót 1917. január 21-én. Kiemelt célpontja volt az orosz bombázóknak a Temesvár

melletti Szentandráson diszlokált német léghajóbázis, ahonnan 5-600km távolságra lévő

célpontok ellen indultak bevetésre a Zeppelinek. A háború kezdetén szerb repülőgépek
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Bácska és Bánát térségében próbálkoztak bombatámadásokkal, az első, kifejezetten lakott

települést célzó támadás 1915. április 26-án Homokbálványos, majd 29-én Zimony ellen

történt. A legsúlyosabb bombatámadások a fokozott hadigazdasági jelentőséggel bíró

körzetekben történtek, így pl. 1917.augusztus 2-8-ig Polára éjszakánként 78 repülőgép

24tonna bombát dobott.

Csupán demonstrálta a császárváros (és Budapest) veszélyeztetettségét az olasz 87.

repülőszázad 8 bombázója, amikor 1918.augusztus 9-én Bécs fölé repült a 425km-re lévő

Padovából startolva. Olaszország jelentős fölénybe került, mert a háború végére 725 távolsági

bombázóval rendelkezett a Császári és Királyi Légierő 75 bombázó gépével szemben.

4. A HÁTORSZÁG LÉGVÉDELME

4.1. Légi figyelő és jelentő szolgálat

Olasz szerint (7) a légvédelem szerves része volt a légvédelem „szeme és füle”, osztrák –

magyar részről késéssel indult a fejlesztése, mert a légitámadások kockázata is kisebb volt,

mint pl. a nyugati fronton. A hátország védelme érdekében a szolgálatot csak 1916-ban

kezdték kiépíteni a nagy ipari központokban, légi bázisokon, amikor már az ország nagy része

az ellenséges gépek hatósugarába került. Az első vonalat az Isonzói front, a másodikat a

fronttól 100-200 km-re a Bozen, Lienz, Spittal, St. Jacob, Ljubjana, Zágráb, Bihac, Spalato

vonalon, majd kiépült egy félkör alakú gyűrű is Bécstől 100-200km távolságra, Liezen,

Knittelfeld, Stainz, Leibnitz, Radkersburg, Szentgotthárd, Szombathely és Magyaróvár

vonalában. Zágráb, Banja Luka és Mostar érintésével Cattaróig húzódott a balkáni figyelő-és

jelentő szakasz. A háború utolsó évére Bécstől 70–80 km-re valósult meg az utolsó gyűrű, egy

további figyelőláncot is felállítottak, melynek főbb állomásait Traisen, Semmering, Aspang és

Sopron képezte. A katonai figyelő szolgálatot kiegészítették a városi hatóságok figyelő őrsei .

4.2. Légvédelmi tüzérség

A háború első éveiben az osztrák-magyar erők kimondottan erre célra fejlesztett légvédelmi

ágyúval, vagy géppuskával, korszerű lőelemképző eszközzel nem rendelkeztek. A fejlesztés a

repülőgép fejlesztéssel párhuzamosan folyt igen gyors ütemben, mert 1916-1917-re már igen

komolyan kellett venni az 1914-ben még lenézett, és inkább csak felderítésre bevetett
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„fagalambokat”. Először a már meglévő ágyúkat, géppuskákat próbálták átalakításokkal

alkalmassá tenni légvédelmi célokra, nem túl nagy sikerrel.

Szijj és Ravasz szerint (8) később megszervezték a légvédelmi tüzérosztályokat, melyek 3

ütegből, ütegenként 2-3 szakaszból, szakaszonként 2 félszakaszból álltak, utóbbi rendelkezett

1db légvédelmi ágyúval. Az első léjárómű elhárító üteget a Skoda gyár 8cm-es 1914.M.

légjárómű elhárító ágyúival 1915-1916 fordulóján állították hadrendbe. 1916. végére kapták

meg a légvédelmi tüzérek az első ballisztikai lőtáblázatokat (vezényszótáblázatok)  ekkor

jelent meg a kimondottan légvédelmi célokra tervezett 8cm-es 1905/08 M. középsarkas

légvédelmi ágyú. Légvédelmi ütegeket kimondottan honi légvédelmi rendeltetéssel az Adria-

parti támaszpontok és hajógyárak, Budapest, valamint az ellenséges bombázók hatósugarába

eső nagy hadiüzemek körzetébe telepítettek a várható berepülési irányokban.

