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A HADIJELZÉSEK ÉS A TEREPSZÍNŰ FESTÉS 
KIALAKULÁSA A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD 

LÉGIERŐ VADÁSZGÉPEIN 

Absztrakt 
A tanulmány a hadijelzések és a terepszínű festés kialakulásának 
történetét követi nyomon a Magyar Királyi Honvéd Légierő ezüst fes-
tésű Fiat Cr.32 vadászgépein a bledi egyezmény megkötésének idő-
szakában - kitekintve az I. világháború, illetve az ötvenes évek idő-
szakára is. A magyar légierő nyílttá válása, illetve a bledi egyezmény 
aláírását követő hadi események felgyorsították a magyar hadirepü-
lőgépek álcázó festésének kialakulását, miközben hatást gyakoroltak 
a hazai festékgyártásra, illetve a repülőgépfestési technológiák kiala-
kulására is. 
Kulcsszavak: repülőgép üzembentartás, álcázófestés, festékanyag, 
vegyipar, festési technológia, katonai repülés 

Bevezetés 

A repülőgépekhez nem egyszerűen csak festékeket, hanem fes-
tésrendszereket használnak, mivel ez egy rendkívül összetett műsza-
ki feladat. Az I. világháború alatt megteremtették a modern 
álcázórendszereket. Ezek közé tartoztak az álcázófestések. Megfele-
lő festékeket dolgoztak ki, amelyeket szárazföldi, tengeri és légi esz-
közökön lehetett használni. A megfelelő alakú foltok és megfelelő 
színű festékek alkalmazásával a tárgyak, harceszközök beleolvadtak 
környezetükbe, vagy optikai hatásukkal annak alakját eltorzították, 
megnehezítve annak felismerését, távolságának, méretének megha-
tározását. 

A magyar légierő új, ék alakú, a nemzeti színeket tartalmazó hadi-
jelének felfestését hivatalosan 1938. szeptember elsején rendelték el, 
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és a festéseket szeptember 28-ig kellett valamennyi gépen elvégezni. 
Valójában, korabeli visszaemlékezések szerint, a bledi egyezmény 
aláírását követő éjszaka alatt a csapatoknál rohammunkában felfes-
tették az új hadijelet. 

Előzmények 

A brit légierő részére 1916 folyamán a Royal Aircraft Factory kifej-
lesztette a PC 10 (Protective Covering No 10) védőbevonatot a repü-
lőgépek számára. Ez khaki zöld vagy csokoládébarna színű volt. 
Ugyanezen időszakban a németek gyárilag előrenyomtatott terepszí-
nű repülőgépvászont kezdtek alkalmazni, a híres „lozenge” mintával.  

 
1. ábra. A 101.37 gyári számú Thöne und Fiala gyármányú Berg va-
dászgép Bécsben. Almásy László Ede, a későbbi neves Szahara-
kutató repült ezen a gépen. A képen látható bazaltszürke / platina-
szürke törtvonalú festést is gyakran alkalmazták a hullámos vonalú 

mellett. (a Szerző fotója) 
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A vászonra szabálytalan vagy szabályos hatszögletű, méhsejtre 
emlékeztető mintákat nyomtak, 4-5 színárnyalatból összeállítva. Sö-
tétebb árnyalatú minta került a repülőgép felső felületeire, míg 
ugyanezen színek világosabb árnyalataiból összeállított minták kerül-
tek az alsó felületekre. Ezt részben átvették a Monarchia repülőcsa-
patai is, azonban kidolgoztak saját védőfestéseket is. A K.u.K. is kifej-
lesztette saját előnyomott vászonmintáját, amelyen csillagalakú, spi-
rális csillagkarokkal, több színből összeállított mintázat volt. Szintén 
saját volt az osztrák „tupfolásos” minta, amikor zöld, sárga, barna fes-
tékbe mártottak a festők szivacsot vagy rongycsomót, azt kissé ki-
nyomkodták, majd ezek segítségével csak egy vagy több színből ösz-
szeállított foltozást állítottak elő a felső és oldalsó felületeken. A há-
ború vége felé, 1918-ban, a K.u.K. repülőgépein már alkalmaztak egy 
olyan, nagyfoltos rendszert is, amely két szürke színárnyalatból állt, 
hasonlatosan a II. vh-s német festésekhez, illetve a mai légifölény 
festésekhez. Ilye álcázórendszert használtak a mátyásföldi MÁG re-
pülőgépgyár gépein is 1918-tól a fennmaradt fényképek szerint.  

 
2. ábra. „Légifölényszürke” hullámvonalas festésű magyar gép 1919-

ből. A gépen a világosabb szürke szín neve platinaszürke, a RAL 
színszabvány 7036 jelű árnyalata szerinti, a sötétebb szürke a ba-

zaltszürke, RAL 7012. A Magyar Tanácsköztársaság 3. Vörös Repü-
lőszázadában, Mátyásföldön szolgált ez a kései MÁG gyártású (Ma-
gyar Általános Gépgyár, Budapest-Mátyásföld), 92.115 gyári számú 
Aviatik Berg D.I gép, seprűn lovagló boszorkányfestéssel az oldalán. 
A korábbi szériáktól különbözik a farokcsúszó kitámasztására szolgá-
ló áramvonalazott tartó. A gép 1919 májusában került a századhoz, 

ahol a felderítőgépek mellett kísérővadászként szolgált 

A Windsock International periodika 1996. szeptemberi számában 
közölt cikk szerint a bécsi Technische Amt műszaki múzeumban ki-
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elemezték az egyetlen épségben megmaradt Aviatik Berg D.I va-
dászgép festését. A gépen alkalmazott kétféle szürke szín egyike 
megfelel a világosabb árnyalatú platinaszürkének, amelynek a mai 
német színszabvány szerint a színkódja RAL 7036, a másik, sötétebb 
szürkeárnyalaté bazaltszürke RAL 7012. Tehát a Nagy Háború idejé-
ben az akkori Magyarország területén nem volt ismeretlen fogalom a 
repülőgépek terepszínűre való festése, a 3 nagy magyar repülőgép-
gyárban voltak terepszínű festési sémák és repülőgépek festésére 
szolgáló festékek megfelelő színárnyalatokkal. (Ezek a szürke árnya-
latos festések az utóbbi években újra feltűntek magyar szolgálatban 
álló harci gépeken, mint „légifölényszürke” kamuflázs. Pl.: MiG-29, 
Grippen). 

 
3. ábra. A Tanácsköztársaság 3. századának Phönix C.I típusú felde-
rítőgépe Mátyásföldön. A gép a Budapest melletti Aszódon, a Lloyd 

repülőgépgyárban készült. Ezen a gépen is ugyanazokat a festékeket 
és rejtőzőszíneket használták, mint a 2. ábra Berg D.I vadászgépén. 
Magyarország területén üzemelő repülőgépgyárak az akkoriban is-

mert legfejlettebb rejtőzőfestési anyagokat és festésmintákat használ-
ták 

A két háború közötti időszak alatt ugyan lezajlott néhány helyi há-
ború, azonban mintha elfelejtették volna a terepszínű festést. Általá-
nossá vált a főleg vászonbevonatú gépeken a napsugárzás káros 
hatásaitól védő ezüstszínű festés. Alaprétegként a vászonfeszítő 
lakkba adagoltak vörös vasoxidport, ez a Nap ibolyántúli sugárzása 
ellen védte a vászonanyagot. A Napsugárzás hőhatásának visszave-
rése céljából alumínium pigmentet tartalmazó fedőlakkot alkalmaztak, 
ezt nevezték „ezüstfestésnek”. A gépek belső felületein a vásznazást 
sokszor nem festették ezüsttel vagy más színnel, a vásznon átszivár-
gó festék miatt az is vörös volt.  



