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TANULMÁNYOK

A Magyar Királyi Repülő Akadémiák
története

– a résztvevők visszaemlékezései alapján –
(1939–1945)1

M. SZABÓ MIKLÓS

80 ÉVVEL EZELŐTT, 1939. NOVEMBER 5-ÉN HORTHY MIKLÓS
kormányzó Kassán felavatta a Repülő Akadémiát, ami hat éven keresztül biztosítot-
ta a hajózóállományt a m. kir. Légierő számára.

1 RADA 2001
2 Uo. 183.

Horthy Miklós kormányzó és v. Háry László rep. ezredes, a légierő parancsnoka
felavatja a Repülő Akadémiát2
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3 Rendelettár (1921) 63.
4 HL HM Eln. 37-1919/16 059
5 BOR 1972
6 KISTELEGDI 2001. 176.

A repülőkiképzés különböző időszakokban és célzattal érintette Veszprémet,
illetve Veszprém megyét, így igényt tarthat a Veszprémi Szemle olvasóinak érdek-
lődésére.

Történelmi kiképzési előzmények

A Trianoni békediktátum (1920. június 4.) – sok más mellett – megtiltotta a kato-
nai repülést és kiképzést is: „Magyarország haderejének katonai vagy hadihajózási
repülőszolgálata nem lehet.”3

E tragikus eseményt jóval megelőzően, a Hadügyminisztérium 37. (légügyi)
osztálya már 1919. szeptember 28-án előterjesztést készített elöljáróinak a várható
békeszerződés kijátszására: „A 37. osztály, mint a magyar katonai aviatikának leg-
felsőbb felelős irányító szerve kötelességet akar teljesíteni, amikor a  fentiekre [a
magyar repülés megsemmisítésére, s ennek következményeire – Sz. M.] felhívja az
elöljárók figyelmét, mert kötelességének tartja reámutatni minden olyan lehetőség-
re, amellyel biztosítani lehetne azt, hogy a nemzeti hadsereg szükség esetén ne
legyen kénytelen nélkülözni a kellően képzett és feladatainak mindenben megfelelni
képes repülőcsapatot még akkor sem, ha ezáltal a békeszerződés idevágó rendelke-
zésének megkerülésével kellene számolnunk.”4

Ez a „megkerülés” be is következett, szinte követhetetlen a váltakozó sikerű
„macska-egér” harc. Bor Jenő altábornagy, 1944-ben a Honvédelmi Minisztérium
(HM) anyagi főcsoportfőnöke, a II. világháború után úgy emlékezett vissza ezekre
az eseményekre, miszerint: „Ha nem lett volna szégyenteljes ez a helyzet, ahogy az
ellenőrző bizottság lázasan nyomozott, a honvédség pedig mindenféle furfanggal
rejtegette féltve őrzött kincseit. Egy, az egész országra kiterjedő, melyben hivatásos
bűnözők és titkos rendőrök karöltve dolgoztak azon, hogy a bizottság rajtaütéseit
minden eszközzel meghiúsítsák, a HM fennhatósága alatt működött.”5

Valóban, a tiltott szervezeteket más néven beépítették különböző minisztériumok
szervezetébe (pl. a fent említett HM 37 [légügyi] osztálya a Kereskedelemügyi
Minisztérium II. [légiforgalmi] osztályaként működött tovább).  Ami a pilótakikép-
zést illeti, 1926-ig ez is rejtve történt. A gyakorló- és kiképzőalakulatok is fedőné-
ven szerepeltek. (postarepülő, időjelző, magassági repülő, polgári sportrepülő köte-
lékek). 1926-tól a Ludovika Akadémia IV. éves hallgatói közül – önkéntes jelentke-
zés alapján – 20 főt átvehetett a légierő.6
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7 Potenciális tisztjelölt, érettségizett, egyévi szolgálatra kötelezett sorkatona a kiegyezéstől a
Horthy-kor végéig. Sok kedvezmény illette meg. Újonc korától kimenőként tiszti mintájú egyen-
ruhát hordott, amelynek gombozása barna volt, fegyvernemi színű karpaszománnyal. Forrás:
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyarorszag-a-masodik-
vilaghaboruban-lexikon-a-zs-F062E/k-F0A98/karpaszomanyos-F0AAB/ (2019. 10. 07.)