4.3. Vadászrepülők

Az osztrák-magyar légierő a háború végéig 79 repülőszázadot állított fel, századonként kb.

150 fővel,  4-6 repülőgéppel. A 79-ből 54  vegyes harci-repülőgép század, 20 vadászszázad és

5 nehézbombázó század. A századok rendeltetését a háború folyamán többször is

megváltoztatták, települési helyét még gyakrabban . A századok speciális rendeltetését

betűkkel jelölték a század száma mellett, az alábbiak szerint. (9)

Rövidítés Teljes név Feladatkör

D Division

Hadosztály-felderítő, közfelderítő és tüzérségi

irányító század. (pl.: Flik 43D, vagyis 43.

hadosztály-felderítő század)

F Fernaufklärungs
Távolfelderítő század, hosszabb hátországi

felderítési és megfigyelési feladatokkal

G Grossflugzeug

Többmotoros nagy repülőgépek, távolsági

bombázók. (pl.: Flik 101G, vagyis 101.

távolsági bombázószázad)

J Jagdeflieger
Vadászrepülő-század (pl.: Flik 42J, vagyis 42.

vadászszázad)
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K Korps Hadtestfelderítő század, különleges feladatokra

P Photoeinsitzer Fényképész-vadászszázad

Rb Reinbildgeräte Különleges fényképész század

S Schlachtflieger
Csatarepülő-század gyalogságot támogató

feladatokkal

Flik Fliegerkompanie - Repülőszázad

A légvédelem szempontjából a legnagyobb jelentősége a vadászszázadoknak volt, melyek

történetét Gondos László (10) dolgozta fel könyvében. Kutatásai alapján megállapítható, hogy

már megalakulásakor a Flik 56 J, Flik 60 J, Flik 61 J, Flik 63 J, Flik 68J, Flik 72 J, Flik 74 J

kapták meg a vadászszázad jelölést, jellemzően 1917-től, vagyis amikorra az antant már

komoly bombázó kapacitással rendelkezett. A háború folyamán, a megalakulásuk utáni

években kapták meg a  „J” (Jagdeflieger – Vadászrepülő) jelölést a Flik 1 J, Flik 3 J, Flik 7 J,

Flik 9 J, Flik 14 J, Flik 30 J, Flik 41 J, Flik 42 J századok. A vadászszázadok jellemzően

ritkán kaptak kimondottan honi légvédelmi, objektum, vagy légtér védelmi feladatot a Magyar

Királyság területén, mert - különösen a háború kezdeti éveiben – az ország stratégiai

célpontjai az ellenséges bombázók hatókörén kívül estek. Kivétel ez alól az adriai kikötőink,

hajógyáraink (Fiume, Pola, Trieszt)voltak, valamint néhány századot a határ közelébe

telepítettek. A Magyar Királyság területén (hosszabb–rövidebb ideig) települt repülő

századok Gombos László és Zsák Ferenc kutatásai alapján:

1. vadászrepülő század (Flik 1 J) :  Fehértemplom-Baraniste, Homokbálványos, Aknaszlatina,

Bártfa., Ökörmező, Beszterce, Borsa. 18. repülőszázad Arad, 28. repülőszázad Trieszt

30. vadászrepülő század (Flik 30 J) Máramarossziget, Kézdivásárhely 32. repülőszázad

Karánsebes

A Magyar Királyság területén települt repülő pótszázadok Zsák Ferenc (folyamatban lévő)

kutatásai alapján:

1. repülő pótszázad Újvidék 4. repülő pótszázad Szombathely, 5. repülő pótszázad Szeged, 7.
repülő pótszázad Pándorfalu (Burgenland), 9. repülő pótszázad Arad, Újvidék

13. repülő pótszázad Arad, Lugos, Szombathely, 14. repülő pótszázad Arad, 15. repülő

pótszázad Arad, Szeged, Újvidék, 17. repülő pótszázad Kassa
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Olasz szerint (11) a Magyar Királyság hátországában jelentős vadászrepülő erők nem

állomásoztak, erre a célra csupán 11 vadászrepülő raj (32 gép) állt készenlétben. Honi

légvédelmi célokra tervezték bevetni a wiener neustadti repülőiskola 12 gépét is. Flik 56J

néven állították hadrendbe az első vadászrepülő századot kimondottan honi légvédelmi

rendeltetéssel 1918. februárjában Villach repülőterén. A haditengerészeti bázisokon 45 vízi

repülőgép (repülőcsónak ) állt készenlétben az ellenséges bombázók elleni harcra.

Szijj és Ravasz idézett műve alapján (12) honi légvédelmi céllal Pándofalut 3 vadászgép,

Szegedet 2 vadászgép, Szombathelyt 3 vadászgép, Triesztet 8 vadászgép, Polát 18 vadászgép,

Kumbort 17 vadászgép, Sebenicot 2 vadászgép védte a Magyar Királyság területén.

4.4. Léggömbzárak

Szijj és Ravasz (13) kutatásaikkal igazolták, hogy a Magyar Királyság területén is jelentős

szerepet játszott a légvédelemnek ez az eszköze. Az Adria-part jelentős veszélyeztetettsége

miatt elsősorban az ottani kikötők és hajógyárak, haditengerészeti támaszpontok miatt

alakították ki ezt a rendszert. A 100m körüli léggömböket maximum 3000m magasra

engedték fel, az összekötő zsinór rendszer, jelentős légtereket volt képes lezárni, ha nem is

minden esetben megsemmisítve, de erősen zavarva az ellenséges bombázókat. A töltőgáz

előállítására Polában 1918-ban gázgyárat építettek fel.

A léggömbzár – mint a passzív légvédelem egyik eszköze – hatékonyan egészítette ki az aktív

légvédelem két eszközét, a légvédelmi tüzérséget, és a vadászrepülőket a bombázók elleni

harcban.

4.5. Budapest légvédelme

Szijj és Ravasz (14) szerint a magyar főváros légvédelmét a nagyszámú hadiüzem és a

lakosság száma, a beépítettség jellege miatt igen alaposan, jelentős erők bevonásával

szervezték meg a légi figyelő és jelentő szolgálat, a légvédelmi tüzérség, a léggömbzárak, és a

vadászrepülők szoros együttműködésével. Budapestet figyelőállomások vették körbe két

gyűrűben, egymástól 10-25 km-re telepítve, állomásonként 3-7 figyelőőrssel. A külső gyűrűt

Vác-Hatvan-Jászberény-Szolnok-Kiskunfélegyháza-Kiskőrös-Kalocsa-Siófok-Veszprém-

Tata-Esztergom, a belsőt Aszód-Nagykáta-Abony-Kecskemét-Solt-Dunaföldvár-
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Székesfehérvár-Bicske vonala alkotta. A fővárosban is voltak figyelőőrsök, pl. a Gugger-

hegyen és Rákosrendező pályaudvaron. Füzesabony és Győr külön légi figyelő és jelentő

hálózattal rendelkezett. 1905/08 M. légvédelmi ágyúkat telepítettek Csepel-Csillagtelepen,

Csepel-Pünkösdhalmon, valamint Csepel – Lakihegyen.