 

188 

 
4. ábra. A Közlekedési Múzeum Petőfi csarnokában kiállított Samu-
Gönczy SG-2 Kékmadár gépének faszerkezetű vásznazott kormány-

felületeiről lepattogzott kék festék alól előtűnik a nitróbázisú vörös 
vászonfeszítő lakk a maga eredeti színében. (a Szerző fotója) A vö-

rös színt nem módosította az eltelt idő, mivel a kék zománc megvédte 
a fényhatástól. A 20-as, 30-as évek (és a későbbi idők) gépeinek 

ezüst festése alatt ugyanez a vörös szín volt található. A gép prototí-
pus (sorszáma 001), sorozatgyártása esetén a Honvédség rendsze-
resítette volna SG-2 Rigó néven.  A gép eredeti festése piszkos szür-
készöld volt, restaurálása során festették kékre, és kapta a Kékmadár 

nevet 

Ez a vörös színű, nitróalapú vászonfeszítő lakk, más, a háború 
alatt használt festékekkel együtt - levéltári adatok szerint - a háború 
után is használatban volt a mátyásföldi honvédségi javítóüzemben: a 
mátyásföldi Repülőgépjavító műhely műszaki ellátó raktárában 1951. 
X. 20-án kelt rovancsjegyzék szerint (Hadtörténelmi Levéltár mátyás-
földi anyagaiban, amit az egységnél történt parancsnokváltás miatt 
vettek fel) a raktáron még volt II. világháborús rejtőző festék: olajbázi-
sú barna, szürke és lombzöld felülre, alulra kék színű, 10-20 kg-nyi 
tételben. A vászonfeszítéshez használt nitrófestékből vörös és színte-
len változatban 303, illetve 134 kg-nyit tartottak raktáron, ekkor 
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ugyanis még bőven szolgáltak vásznazott gépek katonai és polgári 
lajstrommal. A raktári rovancs szerint bőven volt a Trinát festéktermé-
kekből is, ezeket a Krayer szállította, ill. fejlesztette ki. A Trinát már-
kanév ma is fut a Krayer-utód Budalakknál. A fedő-átvonó rejtőlakkok 
nitróbázisú változatából több száz kilónyit tartottak ugyanitt raktáron. 

  
5. ábra. Múzeumi Cr.32 vadászgép pilótafülkéje. A jobboldalon a 

törzsoldal vásznazásán átüt a vörös vászonfeszítő lakk 

A magyar gépek ezüst festésére az „Alumen K: a folyékony alumí-
nium” néven reklámozott bevonatot használták, amely a korabeli 
Krayer festékprospektusokban is megtalálható (két változatban, 
amelyből az egyik, a B változat hőálló festék), mert nemcsak repülő-
gépeken lehetett alkalmazni. Tiszta ólommíniumos festék, elég mér-
gező, 1 kg-ára 5,50 Pengő, ami 13-15 m2 takarására volt elegendő. 

Az angolok néhány típuson a törzs tetején, főleg a pilóta előtt, két-
személyeseken a hátsó megfigyelő/lövész mögött a visszatükrözés 
ellen használtak olívzöld festést. Az olaszok az Etiópia elleni hadjárat 
idején a szárnyakra még sugarasan szétterülő vörös csíkokat is fes-
tettek, hogy a kényszerleszállt gépeket könnyebben megtalálják. A 
levegőben nem volt ellenfelük.  
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A spanyol polgárháborúban azonban a szükség diktálta módon 
megjelent, illetve kialakult a repülőgépek álcázása, főleg a légi megfi-
gyelés ellen. Az itt bevetett Fiat Cr.32 gépeken ez az evolúció telje-
sen összevethető a magyar Fiatokon később kialakuló festéssel. Az 
olasz gépek egy részén, főképp a bombázókon nagyfoltos, éles kon-
túrú, élénk színű álcázófestést alkalmaztak. Ez nem igazán vált be, 
és ez hatással volt a későbbi olasz festésrendszerre. A német 
Condor Légierő gépein is többféle festésrendszert próbáltak ki. A fej-
lett német festék- és vegyipar fokozatosan egy több mint 80 színár-
nyalatot tartalmazó festékrendszert dolgozott ki a légierejük részére, 
és „RLM színek” néven szabványosított. Ezen színek közül ki lehetett 
választani a megfelelő aktuális álcázószínt vagy a speciális jelzések 
színeit. Több gyáruk is gyártotta, a színes pigmenteket többféle hor-
dozó alaphoz keverték, hogy megfeleljenek a speciális követelmé-
nyeknek. Ilyenek voltak pl.: a hőállóság, kopásállóság, üzemanyag- 
és vegyszerállóság. A Luftwaffe részére utasításokat, szabályzatokat 
adtak ki a festékek és festések megfelelő alkalmazására. Ilyen volt 
jelen cikk „Források” 6. pontjában jegyzett német utasítás. Festési 
ajánlások fellelhetőek, de konkrét ilyen jellegű magyar utasítás, sza-
bályzat repülőgépek részére a háború végéig nem készült, legalábbis 
nem került elő, valószínűleg a német utasítások, szabályzatok fordí-
tásait használták. Kimondottan magyar kidolgozású festési utasítás 
csak a WM-21 Sólyom típusú repülőgéphez került elő, egy üzemelte-
tési-karbantartási utasítás részeként. A német licenc alapján gyártott 
és a német légierő részére leszállított gépeket egyértelműen német 
előírások szerinti felület- és meglátás elleni védelemmel látták el.  

A spanyol francoisták (Franco követői – a szerkesztő megjegyzése) 
oldalán bevetett Condor Légierő gépei kezdetben a világosszürke 
RLM-63 többféle árnyalatát, majd RLM-02 szürkét, RLM-62 zöldet 
használtak. Később elterjedtté vélt a felső felületeken az RLM-61 
barna, RLM-62 zöld, RLM-63 szürke álcaszínek alkalmazása, az alsó 
felületek egyszínű RLM-65 kék festése. A felső felületeken a három 
szín erősen kontrasztos, éles határvonalú és ún. „szilánkos” típusú 
foltozás volt. Ilyen szilánkos típusú foltozást több más légierő is 
használt, ez nem a szokványos rejtőfestés volt, hanem alaktorzító 
festés. Az említett 61, 62, 63 színek használatát 1941-ben utasítás-
ban elvetették, helyettük a 70 és 71 típusú zöldet vezették be, ugyan-
akkor vadászgépeken a 74/75/76 szürke színrendszer használatát 
írták elő. Azonban még 1942-43-ban is találkozni a 61/62/63 színeket 
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viselő gépekkel, amelyeket nem festettek át, így például a magyar 1. 
Távolfelderítő század He-111 gépein.2  

Az angolok a müncheni krízis hatására kapkodva kezdték alkal-
mazni a rejtőfestést. Először Dél- és Délkelet-Angliában alkalmazták 
a gépeken, a repülőtéri épületeken használt zöld és barna színeket 
festették a gépekre. Csak 1941-től vált általánossá a dark green (sö-
tétzöld) - ocean grey (óceánszürke) felső festés, amikor a németeket 
támadva nagyobb mértékben kezdték a Csatornát átrepülni, és a ten-
ger fölött repülve ez a színösszetétel álcázott jobban. 

A két világháború közötti időben is repülő nagyhatalom volt Fran-
ciaország. A 20-30-as években ott is az ezüstfestés volt használatban 
a hadigépeken. A müncheni krízis hatására szintén elkezdték a gé-
pek kamuflázs festését. Először a hadigépek felső felületei részlege-
sen khakizöld festést kaptak, némely gépen ez a harccselekmények 
alatt is megmaradt. Ezután az egész felületet vagy khaki, vagy ún. 
„táblazöldre” festették. Néhány bombázótípusnál viszont az egész 
felület csokoládébarna festést kapott. A következő lépesben a francia 
gépeken megjelent a felső felületeken a khakizöld / kékesszürke / 
csokoládébarna és az alsó felületeken a szürkéskék álcázófestés, 
ami a rövidlefolyású német-francia háború folyamán általánossá vált.  

Hollandiában a Fokker gyártotta vadászokon, rombolókon és bom-
bázókon a felső felületek zöld / sárga / barna felső festék barna szí-
nével festették az alsó felületeket. Ennek az oka ismeretlen. A szom-
szédos kisantant államok közül említésre méltó, hogy a románok az 
angoloktól vásárolt Hurricane vadászokkal és Blenheim bombázókkal 
együtt nagymennyiségű angol festéket is vettek. Amíg a készlet tar-
tott, az angolok által használt barna és zöld színekkel álcázták saját 
gyártású IAR-80 vadászgépeiket, valamint az olasz licenc alapján 
gyártott Savoya bombázóikat. 

A csehszlovák légierő jóformán már a megalapításától kezdve 
használta saját gyártású gépein a zöld / sárga / barna színösszeállí-
tást. Az 1938-39-es magyar-csehszlovák konfliktus idején azonban a 
gépek nagy többsége khaki színnel volt álcázva, kivéve a szovjetektől 
vásárolt, valamint licencben gyártott SB-2 bombázókat, azokon a 
zöld-sárga-barna felső álcaszíneket használták. Érdekes, hogy az 

                                      
2  Pl.: színes fotó a „Capronitól a Grippenig” könyvben a B.7+04 He-111 P-2-ről. A 

könyv a HM HIM Hadtört. Múzeum és a HM HIM szolnoki kiállítóhely 
gondozásában jelent meg a Szaktudás Kiadónál. 
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Avia B-534 kétfedelűek felső szárnyának alsó felületét is khakira fes-
tették, valószínűleg a pilótát zavaró visszatükrözés miatt. A mozgósí-
tás előtt a gépek alsó felületeit egységesen ezüstszínűre festették, 
amit a mozgósításkor átfestettek világoskékre. 