8 NEMES 2001. 38.
9 Uo.

10 1945 előtt őrmesteri rangú, de tiszti állományú katona, aki kitöltötte önkéntes évét és letette a
tiszti vizsgát. Kadét.
Forrás: https://mek.oszk.hu/cgi-bin9/czuczor2.cgi?kezdobetu=H&szo=HADAPR%C3%93D-
%C5%90RMESTER&offset=3 (2019. 10. 07.)

Ezek a tiltások is közrejátszottak abban, hogy a pilótaképzés csak 1931-ben
indult be a Ludovika Akadémiából kivált Ludovika Akadémia II. Főcsoport kereté-
ben, a Hűvösvölgyben. Az erre az első évfolyamra 400 jelentkezőből felvett 21 fő
június 30-án vonult be a tanintézetbe, ahol „beöltöztek”, majd a szombathelyi repü-
lőtéren megkezdték egyéves csapatszolgálatukat, mint „karpaszományosok”.7 De,
ekkor még – a trianoni tiltások miatt, nagyon „egyszerűen” – csak „vállpaszomány
viselésére jogosult légvédelmi alsegéd” titulus járt nekik.8 A „fogadtatás” nem volt
túlzottan barátságos, mivel az őket fogadó főhadnagy legelőször abba a hangárba
vitte őket, amelyben a lezuhant géproncsokat tárolták, s a kérdés is evidens volt:
„No, akarnak még repülni? Aki meggondolta magát, az elmehet.” Sőt, mindjárt
bővíthették a „trianoni” szótárukat, amikor bemutatták nekik a másodfokú kiképzést
végző 2. iskolaszázadot („postarepülő alcsoport”), valamit a harmadfokú felkészí-
tést végrehajtó 3. századot („meteorológiai magassági repülő alcsoport”).9

Az újonckiképzés – mialatt folytak a szoktatórepülések is – befejeztét követte a
tartalékos tiszti iskolai tanulás. Ennek 1932 áprilisi sikeres abszolválását követően
megkapták a hadapród őrmesteri rendfokozatot.10

Ezzel megnyílt az út a várva várt I. fokú pilótakiképzésre, aminek megvolt a
maga koreográfiája: a hajnali szürkületet követően Kenesse Waldemár légügyi
aligazgató (alezredes), repülőtér-parancsnok néhány kört repülve megállapította,
hogy lehetséges a repülés, majd minden oktató is elvégezte a maga berepülőkörét, s
csak ezt követően jöhettek a kiképzendők repülések – oktatói felügyelet mellett. A
legjobbakat kb. 40, a zömöt 50 felszállás után engedték el egyedülrepülésre. A repü-
lések befejeztével minden növendéknek részt kellett venni 10 órától a gépkarbantar-
táson, üzemanyag-feltöltésen, a gépek szappanos vízzel való lemosásán. A délutá-
nok szabadok voltak. Ez a kiképzési fázis balesetmentesen fejeződött be.

Augusztusban szabadságon voltak, majd októberben bevonultak a Ludovika
Akadémia II. Főcsoportjára, a II. évfolyamra, ahol októbertől májusig csak elméle-
ti képzést kaptak. Repülésre mindössze a nyári hathetes kihelyezés idején volt lehe-
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tőség Székesfehérváron. Ez viszont csalódást okozott a növendékeknek – hivatalos
elnevezésük: akadémikus (aks.) – Sz. M. – mivel e másfél hónap alatt négy felszál-
lást hajtottak végre, azt is megfigyelőként. Amikor ezt felpanaszolták, a parancsno-
kuk menetgyakorlatot rendelt el. Később sem vitték túlzásba a repülést: a III. évben
hat, a IV-ben két felszállást hajtottak végre. 1935. augusztus 20-án 22 repülő akadé-
mikust avattak légügyi ellenőrré.11 Ezt követően, októberben bevonultak a kijelölt
csapathoz, ahol megkapva a pilótakiképzést, 1935. decemberben megkapták a zub-
bonyukra az arany sast a koronával.12

Vitéz Vattay Ferenc, aki az 1932-
ben indult második csoport tagja volt,
hasonló tapasztalatokról számolt be.14

Ők is a hűvösvölgyi „beöltözést” köve-
tően vonultak be október 1-jén a szom-
bathelyi Repülőgép Vezető Iskolába
(REGVI).15 Itt az ő titulusok any-nyi-
ban változott az előző évihez képest,
hogy ők már „karpaszomány viselésére
jogosult légügyi alsegédek” voltak. Itt,

ősztől tavaszig ők is újonckiképzésben, illetve repülőelméleti oktatásban részesül-
tek. Itt ismerkedtek meg a Repülő Gyakorlati Szabályzattal, a híradástechnikával, a
légi fényképezéssel, a műszaki rajzzal, a légkörtannal, valamint a repülőgép- és
motorismerettel. 