5. KEZDETI LÉPÉSEK A LÉGOLTALOM MEGTEREMTÉSE
ÉRDEKÉBEN

Több szerző passzív légvédelemnek is nevezi ezt a rendszert, melynek kialakítása akkor vált

indokolttá, amikor a bombázások kezdtek tömeges jelleget ölteni, és az aktív (fegyveres)

légvédelem már nem volt képes a hátországi berepüléseket megakadályozni. A légierő

viszonylagos fejlettsége miatt a nyugati hadszíntéren adták ki legelőször a légoltalmi

intézkedéseket, jellemzően Londonban és Párizsban 1914 végén, először az elsötétítést, a

lakosság tájékoztatását, majd a tűzoltás megszervezését és az óvóhelyi védelmet szervezték

meg.

Keller szerint (15) a légi figyelő- és jelentőszolgálat az alapja, a „szeme és füle” London

egész légvédelmi rendszerének, mely időben kiegészült a passzív légvédelem eddig

ismeretlen feladataival: léggömbzárak, álcázás, a lakosság riasztása, tájékoztatása, elsötétítés,

óvóhelyi védelem, kimenekítés, műszaki mentés.

Szentnémedy szerint (16) a francia fővárosban igen hatékonyan működött a légvédelmi

figyelőszolgálat, ezért csak ritkán kellett riasztani a teljes lakosságot. Párizsban a Défans

Contre Aéronefs központi irányítása alatt állt, ez a rendszer nagy hatékonyságát tette lehetővé.

Fentiek például szolgálhattak a Magyar Királyság légoltalmának megszervezésére, amikor az

ellenséges olasz és orosz légierő fejlettsége és a bekövetkezett légitámadások a háború

későbbi éveiben ezt már indokolták.

Szijj és Ravasz (17) szerint az osztrák-magyar hadvezetés először az olasz fronton szervezte

meg a légoltalmat, amit később 4-500km mélységig terjesztettek ki, figyelembe véve a

Caproni bombázók hatósugarát. 1916. júliusában a császári és királyi közös honvédelmi

miniszter, majd 1917.áprilisában a magyar királyi honvédelmi miniszter adott ki intézkedést a

hátország légoltalmának megszervezésére. A légoltalom fő feladatául a tűzoltást, az épületek

és a lakosság védelmét, a rendfenntartást, az elsősegélynyújtást, az elsötétítést és a
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tájékoztatást határozták meg, melyet a polgármesterek vezetésével a polgári közigazgatás

szervei hajtottak végre. A légoltalom teljes rendszerét az olasz fronttól északra  a Duna- Bécs-

Magyaróvár-Szombathely-Zágráb-Dalmácia keleti határa-Szarajevó vonaláig, Galíciában

pedig Drohobycz kőolajmezőinek védelme érdekében építették ki. A hátország egyéb

területein elégségesnek tartották az általános felkészítést és a tájékoztatást.

Olasz szerint (18) a Magyar Királyságban a civileket is érintő első légoltalmi intézkedéseket

Olaszország hadbalépése után 1915. közepén adták ki, először a frontvonalra és attól 100-

150km-es mélységű sávra vonatkozóan. Ennek kapcsán kötelezővé tették a lakosság

tájékoztatását, a tűzvédelem fokozott készenlétben tartását, különös tekintettel a bombázások

okozta gyújtóanyagokra és speciális tüzekre. A nagyüzemek és fontos intézmények részére

kötelező volt az elsötétítés, és a dolgozók helyi (óvóhelyi) védelméről való gondoskodás

alagsorok, pincék, bunkerek célszerű átalakításával, berendezésével. 1915 októberétől az

intézkedéseket a frontvonal 400km-es mélységéig terjesztették ki. A polgári légvédelem

(légoltalom) megszervezését a helyi katonai parancsnokok útján a hadsereg irányította és

ellenőrizte, de bevonták a végrehajtásba a közigazgatás vezetőit és szerveit is. A legnagyobb

figyelmet az építményvédelemre, az elsötétítésre, a tűzoltásra, és a rendfenntartásra

fordították. A nagyvárosokban a tájékoztatás eszközei a helyi lapok, valamint a forgalmas

csomópontokon kitűzött hirdetőtáblák voltak. Ezekben a legfontosabb légoltalmi magatartási

rendszabályokat ismertették, többek között, hogy légitámadás esetén a forgalmat le kell