Az egységjelzések megjelenése is 1916 táján történt, amikor a 
hadviselő felek harci gépei nagyobb kötelékekben kezdtek operálni. 
Valamivel korábban megjelentek a gépeken a pilóták egyéni jelzései 
is. A Monarchia Repülőcsapatai sem voltak ez alól kivételek. Az egy-
ségjelzések főleg geometriai jellegűek voltak, és jellemző módon, a 
kor szellemének megfelelően, sok ezoterikus jel is megjelent az oszt-
rák-magyar gépeken. A pilóták sokszor festettek neveket is a gépek-
re, a soknemzetiségű K.u.K monarchia pedig eltűrte, hogy pilótái a 
nemzetiségi hovatartozásuknak megfelelő színeket is felfesthesse-
nek. A két világháború között a gépeken újra megjelentek a színes 
századjelvények, valósággal reneszánszukat élték. A rejtett magyar 
légierőben valószínűleg az első századjelvény a Fiat Cr.20 vadász-
gépeken megjelent Íjász jelvény volt, erős olasz utánérzésként.  

A felbomló Monarchiából kiváló Magyarország nem élhette meg az 
önállóság előnyeit a fegyverkezés területén sem. Az 1920. június 4-
én aláírt trianoni békeszerződés nemcsak hadiiparát semmisítette 
meg, de mindössze 45 000 főre korlátozta haderejét, és többek között 
megtiltotta páncélosok és hadirepülőgépek tartását is. Azonban már 
ez év februárjától ismeretessé váltak a győztes hatalmak hadirepülést 
tiltó előírásai. Az ország és a vezetés nem törődött bele az országot 
védtelenné tevő rendelkezésekbe, és az első pillanatoktól kezdve 
megindult a rejtett újraszervezés, majd a rejtett légierő felállítása. A 
rejtett légierő „rejtőfestése” magától értetődő módon a gépek civil fes-
tése és jelzésrendszere lett. Hadgyakorlatok alkalmával néha feltűn-
tek a gépeken kísérleti hadijelek és egységjelzések, századjelvények, 
például a hazai licencgyártású Udet U-12/Lóczy Hungária, vagy 
Fokker CVD-E gépeken. A magyar gépeken jókora méretű századjel-
vények lettek felfestve, mint azt a következőkben bemutatott Cr.32 
grafikákon látni lehet.  

Ezzel kapcsolatban érdekes lehet Ágoston József pilóta visszaem-
lékezése. Ő volt a Rejtett Légierő idejében, 1937-ben (ekkor, mint 
harmadosztályú légügyi segéd, vagyis őrvezető, repülőgépvezető 
növendék a III. Közelfelderítő Században szolgált) a WM-16-sal repü-
lő szombathelyi 2/3 Könnyűbombázó Század Vörös Ördög (bombán 
nyargaló ördögfigura) századjelvényének a tervezője, majd szintén ő 
tervezte 1940-ben a WM-21 Sólyom gépekkel repülő közelfelderítő 
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század szakaszvezető pilótájaként a Sólyom századjelvényét. A kö-
vetkezőket írja: „Ez a jelvény azért lett olyan, amilyen, mert 1940-ben 
már a harci tapasztalatok alapján, előírás szabályozta, hogy a harci 
gépekre felfestett jelvények ne legyenek nagyok és színesek, hogy 
légiharcban és alacsonytámadásnál ne szolgáljanak jó célpontul az 
ellenfélnek. Ilyen megkötések szem előtt tartásával született a fekete-
fehér vonalakból kialakított századjelvény.  

Ennek a századjelvénynek az akkoriban vadonatúj gépeinkre - a 
WM-21 Sólymokra – történő felfestésében magam is részt vettem 
Balogh Sándor főtörzsőrmester, hangármester „Sanyi bácsi” irányítá-
sa mellett. Saját készítésű sablonok segítségével, festékszóróval és 
ecsettel pingáltuk fel a jelvényeket gépeink két oldalára. Aztán büsz-
keségtől dagadó kebellel szemléltük a hangárok előtti startvonalra 
felsorakoztatott harci gépeinket, és elképzeltük, amint 1000 lóerős, 
dübörgő motorok hajtotta Sólymainkkal az ellenség fölé szállunk. Ez 
1940-ben volt.” 

 
6. ábra. Korai századjelvény egy Lóczy-Hungária oldalán: I. osztály 2. 

század 
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7. ábra. Hungária (az Udet U-12b engedély nélküli kópiája) iskolagép 
polgári lajstrommal és a Szombathelyi Állami Repülőgépvezető Iskola 

(REGVI) századjelvényével 

A magyar légierő a nyílt szervezetre csak az 1938. augusztus 20-
23. között tartott bledi értekezlet után válthatott át, ekkor jelenhettek 
meg a katonai jelzések a gépeken, és lehetett alkalmazni a katonai 
gépekre jellemző kamuflázs rendszereket. De az 1938-1945 közötti 
időszakban nem beszélhetünk egy egységes katonai repülőgép 
rejtőfestési rendszerről.  

Végig három fő irányzat létezett: az olasz gyártású repülőgépeken 
alkalmazott rejtőfestések, a német gyártású, illetve német licenc alap-
ján gyártott gépek festésrendszere, valamint a magyar tervezésű és 
gyártású gépek festésrendszere. 

A német-magyar repülőgépgyártási programban lévő gépek egy 
részét a német légierő kapta, és ezeket a német szabványoknak 
megfelelően kellett festeni. Ilyenek voltak a Bf-109 G-6a-1 típus és 
változatai, valamint a Me-210 Ca-1 típus és változatai. A WM Sólyom 
közelfelderítő és kisbombázó gépet 3 cég, a csepeli Weiss Manfred, 
a budapesti Mávag és a győri M.W.G. Rt. gyártotta egységes techno-
lógia alapján, amely a festési utasítást is tartalmazza. Jelenleg ez az 
egyetlen fennmaradt komplett festési utasítás ebből az időből, amely-
ben a magyar fejlesztésű és gyártású festékekről maradt adat.  
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8. ábra. Bombákkal és Gebauer védőgéppuskával szerelt magyar 

gyártású Fokker C.V.E típusú távolfelderítő és könnyűbombázó a Ba-
goly éjszakai bombázó század jelvényével. A gép törzsén polgári HA-
FJW lajstromjel, a függőleges vezérsíkon a 2101-es LÜH szám, Lég-

ügyi Hivatal által kiadott katonai jelzés. A gép egész felülete ezüst 
(alumínium) színűre van festve. A farokrészen körbefestett csík való-

színűleg egy hadijáték alkalmára került fel 

A teljesség igénye nélkül ezek a festékek a következők:  

 „vászonfeszítő lakk, piros G.1100. sz.,  

 átvonó, szürke G.1100. sz.,  

 átvonó, világoskék G.1101.,  

 átvonó, barna G.1102. sz.,  

 átvonó, zöld G.1103. sz.,  

 felségjel-festék, piros G.1114, fehér G.1115. sz., zöld 
G1116.sz.,  

 lakkhígító, fentiekhez G.1110. sz.”3  

A felsorolt termékek közül a G jelzetűek a Cellaetern festékcsalád 
hordozóanyagába kevert álcázó színárnyalatú pigmentkeverékeket 
tartalmazzák. A „G” jelzet valójában egy lakkláncot takar, amelynek 
19 eleméből 7 a fényező festék, a többi anyag alapozó, felületvédő 
anyag, valamint oldószer. 
                                      
3  WM-21 Sólyom Szerelési és karbantartási utasítás. 
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9. ábra. Egy korabeli prospektusban megmaradt érintetlen színkártya 
a rejtett légierő idejéből, 1937-38-ból. A légierő ekkor még a M. kir. 