Tavasszal megkezdődtek a repülések a Hungária és Udet U–12 iskolagépeken. A
székesfehérvári 1934. évi nagygyakorlaton ők is mint megfigyelők repültek. 1935-
ben átestek a II. fokú pilótakiképzésen, Heinkel HD–22-es gépekkel. 1936. augusz-
tus 20-án felvatták őket, de a III. fokú repülőgép-vezetői kiképzést csak 1938 tava-
szán kapták meg Nyíregyházán a Fokker CVD-típuson, s majd kapták meg az
„Aranysas”-t a zubbonyukra. 

A két évfolyam kiképzésének közel azonossága lehetővé teszi, hogy évenként ne
ismételgessük a továbbiakban. Ugyanakkor, a nemzetközi helyzetben, s ennek kö-

11 A trianoni korlátozások miatt „fedőrendfokozatokat” alkalmaztak: légügyi ellenőr – hadnagy;
légügyi főellenőr – főhadnagy; légügyi felügyelő – százados; légügyi főfelügyelő – őrnagy és
légügyi aligazgató – alezredes, légügyi igazgató – ezredes, légügyi főigazgató – tábornok.

12 NEMES 2001. 38–41.
13 RADA 2001. 37.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lyi_L%C3%A9gier%C5%91_Pil%C3%B3
tajelv%C3%A9ny (2019. 10 07.)

14 VATTAY 2001. 37.
15 Ezek mindenütt az eredeti helyesírással – Sz. M.

Az m. kir. Légierő pilótajelvény szőtt
változata13
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vetkeztében a magyar politikában is jelentős változások következtek be a ’30-as
évek második felében. Elég csak a német militarizmus kibontakozására, a kisantant-
egység megbomlására, Ausztria német bekebelezésére, a Csehszlovák Köztársaság
felszámolására, a müncheni-egyezményre és az I. Bécsi döntésre gondolni.

Magyarország katonai helyzetét is lényegesen megváltoztatta a „német példa”
követhetőségének reményén túl, az 1938. március 5-én meghirdetett 1 milliárd
Pengős erőltetett fegyverkezési („Győri”) program, valamint a Bled-i egyezmény
1938. augusztus 29-i aláírása, azaz a trianoni béklyó lerázása, a fegyverkezési
egyenjogúság visszaszerzése, továbbá a visszacsatolt Felvidékre történt katonai

16 CSANÁDI–NAGYVÁRADI–WINKLER 1977. 193.
17 Forrás: Fortepan 133462/dr. Varga Csaba

Hungária iskola-repülőgép16

Előtérben két Fokker CVD felderítő repülőgép, tőlük balra egy Udet U12
és egy Hungária (U12 magyar változata) repülőgép17
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bevonulás. Mindehhez hozzájárult – a légierő szempontjából nagyon fontos – az az
1938. december 28-án kelt kormányzói döntés, miszerint az olasz Gallo alezredes
által kidolgozottak alapján, 1939. január 1-jével megszületett az önálló magyar légi-
erő.

Mindez lényegesen módosította az 1938–39. évi repülőkiképzést is. Az egyik
legfontosabb lépés a képzés „felgyorsítása”, illetve három évre csökkentése volt – a
korábban megismert – „karpaszományosi” I. év megszüntetésével. A Ludovika
Akadémia II. Főcsoport is áttért a „gyorsított kiképzésre”. Az I. évfolyam az új tan-

18 Forrás: Fortepan 14901/Négyesi Pál
19 Forrás: Fortepan 133497/dr. Varga Csaba

Heinkel HD 22 kiképző repülőgép18

Fokker CVD kiképző repülőgép19



VESZPRÉMI SZEMLE 2020/1

36

20 Az 1938/39-es tanév. RADA 2001. 44.
21 Mint látjuk, a korábbiakban említett „kiképzés-felgyorsítás” azt jelentette, hogy az augusztus

20-i tisztavatást előre hozták – a feszült nemzetközi helyzetre való tekintettel – január 15-ére.

terv szerint kezdte meg a tanulmányait, a létszám növelése érdekében pótfelvételt
hirdettek, s ha megfeleltek, négy, illetve nyolc hét után csatlakoztak a bent lévőkhöz. 