állítani, és valamilyen fedezéket kell keresni. Az ellenséges bombázók tájékozódásának

zavarására szigorúan korlátozták az éjszakai világítást az utcai lámpák egy részének

kikapcsolásával, valamint a fényerő 10-15%-ra történő csökkentésével. A lakosságot

kötelezték az ablakok elfüggönyözésére. Ellenséges bombázók berepülésekor elrendelték a

„légjárómű készültséget”, amiről telefonon értesítették a helyi katonai vezetést, a lakosságot

jelzőzászlók kitűzésével, szirénával, elektromos csengőkkel riasztották. A „légjárómű

készültséget” a szolgálat helyi vezetője rendelte el, ahol ilyen nem volt, ott a rendőrség, vagy

a tűzoltóság. Figyelembe véve az olasz bombázók hatósugarát, a légoltalmi intézkedések

fokozott betartására a hátország déli körzeteiben fektettek nagyobb hangsúlyt, egyéb

területeken a lakosság tájékoztatása, a tűzvédelem fokozása és a nagyvállalatok felkészítése

volt a jellemző.

A Magyar Királyság területének egészére vonatkozó első központ intézkedést a kormány adta

ki 1916. december 22-én, melyben elrendelték: a közlekedés és közbiztonság szempontjából

nélkülözhető utcai fények, díszvilágítások, reklámok lekapcsolását. Ezt követte 1917.január 8-
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án egy részletesebb végrehajtási intézkedés, melyben felhívták a figyelmet az ellenség repülő

technikájának gyors fejlődésére, melynek következtében számolni kell a hátország

településeinek, fontos objektumainak bombázásával.

A főváros polgári és katonai vezetése részletes rendelkezést adott ki a berepülésekre történő

felkészüléssel kapcsolatban. A Citadelláról kilőtt rakéta, valamint a több ponton megszólaló

szirénák, és a laktanyákban felhangzó „takarodó” jelzés, a telefonhírmondó voltak a riasztás

eszközei, amit kiegészítettek az utcán posztoló rendőrök figyelmeztetései, akik azonnal

leállították a forgalmat. A bérházak kapuit nyitva kellett tartani, hogy a járókelők

behúzódhassanak. A légiriadó végét a laktanyákban az „ébresztő” jel, a városban

harangkongatás jelezte.

1918. május 3-án a belügyminiszter újabb körrendeletben hívta fel a figyelmet a légoltalmi

jogszabályok szigorú betartására, mert részben az anyagi eszközök hiánya, másrészt az ország

belső területein a számottevő bombázások elmaradása miatt a helyi vezetők nem

szorgalmazták kellőképpen a végrehajtást.

6. KÖVETKEZTETÉSEK

A Magyar Királyság légi veszélyeztetettsége a háború első éveiben alacsony intenzitású volt a

távolsága és az ellenséges légierő szerény képességei miatt. A kockázat azonban

folyamatosan nőtt, főleg az olasz bombázók igen nagy ütemű fejlesztése kapcsán, ezért az

ország területén lévő hadiüzemek egyre nagyobb számban váltak potenciális célponttá. A

nyugati front terrorbombázásai (Párizs, London, német nagyvárosok) is arra késztették mind a

közös, mind a magyar hadvezetést, hogy szervezzék meg a honi légvédelmet, majd a

légoltalmat a legnagyobb kockázatnak kitett objektumok, települések védelme érdekében, de

minimális szinten az egész ország területén. Ezen intézkedések és tapasztalatok megfelelő

alapot adtak a két világháború közötti korszerű légoltalom, majd később a polgári védelem

megszervezéséhez.
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