Légügyi hivatal égisze alatt működött. A kártya a fehér 300 és a feke-
te 321 színt nem tartalmazza. A színek jellegzetes matt álcaszínek, 

ebből választhattak az adott időben a „katonai hatóságok” és a LÜH. 
A Rodur festéknek természetesen volt külön színkártyája autók, sze-

mélyautók fényezésére is 
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A repülőgépekhez nem egyszerűen csak „festékeket”, hanem fes-
tésrendszereket használtak, illetve használnak ma is, mivel ez egy 
rendkívül összetett, sokoldalú feladat. Sajnos ebből az időből még a 
gyártó cég jogutódjánál sem maradtak fenn színminták. Az említett 
három cégnél a Sólymon kívül más típusokat is gyártottak, valamint 
végeztek ott sérüléses és nagyjavításokat is, így joggal feltételezhető, 
hogy az említett 3 felső – zöld/szürke/barna – és az alsó világos kék 
színt más gépeken is alkalmazták. A festéket a Krayer E. és Tsa. cég 
gyártotta. A Krayer cég jó néhány festésrendszert dolgozott ki, többek 
között középületek, vonatok, közúti járművek, hidak részére. Ez a cég 
volt a honvédség egyik nagy hivatalos beszállítója is. Amikor a légi-
erőnél a következőkben tárgyalt események miatt szükségessé vált 
az álcázás, a Krayer cég már készen volt álcafesték ajánlatával, és a 
légierő ebből választhatott. Az előbbiekben felsorolt festékek a 
Cellaetern nitrolakk festékcsaládhoz tartoztak. 

 
10. ábra. Korabeli Krayer ajánlat légi megfigyelés ellen. Az interneten 
árult katalógus a Krayer által ajánlott piszkossárga, gesztenyebarna 

és szürkészöld színeket ajánlja Trinát szintetikus lakk, Cellaetern 
nitrocellulóz lakk, Mars olajlakk, Sabin rozsdavédő lakk és Chamoflin 
hordozókon. Utóbbit épületek és tetőcserepek bevonására. Minden 
festéknek saját kódja van, amelybe a színek be vannak integrálva, 

sajnos a Krayernél nem sikerült külön színkódot fellelni 

Ez egy benzinálló festék volt, a polgári életben autó, benzinkutak 
és mindennemű fém- és fatárgyak szórópisztollyal való fényezéséhez 
ajánlotta a korabeli termékkatalógus. Természetesen, a cég színkár-
tyával és prospektusokkal is rendelkezett a termékhez.  
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Cellaetern festékkel vonták be a Mávag híres motorvonatait is, 
amelyeket Dél-Amerikába exportáltak. A Krayer által kifejlesztett rej-
tőző színsor pigmentjeit egész sereg hordozón alkalmazták, attól füg-
gően, hogy a felhasználó milyen anyagra kívánta azt felvinni. Más-
más hordozót alkalmaztak egy fém hangárajtón, egy híd vasszerke-
zetén, erőd betonfalán, épülethomlokzatokon, vászonbevonatú repü-
lőgépeken, gépjárművek, harckocsik, ágyuk fémfelületein. Jelenleg a 
Cellaetern festéken kívül a Rodur, Sabin, Chamoflin, Mars és a ma is 
használatos Trinát termékek ismertek, mint rejtőzőszín-hordozók. 

 
11. ábra. A felső gép Viola szds. gépe Mátyásföldön, a parancsnoki 

zászlócskával. A gépek az I. vh kimagasló olasz ászának, Francesko 
Baracca őrgy (36 lgy) egyéni jelzését viselték, amely később a Ferrari 

márkajelzése is lett, az özvegy beleegyezésével. A gépek a kor jel-
legzetes ezüstszínű festését viselik. A gépek ezüst átfestéssel a légi-

erőnk gépeivé váltak 

Az előbb említett Sabinnal lett például festve az egykori Ferencz 
József (ma Szabadság) híd, Lánchíd, Margithíd, vagy a Csepelen ma 
is álló Gubacsi-híd. Itt jegyzem meg, hogy amikor az egykori Pestvi-
déki Gépgyárban (volt első munkahelyemen) bevezették a helikopte-
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rek és vadászgépek terepszínű festését, a beszállító a Krayer-utód 
Budalakk volt.  

Zsák Ferenc repüléstörténeti kutató közlése szerint a Honvédség 
1939-ben a bürü-hidak álcázására a Krayer 7449 kódjelű szürkészöld 
Trinát matt fedőzománc termékét ajánlotta. Tehát azt lehet mondani, 
ebben az időben a katonai járművek és hadilétesítmények álcázására 
a rejtőszínek és ezek hordozóanyagai megvoltak.  

 
12. ábra. A Fiat Cr.32 vadászgépek Olaszországból ezüst védőfes-

téssel kerültek a titkos, vagy más néven rejtett légierőnkhöz. A gépe-
ken kezdetben nem volt sem oldalszám, sem hadijel. A bemutatott 

gép az eredeti olasz G2 ezüst séma szerint van festve. A polgári gé-
pek számára előírt nemzeti színek vannak a vezérsíkokon, ezen kívül 
csak az olasz sárga színű, feketével árnyalt N0470 szériaszám és a 

magyar feketeszínű 3359 LÜH stencilszám van a farokrészen. A gép 
még ezzel a festéssel repült, amikor egy leszállás során átvágódott, 
de szerencsére sérülései könnyen javíthatóak voltak, pályafutása 

nem ért véget. A vízhűtőt, amelynek külső áramvonalba simuló felüle-
te 0,8 mm vastag sárgarézlemezből készült, nem festették le alumíni-
umport tartalmazó festékkel (valószínűleg a réz és az alumínium kö-
zött kialakuló korróziós kölcsönhatás, és nem hőleadási probléma 

miatt). 

A hordozók kötőanyagok, amelyek a színes pigmenteket a felület-
hez ragasztják. A hordozóknak sokféle követelményt kell kielégíteni-
ük, először külön-külön hordozókat fejlesztettek ki a fa-, fém-, vászon- 
és épületfelületekre, később már sikerült olyan univerzális anyagokat 
kifejleszteni, amelyek pl. vászon- és fémfelületen is egyaránt hasz-
nálhatóak voltak, természetesen megfelelő alapozófestékkel. 
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A bledi egyezmény időszaka, valamint a terepszínű fes-
tés alkalmazásának és gyors változásainak oka a Fiat 
Cr.32 vadászgépeinken bemutatva 

A két háború között Magyarországnak tiltva volt a bledi egyezmény 
megkötéséig a repülőgépgyártás, így ennek megfelelően nem voltak 
repülőipari szakági szabványai. Igaz, ma sincsenek, a repüléssel fog-
lalkozó cégek ún. „házi szabványokat” (Pestvidéki Gépgyár, MALÉV 
egykori, Aeroplex mai házi szabványai stb.), illetve az adott géptípust 
gyártó ország vonatkozó szabványait használják. Ennek megfelelően 
nem voltak országos előírások a festékekre, és színszabvány sem 
volt, csak gyári színszabvány és festékszabvány létezett. A festékek-
re a műszaki követelményeket a külföldi szakirodalom, valamint a 
házi laboratórium szakembereinek munkája alapján dolgozták ki. A 
magyar színszabványt csak a legutóbbi időben sikerült létrehozni. 

 
13. ábra. A rejtett légierő gépei az „ezüst szárnyak korszakban”. A 

polgári gépek nemzetiszín jelzéseivel festett ezüstszínű Fiatok alko-
nyati fényben. Az 1/5 század gépein, különösen az előtérben álló 73-
ason jól látható, hogy az oldalszámot a törzs tetején is megjelenítet-

ték 

A Benes vezette Csehszlovákiának a megerősödött hitleri Német-
országgal a szudéta-német kérdés kapcsán egy ideje fennálló komoly 
nézeteltérése kedvezett Magyarországnak, és hosszas, 1937 óta fo-
lyó tárgyalások után létrejöhetett a ránk nézve kedvező bledi egyez-
mény a kisantanttal, amelyet a jugoszláviai Bledben írt alá a jugo-
szláv miniszterelnök, a csehszlovák és román külügyminiszter, vala-
mint a belgrádi magyar nagykövet 1938. augusztus 22-én. Ebben a 
kisantant elismerte hazánk fegyverkezési egyenjogúságát, amennyi-
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ben lemond a fegyveres revízióról. Az egyezményt akkor véglegesí-
tették volna, amikorra sikeresen garantálják a magyar kisebbségek 
helyzetét és jogait.  

Azonban ebben nem sikerült egyezségre jutni, és a gyakorlatban a 
bledi egyezmény soha nem lépett érvénybe. 