Ekkor a II. Főcsoport szervezete és létszáma a következő képet mutatta:20

Ami a kiképzést illeti, a tanév kezdetétől az 1939. január 15-i avatásig21 a repü-
lőszázadhoz tartoztak a híradó-, a folyamőr-, a páncéljárműves és a vonatcsapat-
kiképzésben részesülő IV. éves akadémikusok is, míg az avatást követően csak a
repülő- és híradó-akadémikusok tartoztak e kötelékbe.

Ebben az 1938–39-es tanévben fordult először elő – éppen a „felgyorsítás követ-
keztében –, hogy a repülőkiképzésnek már az elméleti időszakban részévé vált a IV.,
illetve a III. évesek részére – 1938. novembertől 1939 márciusáig heti egy, valamint
áprilistól június 6-áig hetenként két napon – a megfigyelő-repülés a budaörsi köz-
forgalmi repülőtéren. A II. évesek még nem részesültek gyakorlati repülőkiképzés-
ben.

A három évfolyam nyári kihelyezését, bár Kassára tervezték, de a közben kiala-
kult lehetőséggel élve, a III. évesek június végén, míg a II. éves akadémikusok
augusztus közepén utazhattak Bulgáriába egy csereakció keretében. A 16 bolgár
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22 Az 1938/39-es tanév. RADA 2001. 44–46.
23 A különböző intézmények neveit eredeti formájukban jelentetem meg.
24 RADA 2001. 178.

repülő-akadémikus Kassán vett részt repülőkiképzésben. A magyar III. évesek átlag
4 óra 20 percet repültek, a 14 főből 13 „egyedülrepülő” lett, míg a II. évesek fejen-
ként kilenc órát repültek. Közülük nyolcan hajtottak végre „feladatrepüléseket”, míg
heten pedig szintén egyedülrepülőkké avanzsáltak. A 29 I. évfolyamos átlag 10 órát
repült, 15-en lettek egyedülrepülők, ketten pedig befejezték az alapkiképzést. A bol-
gárok átlag 11 órát töltöttek a levegőben.

Mint korábban már volt szó róla, hogy a gyorsított kiképzés következtében két-
szer avattak repülő hadnagyokat: 1939. január 15-én 56 IV., majd augusztus 20-án
47 III. évest.22

A m. kir. „Horthy Miklós” Repülő Akadémia23 története
(1938–1943) 

Az ünnepséget ritka pompa jellemezte: a kormányzói párt 33 ágyúlövés köszön-
tötte, majd a repülőtéren vitéz Háry László rep. ezredes fogadta, aki ezt követően –
a korra jellemző, kissé dagályos – beszédet mondott. Az első mondatok rögzítették
az új tanintézet megnyitását Kassán. Ugyanis ebben, többek között kitért arra, hogy
„Főméltóságod által a közelmúltban elrendelt magyar légierők megszervezésének

A Repülő Akadémia főépülete24
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természetes folyománya lett a külön repülőakadémia felállítása. Kerülhetett volna-e
méltóbb helyre, mint Kassára? Hiszen ennek a városnak talán minden rögére hull
egy csepp magyar vér, melyből az alkonyat bíborában, suhanó esti szélben kuruc
vitézek lelkei kelnek életre és vándorolnak örök vezérük sírjához. Ide, ebbe a város-

ba, ebbe a hagyományok élő kincstárába való a
magyar légierők tisztisarjadéka, hogy az ősök
lelkétől áthatva, izzó hazaszeretettel induljon
arra az útra, melyen állandó a veszély, de örök
a katonadicsőség […] Erős, tettre kész, harcos
és a jövőbe sasszemmel néző sereget nevelünk,
de adassék alájuk szárnyas paripa is, hogy az
ellenfélnek pusztulást, földi bajtársainknak
pedig segítséget vigyenek. Béna volt eddig a
honvédségünk a levegő katonái nélkül.”25

Az akadémia parancsnokaként 1939. szep-
tember 20. és 1941. szeptember 19-éig Illy
Sándor rep. vezérkari (vk.) ezredes tevékenyke-
dett.

Az akadémia a következő szervezetben
kezdte meg működését:27

Az elméleti képzés tantárgyai a következők

25 Uo.180–181.
26 Uo. 223.
27 KISTELEGDI 2001a. 185.

Illy Sándor rep. vk. ezredes26
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voltak: felsőbb mennyiségtan, mec-hanika, fizika, ábrázoló geometria, technológia,
jogismeret, idegen nyelv (német), szolgálati szabályzat, gyakorlati szabályzat, har-
cászat (3x), légi harcászat (3x) hadseregszervezés, hadtörténelem, katonai földrajz,
tereptan (2x), geodézia, fegyvertan, tüzérismeret, műszaki ismeret, híradóismeret,
katonai írásmód és ügyvitel, gazdálkodás és közigazgatás, egészségügyi ismeretek,
repülőfegyver- és bombaismeret, repülőgéptan, repülőmotortan (2x), aerodinamika,
szilárdságtan, gépszerkezettan és műszaki rajz, légi fényképészet, légkörtan, anyag-
ismeret, repülő gyakorlati szabályzat (2x), becsületügyi szabályzat, gyakorlati
kiképzés, testnevelés-vívás (2x), lovaglás, valamint repülő gyakorlati kiképzés
(3x).28 Emellett elbírálták 1–4 pontszámmal a tisztjelölt összegyéniségét, tehetségét,
szorgalmát, magatartását és öltözködését. Az elért osztályzatok alapján minősítették
és rangsorolták az akadémikusokat. Az elért rangszám végig kísérte életüket, amit
csak különleges elbírálás alapján, pl. kiemelkedő háborús helytállás esetén lehetett
megváltoztatni, rangelőzést eszközölni. A végzettek főiskolai diplomát kaptak.29

Bár – mint láttuk –, a légierő parancsnoka szuperlatívuszokban méltatta a kassai
helyszínt, arról azonban nem esett szó, hogy a kassai repülőtér szűkössége miatt a
kezdők repülőkiképzése csak az ország más repülőterein volt megoldható a június-
augusztus hónapokban a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap keretében (HMNRA)
a polgári életből, illetve a katonai főreáliskolákból jelentkezett növendékek számá-
ra. Az akadémikus-jelöltek az I. fokú vizsga sikeres letételét követően, október ele-
jén vonulhattak be az akadémiára, mint I. éves repülő akadémikusok.

Ami a figyelmet, fegyelmet, rendet, felelősségérzetet, bajtársiasságot és együt-
térzést kialakító, majd továbbfejlesztő, megszilárdító itteni élet- és napirendet illeti,
alapvető volt katonai pályájuk megalapozásában. Az akadémikusi század három sza-
kaszból, ez utóbbi pedig három rajból épült fel. Az I. éves akadémikusok ügyele-
tes-, a II. évesek napos-, a III. évesek pedig akadémiaügyeletes-szolgálatot láttak el.
A vasárnapi istentiszteleteken való részvétel kötelező volt a katolikus vagy a protes-
táns imateremben. Sem a tisztek, sem az akadémikusok nem politizálhattak, a kato-
napolitikai kérdéseket a katonai földrajz órákon beszélték meg.

A repülőkiképzés „egységes voltát” nehezítette, hogy az különböző szervezetek-
ben (Horthy Miklós Nemzeti Alap; Repülőkiképző Iskola, majd Harckiképző Iskola
alakulatai, s végül a Repülő Akadémia) valósult meg. A tisztképzés előfeltétele az
érettségi (ha „csak” pilóta akart lenni, akkor nem volt kötelező), szülői beleegyezés,
fizikai és pszichikai alkalmasság, a repüléssel járó veszélyek tudata és ezek önkén-
tes vállalása, az előírások szigorú betartása, a kiképzéssel járó testi-lelki terhelési és

28 A zárójelben szereplő „szorzószámok” a tantárgy fontosságát voltak hívatottak kifejez-
ni – Sz. M.

29 KISTELEGDI 2001a. 188.
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tűrési képesség bizonyítás a „rohampályán”, valamint a Repülő Orvosi Vizsgáló
Bizottság (ROVI) engedélye volt.

A mindennek megfeleltek jelentkezhettek a lakóhelyükhöz „közel”30 működő
sportegyesület repülőszakosztályába, ahol megkapták az I. fokú – „haderőn kívüli”
– pilótakiképzést Bücker Bü–131 típuson. (A Ludovika Akadémia és a Jutasi Tiszt-
helyettesképző Iskola növendékeire ez nem vonatkozott, mivel ők hivatásul válasz-
tották a repülést.) Az erős „rostára” jellemző, hogy előfordult: vizsgára jelentkezett
20 főből, mindössze négyen feleltek meg. Ez utóbbiak további alapkiképzése a
Repülőgépvezetői Iskolán (REGVI) folytatódott. Mint az alábbi szervezési táblázat-
ból31 is látható, a Kiképző Dandár Parancsnokság, illetve a Repülő Iskola Ezred alá-
rendeltségében működött Szombathelyen a REGVI, két századdal, 34 repülőgéppel.