 
14. ábra. Az 1/5 Dongó század gépe 1937 nyarán Kecskeméten. A 
századjelvény ekkor a század gépeire nem volt felfestve, a század-

hoz való tartozást csak az 1/5 felirat jelezte. A függőleges vezérsíkon 
a „stencil” típusú számokkal és betűkkel felfestett 3360 LÜH számon 
kívül a HA-AIK polgári lajstrom is fenn van. Az ezüstszínű gép lég-
csavarkúpjának a vége, akárcsak a Dongó század többi gépén, eb-

ben az időszakban pirosra volt festve. A referenciafotón a 69-es mel-
lett a 73-as és 75-ös jelű 1/5-ös gépek állnak, ugyanilyen festéssel és 

jelzésekkel 

Mindezek ellenére a külpoltikai és katonai helyzet váratlanul súlyo-
sabbra fordult, mivel a német-cseh ellentétek súlyosbodása miatt épp 
ezen a napon, aug. 22-én Csehszlovákia elrendelte a mozgósítást, és 
ennek során számbelileg is jelentős légierejük kitelepült a kijelölt ha-
direpterekre, cseh szóhasználat szerint a „mezei” repterekre.  

Ekkor a légierejük valamennyi gépére, amelynek az alsó felülete 
ezüstre volt festve, világoskék alsó álcázószínt festettek fel, ezen kí-
vül a gépeken az ezredjelvényeket is lefestették zöld/khaki színnel. A 
gépeken a századokat jelző fehér betűk és a századon belül elfoglalt 
helyüket jelző fehér számok felfestve maradtak. A két ország közötti 
politikai viszony további romlása német-cseh katonai összecsapással 
fenyegetett, és ez egy általános európai háborúhoz vezethetett. 
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15. ábra. Az 1/6 Kör ász század gépe Kecskeméten. A gép az 1. va-
dászezred II. osztályához tartozott az 1937-38-as hadrend szerint, 

ahol a Teve és Dongó századokkal együtt szolgált. A Gáspárdy Zol-
tán hadnagy által repült gép leszállás közben összetört, mivel birkák-

kal ütközött. Az olasz G2 „alluminio” festési séma szerint az egész 
felület alumínium védőfestéssel festve. A gépen nincsenek a nemzeti 
színek felfestve, de már felkerült a gépszám és a Kör ász századjel-

vény is. A 84-es gépszám a törzs tetejére is fel lett festve, a 
farokrészen a magyar 3364 LÜH szám és az olasz N0475 gyáriszám 
látható. A LÜH szám alatt a polgári lajstromjel, a HA-AOL lett felfest-
ve kis méretben. A LÜH szám mérete ismert: 500x200 mm, a jelzés 

1927-1938 között volt érvényben 

Mivel a mesterségesen létrehozott Csehszlovák állam biztonságát 
Anglia és Franciaország garantálta, és a háború őket is fenyegette, 
1938. szeptember 29-én Münchenben megegyezett Anglia, Francia-
ország, Németország és Olaszország, hogy a németek bevonulhat-
nak a német nemzetiség lakta területekre.  

Azonban Csehszlovákiával szemben Lengyelországnak is voltak 
területi követelései, valamint Magyarország is fellépett a Felvidéken 
és Ruszinszkóban (Kárpátalja) élő mintegy egymilliónyi magyarság 
érdekében, és területeket követelt vissza.  

Magyarország is lépett, a légierő vezetése szeptember 23-án el-
rendelte az immár nyílttá vált légierő mozgósítását, és a magyar 
kormány is kemény tárgyalásokat folytatott a meggyöngült helyzetű 
cseh kormánnyal, amelyen persze az érdekelt szlovákok is ott voltak. 
A tárgyalások eredményeképpen kis cseh engedményként visszakap-
tunk két területet: október 11-én délben Ipolyság fölszabadult, miután 
Drégelypalánkról bevonultak oda csapataink. 
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16. ábra. Az 1/3 Puma század 3328 LÜH számú gépe 1937-ben 
Veszprémben. A gép leszálláskor balesetet szenvedett, bal futója 

kitört. Ugyanebben az időben még potenciális és egy évvel később 
valós ellenfél, a csehszlovák Avia B-534 kétfedelű vadászgépeken is 
a hadgyakorlatok, hadijátékok alkalmával pontosan ugyanerre a hely-
re festettek fel vörös vagy kék csíkokat (esetleg az egész farokfelület-
re), aszerint, hogy az adott gép a „vörösök”, vagyis az ellenség, vagy 
pedig a „kékek”, a saját erők szerepébe volt beosztva. A nagyméretű 

Puma jelvényt v. belényesi Heppes Aladár fhdgy, század elsőtiszt 
ötlete alapján Baráth László szkv rajzolta meg. A század parancsno-
ka ebben az időszakban Nagy Mihály szds volt. A Puma jelvényben a 

pumafejet aranysárga háttér övezte eredetileg, itt ezüst alapon van 
festve 

Ugyanekkor a kettévágott Sátoraljaújhely is újra egyesült. Termé-
szetesen ezek az engedmények a magyar kormányt nem elégítették 
ki, és amikor Komáromban a már 4 napja ott folyó tárgyalások októ-
ber 13-án a cseh és szlovák felek kivonulása miatt félbeszakadt, a 
magyar kormány elrendelte az 1908-1911-es korosztály bevonulását. 
Darányi és Csáky miniszterek támogatásért Münchenbe, illetve Ró-
mába utaztak.  

Sikertelen volt a 22-én átnyújtott cseh jegyzék is, amit nem fogad-
tunk el. Nem vezetett eredményre a 25-i prágai időhúzó cseh tanács-
kozás sem.  

A végeredmény a 4 hatalom döntőbíráskodása lett, amely az I. Bé-
csi döntés néven vonult be a történelembe. Magyarország visszakap-
ta az igényelt területek jó részét. A döntést 1938. november 2-án hoz-
ták meg. A magyar katonaság és adminisztráció november 6-án vo-
nult be Komáromba, 11-én Kassára. 
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17. ábra. Az 1/ 4-es Teve század 61-es kötelékszámú gépe 1937-38-
ban. A gép 33-al kezdődő LÜH száma, az olasz szériaszám és polgá-
ri lajstrom ismeretlen (a referencia fotón olvashatatlan). A függőleges 
és vízszintes vezérsíkokra a 70.200/1937 K. M. rendeletben előírtak 

szerint felfestették a nemzeti színeket. A Teve század 1936-1940 
között repült 32-eseken, utána átfegyverezték 42-esekre, egyúttal 

századjelvényt is váltottak. A 42-esekre Mátyásföldön a Szent György 
jelvényt festették fel. Ez a gép már korábban kikerült a század állo-
mányából, egy felvételen az alább bemutatott V.169-es mellett áll, 

tiszta ezüstfestéssel, ékjellel és Kör ász jelvénnyel, oldalán a V.161-
es fekete lajstrommal 

Csehszlovákia repülőereje az 1939. márciusi szétesés előtt 1630 
repülőgépből állt, amelyből 1029 volt harcigép. Szlovákia területén 
358 repülőgép állomásozott.  

A szlovák területen diszlokált 3. repülőezred állománya 220-230 
gép volt, amelyből 82 volt csak repülőképtelen. A 3. repülőezred 
(Letecky pluk 3) fő erejét: 

 az Avia B.534 (445 épült belőle),  
 a Bk.534 vadászok (120 épült, eredetileg 20mm-es Oerlikon 

motorágyúval tervezték, de nem vált be, és helyette egy har-
madik 7,92 mm-es géppuskát kapott. A tervezett ágyú miatt az 
üzemanyagtartályt kisebbre építették, ezért hatótávolsága is 
kisebb lett, de ezen kívül kissé lassúbb is volt, mint a B.534-
es), és  

 a Smolik S.328 (412 db épült, 328 km/ó, 500 kg bomba, 1200 
km hatótáv), valamint  

 az Avia A.100, Ab.101 könnyűbombázó-felderítőgépek alkot-
ták, de állományában volt néhány  
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 MB-200 bombázó is, és állomásoztak itt  
 B-71 (a szovjet SB-2 licensze) bombázók is. 

 
18. ábra. Az 1/5 Dongó század 76-os kötelékszámú gépe, 1937-38. A 
gép szériaszáma No.925, pogári lajstrom és LÜH szám a referencia- 
fotón rosszul olvasható, ezért nem ábrázoltam. A gép a 76 darabos 
olasz szállítás utolsó példánya. A vezérsíkok alatt látható az olaszok 
által felfestett gyári szám. Az ebben az időben készült fotókon sze-
replő Dongós gépeknek az orrkúpja festett. A „rejtett” légierőben fel-
festették az 1/5 jelzést is, értelme: 1. vadászezred 5. vadászszázad, 
II. osztály. Az ábrázolt Dongó századjelvényt használták a CR.32- 

eseken kívül a század Fw 56 Stösser gyakorlógépein és a Bücker Bü 
131 Jungmann futárgépein. Megfigyelhető, hogy az 1. ezred II. osztá-

lyán belül a századok nem azonos festősablont használtak, mert a 
felfestett számok eltérő nagyságúak és stílusúak. A századjelvények 
nagysága azonban azonos, és megközelítőleg ugyanazon helyre ke-

rültek fel 

A határ mentén a csehszlovák légierő vadászgépei őrjáratoznak. 
Egyik ilyen őrjáratból két Avia B-534 típusú vadászgép gyalogsági 
fegyverektől szerzett lövésnyomokkal tér vissza. Az incidensre a vá-
lasz: a csehszlovák gépek magasabban repülve végzik őrjárataikat. 
Egy csendes háború zajlik, amelyben nincsenek légiharcok. Egy ma-
gyar Cr.32-es géppár a kárpátaljai, főleg magyarok lakta Minaj fa-
lucskánál földi célokat lő, a hivatalos cseh indok szerint tévedésből, 
az ungvári reptér helyett. Valójában egy ott leszállt futárgépet és a 
körülötte összegyűlt katonai alakulatot lőtték. 

1938.10.10-én Hodzsovo telepes község (a magyar etnikum fella-
zítására Trianon után épített, és csehekkel, szlovákokkal betelepített 
település) határában lezuhant a 237. gyári számú Smolik S.328 felde-
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rítőgép, a csehszlovák légierő 10. századának pilótája Ján Kello tize-
des meghalt, a megfigyelője Jaromír Sotola őrvezető megsebesült a 
kényszerleszállt és a sérülésektől kigyulladt gépben. A gépet az 1/2 
Lúdas Matyi század 2 pilótája, a  Cr-32-esekkel a Duna vonalán őrjá-
ratozó Pongrácz László főhadnagy és kísérője, Major Ádám őrmester 
Gönyünél vette észre, amint a gép magyar légtérből visszatérve, 500 
m-en hazafelé repül. A gépet megtámadták, és Pongrácz a Csallóköz 
felett lelőtte. A csehek az eseményt egész másképp magyarázták. 
Mindenesetre a cseh hadügyminiszter az ügy miatt visszavonta azt a 
rendeletet, miszerint magyar gépekre nem tüzelhetnek, de másnap 
miniszterelnöki utasításra a rendeletet visszaállította. 

 
19. ábra. A Kör ász század gépe ékalakú felségjellel és gépszám 
nélkül. A referenciafotón a gép több másikkal áll egy csoportban, 

amelyeken szintén nincsenek oldalszámok. A kisantanttal Bledben 
megkötött egyezményt - amelyben elismerték a Magyar Királyság 

fegyverkezési egyenjogúságát – követő napon egy éjszaka alatt fel-
festették a légierő gépeire a felségjeleket (egy korabeli visszaemlé-
kezés szerint). A gépen a légcsavarkúp eleje pirosra van festve. Ez 

utóbbi több gépen is megfigyelhető. Ezen a gépen a szériaszám és a 
LÜH szám sincs felfestve. Az ékalakú felségjelek halványan, de jól 
kivehetően látszanak, ugyanis ezüst színnel felülfújták őket. A gép 

jelzésrendszere a polgári nemzeti trikolór és a nyílt ékjelviselés közti 
várakozási állapot, az egyezmény aláírási előtti napokban 

1938. 10. 13-án 15 h-kor a kárpátaljai Ungvárról felszállt az S-328-
asokkal repülő 13. század egy raja. A gépek a magyar szabad-
csapatok egy századát támadták Beregszásznál. A két gép közül az 
egyik Aszásnál, Borzsova község mellett hajtotta végre a támadást, 
amelynek során ledobott 6 db 10 kg-s bombát és kilőtt 25 sorozatot. 
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20. ábra. Az 1/3 Kör ász század itt bemutatott V.161 jelű gépe az 1/4 
Teve század 61 oldalszámú gépe (lásd feljebb) volt korábban. Egyes 
gépek több századot is megjártak, a gépcsere nem volt ritka. Kecs-

kemét, 1938, az ócsai hadireptérre való kitelepülés előtt. Az új 
ékalakú, a nemzeti színeket tartalmazó hadijel felfestését hivatalosan 
1938. szeptember elsején rendelték el, és a festéseket szeptember 

28-ig kellett valamennyi gépen elvégezni. Valójában, korabeli vissza-
emlékezések szerint, a bledi egyezmény aláírását követő éjszaka 
alatt rohammunkában a csapatoknál felfestették az új hadijelet. 

Ugyanebben a rendeletben írták elő a gépeken szereplő jelzésrend-
szert, ekkor került fel a vadászokra a „V” (vadász) betű, utána az 1-

es, ami a típust jelentette, vagyis Fiat Cr.32. Az utána következő 
számok pedig azt, hogy a típuson belül a hányadik gép. A fotók alap-

ján kielemezhető, ha az oldalszám pl. 61 volt, akkor a gép a V.161 
jelzést kapta. Az előírás (vagy az értelmezése...) nem volt túl precíz, 
mert sokszor a „V” után nem pont volt felfestve, hanem egy kötőjel. 
Például a fenti 1/3 Kör ász századnál az egyik Fw-56 gyakorlógép 
jelzése G137 (pont nélkül!), a másiké G-143 volt. A „G” jelentése: 
gyakorló. Ebben a rendeletben nem volt szó az álcázófestésről. 

Az ugyancsak Ungváron települt 31.vadászszázad Avia B-534-esei 
is résztvettek az akcióban, géppuskáikkal lőtték a magyar csapatokat. 
Másnap kora reggel a salánki erdőnél voltak bevetésen. Ugyanaznap 
éjjel fényszórózva keresték a határ mentén az ellenséget. A szabad-
csapatosok beszámolói szerint is egész éjjel gépek köröztek felettük, 
és fényszóróztak. 

Október és november folyamán szinte minden nap bevetésen volt 
a csehszlovák és a magyar légierő, egymás területei felett hajtottak 
végre berepüléseket. A bevetések legtöbbször rajkötelékben történ-



 

208 

tek, a gépek vizuális és fotófelderítést végeztek, földi célpontokat lőt-
tek. Magyar részről többször megszólalt a légvédelmi tüzérség is, 
amelyet egyébként a trianoni szerződés nem is engedélyezett. A gé-
pek nemcsak a határ mentén repültek végig, a legtöbb berepülés 20-
30 km mélységben történt. Sőt, például szeptember 30-án 3 cseh-
szlovák gép 100 km-nél mélyebben hatolt magyar területre. Magyar 
jelentés szerint 2 gép még le is szállt rövid időre Szolnoktól délre. 

 
21. ábra. A Kör ász század V.169 oldalszámú gépe Kecskeméten, 

1938. augusztus-szeptember. Repülte Bejczy József hadnagy. Bejczy 
később a légierő egyik ásza lett: Reggiane RE.2000 Héján 2 szovjet, 
Bf-109-esen harcolva 1 szovjet és 3 ½ amerikai gépet lőtt le. A gépen 

a LÜH és a szériaszám már nincs felfestve. A V.169-es oldalszám 
alatt az ezüst festés fel lett újítva, hogy a V.169 új oldalszám festéke 

jól tapadjon 

Október 5-én egy Letov S-328 Smolik típusú gép repült bántatlanul 
Mátészalkáig, majd sikeresen visszatért repterére. Csehszlovák fel-
derítőgépek több alkalommal is berepültek a főváros, Budapest észa-
ki légterébe, és röpcédulákat dobtak. 

A magyar felderítőgépek sem voltak tétlenek. A közelfelderítők két 
százada, az I. és a II. a határsávban repülve vizuális és fotófelderítést 
végeznek. Náluk is folyik a terepszínnel való kisérletezgetés, a II. KF 
század egyik gépe átfestés (az álcázófestést módosították), közben 
kigyulladt. Az I. KF század, a mátyásföldi Holló gépei is több bevetést 
végeznek a határ mentén, például október 5-én az Ipoly folyó mentén 
repülve az F.302 jelű He-46E gépük csehszlovák géppuskáktól kapott 
lövésnyomokkal szállt le a budapesti reptéren. Szintén a Hollók egyik 
gépe, az F-303 jelű He-46E, fedélzetén Trón Zoltán hadnagy pilótá-
val, október 8-án Szécsénytől északra átlépve a határt végez felderí-
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tést csehszlovák terület felett. Trón Zoltán 1942-ben ismét a fronton 
szolgál a Don-kanyarban, mint századparancsnok. 