Itt már csapatszolgálatot teljesítettek, átestek a hathetes újonckiképzésen, három-
négy alkalommal „szoktatórepülést” hajthattak végre oktató jelenlétében Bücker
Bü–131 vagy Aradó Ar–96 repülőgépekkel.

30 Az országban hét ilyen működött: három Budapesten, valamint egy-egy Kassán, Debrecenben,
Szegeden és Pécsett.

31 KISTELEGDI 2001a. 195.
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Ezzel párhuzamosan elméleti oktatás is folyt: Szolgálati Szabályzat, harcászat,
motortan, sárkánytan, légkörtan, aerodinamika, rádióismeret és fegyvertan tárgyak-
ból. E képzés befejeztével a növendékek egyedül repülve képesek voltak iskolakö-
rökre és fordulógyakorlatok végrehajtására. Ez a képzési szint lényegében tartalékos
tiszti tanfolyam volt.

A harckiképzést (III. fokú) – a fenti elöljárói alárendeltségben – a Vadász
Iskolaszázad végezte Börgöndön 21, a Bombázó Iskolaszázad Szombathelyen 12,

32 Forrás: Fortepan 132667/Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Archívum / Negatívtár /
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Képcsarnok gyűjteménye

33 Uo.

Bücker Bü–131 I. fokú iskolagép32

Arado Ar–96 II. fokú iskolagép33
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míg a Felderítő Iskolaszázad Székesfehérváron 21 repülőgéppel. Ennek befejeztével
az akadémikusok hadra foghatóakká válva, harci alakulatoknál nyertek beosztást.34

Kassán az első tisztavatásra 1940. július 4-én került sor, amikor 15 új repülőtiszt
került a légierő állományába. Közülük talán a legkiemelkedőbb harci teljesítményt
– a repülő hősi halált halt – Bodó Miklós nyújtotta. Mint korábban láttuk, a katonai
repülést vállalóknak tisztában kellett lennie annak veszélyességével is. Nos, ez a
most avatott tiszti sarjadék ezt tragikusan bizonyította, hiszen a 15 új hadnagyból öt
halt repülő hősi halált, három repülőhalált (kiképzés közbeni – Sz. M.) és egy fog-
ságba esett öngyilkos lett – 60%.35

Az 1941. évi hadrend már jelentős változásokat tükröz:36

Mint látható, a Repülő Akadémia a Légierő Parancsnoksága alárendeltségéből
átkerült a Honvédelmi Minisztérium Légügyi Főcsoportja alárendeltségébe, vala-
mint ide helyezték a Budapesten újonnan létrehozott Repülő Hadapród Iskolához.
Megszűnt a Repülő Iskola Ezred, így a székesfehérvári Gyakorló Vadászezred, a
szombathelyi REGVI (osztályszervezet), valamint az ugyancsak székesfehérvári
Harckiképző Ezred közvetlenül a kiképző Dandár Parancsnokság alárendeltségébe
került. 

34 KISTELEGDI 2001a. 189–198.
35 RADA 2001. 345.
36 KISTELEGDI 2001a. 195.
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A Gyakorló Vadászezred négy repülőosztálya Szolnokon, Kaposváron, Deb-
recenben és Ungváron települt. A négy REGVI-század továbbra is Szombathelyen
működött, míg a Harckiképző Ezred vadászrepülő-osztálya Tapolcán, bombázóosz-
tálya Veszprémben, míg a Felderítő- és a Megfigyelőosztálya Székesfehérváron
diszlokált. Ennek megfelelően, az I. évfolyamosok Szombathelyen, a II. Veszprém-
ben, míg a III. évfolyam Kassán működött.

Tehát, a Repülő Akadémia az őszi-téli hónapokban eredményesen végezte az
elméleti oktatást, majd tavasszal kiküldte az akadémikusokat a különböző rendelte-
tésű – vadász-, bombázó- vagy felderítő-kiképző – csapatokhoz. Így, pl. a bombázó-
és felderítő-pilóták 1940–1942. évi kiképzése a következőképpen épült fel:37

Az 1941. augusztus 20-án avatott új repülő hadnagyok 1938. október 1-jén
vonultak be a Ludovika Akadémia II. Főcsoportjához – de mint korábban láttuk,
csak – hároméves képzésre. 11 fő a katonai főreáliskolákból, 17 pedig a polgári élet-
ből érkezett. A „minőségi” válogatást mutatja, hogy közülük 15 hadnagyot avattak,
kettőt később, s csak egy esett ki.