 
22. ábra. Az 1.2 vadászosztály osztályparancsnoki gépén, akárcsak 

az 1.1 vadászosztály parancsnoki gépén, olasz mintára az 1. va-
dászezred 2. osztály mindhárom századának jelvénye fel volt festve. 
Ebben az időben nagyon divatos volt az aranyszín használata, több 
századjelvényen is feltűnik. Sajnos olyan fotó nem került elő, ame-

lyen a teljes gép látható. Ezért nem ábrázoltam a törzs hátsó részét, 
mivel jelenleg a gépszám számomra ismeretlen. A századjelvények 

ebben az időszakban reneszánszukat élték. Ez fejezte ki az összetar-
tozást, nagymértékben elősegítette a bajtársias szellemet. A hajózók 
ruhájukra kivarrt (felvarrók) formában is viselték, de megjelent dísz-
tárgyakon, hamutartón, fémtálcán, kitűző jelvényen, sőt még képes 

levelezőlapon is 

A távolfelderítők is kivették a részüket az eseményekből. A TF 1/2 
százada, a Hétmérföldes csizma gépei szlovák terület felett végeznek 
bevetéseket, amely diplomáciai tiltakozást vált ki. De ahogy a cseh-
szlovák gépek magyar terület feletti bevetéseit kormányuk tagadja, 
ugyanezt teszi a magyar fél is. Szeptember 28-án Hollósi János fhdgy 
pilóta gépe, az F.402-es jelű He-70K a felvidéki Besztercebánya-
Losonc térségében végez felderítést Mátyásföldről felszállva. Hollósi 
később, 1943-ban, a távolfelderítőknél, a keleti fronton századpa-
rancsnokként szolgál. Ugyanez az F.402 jelű gép október 5-én a Lo-
sonc-Rimaszombat–Kassa vonalon derít fel, és végigfényképezi a 
dél-szlovákiai határmenti kiserődrendszert. 

Az események a magyar légierő sok szervezési, mozgósítási prob-
lémájára, valamint a szakképzett repülőszemélyzetek hiányára mutat-
tak rá, amelyeket a későbbiekben igyekeztek orvosolni. A konfliktus 
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során a magyar fél 294 harcigépe állt szemben a szlovák területen 
állomásozó 358 géppel, de nem is ez volt az aggasztó, hanem az 
ellenfél technikai fölénye. 

 
23. ábra. A csehszlovák felriasztás idején bevetett He-46-os KF gé-
pek Holló és He-70-es TF gépek Hétmérföldes csizma jelvényének 

korabeli kitűző változata. Nagyságukat mutatja a radír 

Például a csehszlovák vadászokban, bombázókban, könnyűbom-
bázókban és felderítőgépekben általános volt a pörgettyűs műhori-
zont alkalmazása, ilyen viszont még az 1940-43 között leszállított 
Héjákban sem volt. Ezzel a műszerrel még a csehszlovák könnyű-
bombázók és felderítők is tudtak éjszakai támadásokat kivitelezni. 
Például a Letov Smolik típusú kf. gépe is műhorizonttal volt szerelve, 
ezért a gépekből ún. nehéz vadászszázadokat is felállítottak, éjszakai 
vadász feladattal. Egyébként a  Letov S-328 felderítő változata is 500 
kg bombaterhet tudott szállítani, szemben a mi későbbi konstrukciójú 
(Fokker CV-ből fejlesztett) Sólymunk 240 kg-jával. A konfliktus során 
a magyar fél még öreg Fokker CVD közelfelderítőket is bevetett. 

Az Aero Ab-101 kétfedelű kétszemélyes könnyűbombázó, amely a 
mi Sólyom kategóriánk (és amelyből az elsőket csak 1939-ben szállí-
tották le), 1100 kg bombát tudott szállítani! A Nyitrán állomásozó 75. 
szd. gépeinek hasa alá akár 4 db 200 kg-s bombát is lehetett szerel-
ni. Az Aero MB-200 kétmotoros bombázók bombaterhelése 1400 kg 
volt, a gépek az előző évben rendszeresen gyakoroltak saját terüle-
ten éjszakai támadásokat imitált magyar célok ellen. 
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24. ábra. Az 1.1 vadászosztály századainak jelvényei korabeli képes-
lapon. A kép közepén egy földbeállt gép, csehszlovák felségjellel. Az 
1939-es szobránci légiharcban még ilyen jelzéssel repültek a szlovák 
gépek. A lelőtt gép egyébként nem Aviát, hanem Cr.32-t ábrázol. (A 

rajzoló valószínűleg sohasem látott Aviát) 

Magyar részről mindössze 9 db Budapest 14 könnyűbombázó áll-
hatott csatasorba, 300-kg bombaterheléssel. A Caproni 101 típusú 3 
motoros éjszakai bombázónk (15 db) 750 kg „hasznos” terhelést vihe-
tett (1 db 500 kg-s, v. 2 db 250 kg-s, v. 6 db 100 kg-s), a Ju-86-os 
terhelése 1000 kg (4 db 250 kg-s, v. 16 db 50 kg-s). Nagy volt a piló-
tahiány, végre 1938. október 10-én sikerült 200 növendéket az olasz-
országi Grottaglieba kiküldeni pilótaképzésre, ahol 1940 májusára 
fejezték be kiképzésüket. 

A CR.32-eseket a gyártó egységes ezüst festéssel szállította. Az 
alumínium pigmentet tartalmazó festék az alulemez borítású felüle-
teknek pótlólagos korrózióvédelmet biztosított, a repülővászonnal 
borított részeket pedig védte a Nap UV sugárzásától. A vászonfelüle-
teket előzőleg gombaölővel kezelték, és több réteg vászonfeszítő lak-
kal biztosították feszes felfekvését. Ezen kívül a vásznat hozzávarrták 
a bordákhoz és hosszmerevítőkhöz. Az ezüstfesték biztos tapadásá-
hoz is alapozófestéket használtak. A vászon felületeket egyébként 
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ecsettel ajánlják festeni, segítségével a festéket belenyomkodják a 
szövet fonásába. 

 
25. ábra. Valójában így nézett ki az 1.1 v.o. osztályparancsnoki gé-

pen a felfestett egyesített jelvény és ugyanez a jelvény grafikán meg-
jelenítve. A jelvényeken ezidőtájt igen divatos volt az arany, illetve az 

azt utánzó szín. Az egyesített jevény kerete, a felfelé üvöltő Puma 
háttere, az Íjász kerete és az íjat tartó kar az íjjal aranysárga színű 

volt. A Puma jelvény korabeli fém kitűző változatán is mai napig kive-
hető a halvány arany (illetve az azt utánzó) szín. A gép egyébként 
már háromszínű foltos kamuflázzsal festett, a kabin mögötti sárga 

csík jelzi, hogy a fotó elkészítésének időpontjában már folyik a hábo-
rú a keleti fronton 

Fontos a felületek érdességének csökkentése. Az érdes felület 
akár 20-30 kilométer/órával is csökkentheti a sebességet, és például 
a CR.32-es 375 km/ó csúcssebességéhez képest ez az érték már túl 
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sok. A felületeket csiszolják és polírozzák, a felvitel utáni 4-5 mikro-
nos felületei érdességet 1 mikronra viszik le.  

 
26. ábra. A Kör ász V.169 jelű gépe korai álcázófestéssel az ócsai 

reptérre való kitelepülés idején, 1938 nyarán-őszén. Fényképek sze-
rint az egység valamennyi gépét ilyen típusú festéssel látták el. Ezek 
a gépek a feszült csehszlovák-magyar viszony miatt már részt vettek 

valós harci őrjáratokon 

A háború elején kiadott német festési utasításban viszont már ki-
mondottan megtiltják a felületek tisztítását, és még a kipufogó-
csöveket is terepszínűre festetik. A hozzánk került Cr.32-esek válto-
zatos módon kerültek a rejtett légierő birtokába. Például az 1936. jú-
nius 11-i, Úrnapi mátyásföldi repülőnapra érkezett az észak-olasz 
Goriziaból a 4. Stormo 10. Gruppo 91. Squadrigliaja), egy szenzációs 
katonai műrepülő kötelék 11 gépe Viola szds vezetésével (aki később 
Spanyolországban harcolt Cr.32 fedélzetén a köztársaságiak ellen. A 
gépek a 10 gépes kötelékbemutató után „valahogy itt ragadtak, mi-
közben a pilóták Budapesten maradtak, fényképezkedtek, és az olasz 
Fiat autók reklámozását is végezték. 