A kiképzésük a korábban bemutatottak szerint folyt. A várva várt tisztavatáson
Illy Sándor. vk. ezredes. akadémia-parancsnok utolsó mondatai ezek voltak: „…

37 Uo. 199. 
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Legyetek igazságos, szociális érzésű, fennkölt szellemű parancsnokok és fegyelme-
zett alárendeltek. Kinyitom előttetek hivatásotok kapuját, menjetek és teljesítsétek
híven kötelességeteket jó repülőkhöz, derék magyarokhoz illő módon – Istennel –
Hazáért!”40 A 25 felavatottból Pánczél Imre hadnagy vált a legismertebbé, mivel a
II. világháború során ő volt az első vadászpilóta-ász öt légi győzelmével, amely

38 Forrás: Fortepan 131219/Marics Zoltán
39 Forrás: Fortepan 18994/Erky-Nagy Tibor
40 NAGYMAROSI 2001. 202.

WM–21 Sólyom közelfelderítő rg.38

Junkers Ju–86 bombázó-repülőgép39
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sorozatát 1943. január 10-én egy légvédelmi találat által bekövetkezett repülő hősi
halála szakított meg. Ugyanennyi légi győzelmet ért el évfolyamtársa, az ugyancsak
repülő hősi halált halt Füleky Béla, illetve a háborút négy légi győzelemmel túlélt
Kiss Elemér. A 25 fős évfolyamból heten haltak repülő hősi halált, hárman hősi
halált, hárman repülőhalált és egy fő eltűnt. (56%-os veszteség!)41

1941. szeptember 20-án – az Ukrajnában
repülőcsoport-parancsnokként harci tapasztala-
tot szerzett – v. nemes ditrói Orosz Béla ezredes
vette át az akadémia vezetését.42

Az 1942-ben avatott repülőtisztek a
HMNRA-nál kapták meg az I. fokú kiképzést,
majd 1939 szeptemberében bevonultak
Szombathelyre a REGVI-hez, s végigmentek a
már ismert kiképzési rendszeren. Mindössze
annyi volt az eltérés, hogy ők már – a korábban
bemutatott repülőgéptípusokon túl – kiképzést
kaptak a Fiat CR–32 és – 42 vadászgépekre is.

Ez az évfolyam adta a II. világháború leg-
több kiemelkedő vadászpilótáját: v. (vitéz)
Debrődy György 26, v. Molnár László 23,
Kenyeres Miklós pedig 18 igazolt légi győzel-

41 RADA 2001. 350.
42 Uo. 208. 
43 Uo. 223. 
44 Forrás: Fortepan 39334/Hidvégi Zoltán

Fiat CR–32 vadászrepülőgép44

Orosz Béla rep. ezredes43
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met „könyvelhetett el.” Szükség is volt az újabb pilótasorványra, ekként tovább
csökkentve a kiképzési időt, így már 1942. július 18-án felavatták a 23 új hadnagyot
és egy zászlóst. (Ez utóbbit fegyelmezetlenül végrehajtott gyakorlórepülésével
súlyos balesetet okozóként nem avatták hadnaggyá – Sz. M.) Közülük négyen,
összesen 69 légi győzelmet arattak, négyen haltak repülő hősi halált (v. Molnár
László is), négyen repülőhalált és egy fő megsebesült. (37.5%)46

A harctéri veszteségek pótlásának szorító szükségessége – mint korábban már
említettük – megkövetelte a kiképzés meggyorsítását. Ennek megfelelően, a volt II.
éveseket már 1942. december 6-án felavatták. Ez a tanfolyam kilenc, már kétéves
csapatszolgálatot teljesített karpaszományosból, egyéves csapatszolgálatot teljesített
14 karpaszományosból, valamint nyolc katonai főreáliskolásból és a polgári életből
jövő három főből rekrutálódott. Ez utóbbiak a sikeres orvosi vizsgálat után, 1940
nyarán a HMNRA-nál kapták meg az I. fokú kiképzést, majd ősszel elkezdték a
REGVI-nél a II. fokú kiképzést, november 15-én pedig bevonultak Kassára, az első
két – már említett – csoporthoz, amelyek már október elején megkezdték tanulmá-
nyaikat az I. évfolyamon.

A II. évfolyamon az elméleti képzés mellett végezték a II. fokú pilótaképzést,
majd a tanév befejeztével megkezdődött Miskolcon a szakkiképzés is. A III. évfo-
lyamot megosztva, már a debreceni és a rakamazi repülőtereken hajtottak végre
lövészetet légi és földi célok ellen, majd visszatérve gyorsított elméleti képzéssel
készültek fel a korábbi avatásra. Ez utóbbi ünnepi eseménnyel a légierő – minden
korábbinál több – 31 új repülő hadnaggyal gazdagodott.47 Közülük hárman arattak
összesen 44 légi győzelmet (egyikük repülő hősi halált, másikuk hősi halált halt, a
harmadikat kivégezték), heten haltak repülő hősi halált, négyen repülőhalált, egy

45 Forrás: Fortepan 52943/Vargha Zsuzsa
46 RADA 2001. 204. és 354.
47 RADA 2001. 208.

Fiat CR–42 vadászrepülőgép45
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48 RADA 2001. 362. és 210.
49 Uo. 196.

hősi halált és egy eltűnt. A 24 légi győzelmet arató Tóth Lajost (Drumi), már mint a
Magyar Néphadsereg tisztjét, koncepciós pert követően, 1951.június 11-én kivégez-
ték.48

Az 1943. őszi új hadrend49 ismét jelentős változásokat hozott a repülőkiképzés
terén is.

Mint látható, most megszűnt a Repülő Akadémia HM Légügyi Főcsoporti köz-
vetlen alárendeltsége. A Kiképző Dandár Parancsnokság most csak két repülőezre-
det (REGVI – Szombathely és Harckiképző Ezred – Székesfehérvár) vezetett. A
Repülőgép-vezető Iskola most is négy századdal rendelkezett, de két repülőosztály-
ba szervezve és az I. osztály állományába helyezték a Repülő Akadémia I. évfolya-
mát is. A Harckiképző Ezrednek megmaradt a négy kiképző osztálya (állományuk-
ban két-két repülőszázaddal), de megszűnt a Megfigyelő Repülőosztály, s helyébe –
a háborús igényeknek megfelelően – létrehoztak egy másik Vadász Kiképző Osz-
tályt is Börgöndön. Emellett a Harckiképző Ezred alárendeltségébe helyezték a
Repülő Akadémia II. évfolyamát veszprémi helyőrséggel.

Az 1943. augusztus 20-án avatottakat a sikeres orvosi és felvételi vizsgán túljut-
va, 1940 nyarán behívták haderőn kívüli motoros pilótakiképzésre a különböző
sportrepülő egyesületekbe. Az itt megfelelteket, mint akadémikus-jelölteket október
1-jére behívták SAS- (Sürgős Azonnal Siess) behívóval Szombathelyre újonckikép-
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zésre, honvédesküre, általános kiképzésre, majd heti egy nap repülésre. A pilótának
nem alkalmasakat kiválogatták időjelzőnek, fegyveresnek, vagy rádióslövésznek.
December 1-jétől az 1. REGVI-századba az akadémikus-jelöltek, a 2.-ba pedig kar-
paszományos tisztjelölteket osztották be. Ekkortól az elméleti képzés mellett heten-
te két-háromszor volt repülés, majd tavasztól – szintén Szombathelyen – elkezdődött
a harckiképzés: a vadászok az „A”-, a bombázók a „C”-repülőtéren (Vát), de a fel-
derítők Székesfehérváron.

1941. szeptember végén 33 akadémikus-jelölt vonult be Kassára az I. évfolyam-
ra. A felgyorsított elméleti képzés mellett, már 1943. február 10-én megkezdték a
repülést He–46 és Sólyom repülőgépeken (megfigyelő- és légifényképező kikép-
zés), majd kötelékrepülést Bückerekkel és Aradókkal. Május 3-án befejeződött a
tanév, utána következett harckiképzés Miskolcon és Rakamazon.50

1943. augusztus 20-án újabb kényszerű „rekordként” 58 új hadnagyot avattak,
akik közül a háború további hónapjaiban 14-en összesen 54 légi győzelmet arattak
(közülük hatan szintén repülő hősi halált vagy hősi halált haltak – Sz. M.), 18-an hal-
tak repülő hősi halált, öten repülőhalált és négyen hősi halált. Hármukat ítélték
egyenként öt év börtönre.51

Ezzel – a következő részben rögzített tragikus repülőhalál következtében – nevet
változtatott a „Horthy Miklós” Honvéd Repülő Akadémia.
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