A Puma század a későbbiekben használt osztrák eredetű Cr.32-
eseket is. Az osztrákok 1936-ban 45 gépet vásároltak, amelyeket a 
Jagdgeschwader II-be osztottak be. Ausztriát 1938-ban Németország 
bekebelezte (Anschluss), és az osztrák gépekből átadtak Magyaror-
szágnak 36 gépet. Az osztrák gépek eredetileg ezüstfestést viseltek, 
az Anschluss után az osztrák felségjelet egyszerűen átfestették a 
német jelzésekre. Később az át nem adott, megmaradt, gyakorlógép-
ként használt gépeket RLM61/62/63/65, majd RLM70/71/65, illetve 
RLM71/65 német szabványfestéssel látták el.  
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27. ábra. A századok között és a századokon belül verseny folyt, ki 
tud jobb terepszínű festést készíteni. A már bemutatott V.161 gépen 

is elvégezték a terepszínűre festést, amely eltért a fentebb bemutatott 
V.169-hez képest. Mivel egykorú színleírás nincs, 2 kísérleti változa-
tot is készítettem. Az egyiken Krayer  319 (fenyő)zöld-318 (fű)zöld, a 

másikon Krayer 318 zöld (Ral 6010 grassgrün - fűzöld)-312 barna 
(RAL 8024 braun beige - bézsbarna) foltozást végeztem Az egyéb-

ként már több helyen is közölt fotó alapján készült a festési grafika. A 
gépen foltokban meghagyták az eredeti ezüst színt is, a gépszámot 
körbefújták, valószínűleg nem akartak új sablont készíteni, illetve a 
sötétzöld, illetve barna színeken a fekete betűk-számok rosszul lát-

szanak. A nem festett helyeken az eredeti ezüst védőfestés látható. A 
gép szárnyának és vezérsíkjának a felső felülete is hasonlóképp fol-

tozott 

A gépek CR.32bis változatúak voltak, amelyek eredetileg 4 gép-
puskával voltak szerelve. A két 12,7 mm-es szinkronizált géppuskán 
kívül az alsó szárnyak felületén, a szárnydúc belső oldala mellett volt 
felszerelve 1-1 db 7,7 mm űrméretű Breda géppuska. A német tulaj-
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donban lévő gépeken a fényképek tanúsága szerint már nem voltak 
szárnygéppuskák. Magyar gépekről készített fényképeken látszik 
ezeknek a helye, a fémlemezzel erősített felület és a géppuska helyét 
fedő rátétlemez. 

 
28. ábra. A Dongó század készenlétben a csehszlovák válság idején. 
Eligazítás a mátyásföldi reptéren. A Dongó jelvényes Cr-ek egyszínű 
zöld terepszínben sorakoznak. A fotó különleges érdekessége, hogy 
a háttérben a hangár előtt áll a német titkos egység, Rohwel ezredes 
kommandójának egyik polgári lajstromjeles, speciális He-111 típusú 
felderítőgépe. Rohwel gépei több alkalommal is magyar repülőterek-
ről végeztek nagyhatótávolságú titkos felderítőrepüléseket. Rohwel 

közvetlen felettese Göring volt 

A magyar Cr.32 gépeken a fegyverzetet átszerelték motorhajtású 8 
mm-es 26/31 mintájú Danuvia gyártású Gebauer géppuskákra, az 
olasz szárnygéppuska így űrmérete miatt is felesleges lett volna. A 
magyar nagy tűzgyorsaságú szárnygéppuska fejlesztése ekkor még 
nem volt kész. Az olaszok az 1936-1939 között folyó spanyol polgár-
háború tapasztalatai alapján a Cr.32bis gépekről leszerelték a 7,62 
mm-es szárnygéppuskákat, mivel hatástalannak találták azokat, és a 
továbbiakban a Cr.32-es típust már a szárnygéppuskák nélkül, csak a 
nagyobb űrméretű 12,7 mm-es motorgéppuskákkal gyártották. 

Ócsán a század gépei állandó készültségben voltak a feszült 
csehszlovák-magyar viszony miatt. Az itt települt gépeket többször 
riasztották a berepülő csehszlovák gépek miatt, amelyek Budapest 
légterébe is bemerészkedtek. Ekkor jelent meg a gépeken a terep-
szín, először csak a bemutatott módon. A zöld festéket festékszóróval 
a törzs tetejére fújták fel, valamint a szárnyak és a vízszintes vezérsí-
kok felső felületére. Az áramvonalazó kerékburkolatra a bemutatott 
módon vitték fel a „gilisztákat” (utóbbit nem mindegyik gépen). 
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29. ábra. A Dongó század V.159 oldalszámú Fiat gépe. 1938-ban a 

Csehszlovákia elleni fölriasztás alatt a kecskeméti, majd a mátyásföl-
di reptéren települt. A század gépeit ebben az időben egyöntetű zöld 
terepfestéssel fedték. Az ezüst festésű gépek korábban festetlenül 

hagyott, rézlemezből készült vízhűtőjének külső felületét a terepszínű 
gépeken lefestették, mert az új lakkréteg pigmentjei nem okoztak he-
lyi korróziót. Az új terepszínt a régi ezüst védőfestésre fújták fel, de 
az alsó felületeken az ezüst festés megmaradt, bár a törzsön majd-

nem körbeért. A gépet valószínűleg Szabó Mátyás fhdgy., századpa-
rancsnok repülte. A századból fotók alapján az ugyanígy festett 

V.157, V.158 gépszámok ismertek. A Kecskeméten készült fényké-
peken látszik, hogy az 1/II osztály három százada közül az 1/5 Dongó 
és az 1/6 Kör ász századok többi gépe ugyanígy volt festve, ugyanazt 
a betű- és számsablont használták, a fekete betű és számjelzéseket 
ugyanúgy fehérrel „árnyékolták” a jobb láthatóság kedvéért. Csak a 

századjelvények különböztették meg az egyes századok gépeit, ame-
lyeket ugyanarra a helyre és ugyanolyan méretben festettek fel. A 
fotókon a háttérben látszik, hogy a Dongó század Fw 56 Stösser 

gyakorlógépét is ugyanígy egyszínűre festették, és a gyakorlógépen 
is fenn van a századjelvény. Majdnem minden gép szélvédője alatt 

alulemezből készült adattábla volt felszegecselve. 

A terepszín ábrázolásához a Krayer E. és Tsa lakk- és festékgyár 
katalógusában talált Rodur festék színkártyájának 319-es kódú sötét-
zöld színét vettem alapul. A színkártya mind a 20 színe matt terep-
szín. A Rodur festék olajbázisú, Rodur hígítóval lehet csak higítani. A 
felületet előtte Alfa alapozóval kell kezelni, fa- és fémfelületeken egy-
aránt használható. Időjárásálló, korabeli szóhasználattal „viharálló”. A 
katalógus referenciaként említi, hogy a cég a LÜH (Légügyi Hivatal) 
beszállítója is. Ez a szín árnyalatában közel áll az olasz Verde 
Mimetico 2 légierő színhez. A Szerző a német RAL skála 6028 
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kieferngrün (fenyőzöld) színéhez közelállónak találja a 319-es Rodur 
színt. 

 
30. ábra. Az 1/5 Kör ász század gépe start előtt. A járó motor légcsa-
varszele a szélgenerátor légcsavarját is megpörgeti. Ezen a gépen is 
van felszegecselt adattábla a fülkekiváltás bal oldalán. A szélgenerá-
tor az áramvonalasan kialakított, közel cseppformájú üzemanyag ki-

egészítő tartály elejére volt szerelve 

 
31. ábra. Az 1/5 Kör ász század V.172 oldalszámú gépe, amely 

Kecskeméten együtt állomásozott a Dongó és Teve századok gépei-
vel 1938 nyarán. A Kör ász század V.171 jelzésű gépéről készült fotó 
(Pettendi János hdgy gépe) is hasonló festésű gépet mutat. Ezen a 
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gépen a felső szárny áramvonalas, csepp alakú középső gondolájá-
nak elejére áramfejlesztő szélgenerátor van szerelve. A Dongó szá-
zadban is volt ilyen gép. Magában a gondolában kiegészítő üzem-

anyagtartály volt. A grafikán a századjelvény körüli világos területtel 
ábrázoltam, hogy ott az eredeti ezüst festés maradt meg, amikor a 

jelvényt körbefestették, A gép előző festése olyan foltos lehetett, mint 
ahogy az a V.161 jelű gépen lett bemutatva, azonban a viszonylag 

vékony festésen az előző foltozás átütött, sötétebb foltok formájában. 
A gépszám az új egyszínű festésen újra lett festve, a bemutatott fehér 

kontúrral. A légcsavartoll hátsó oldala matt feketére volt a gépeken 
festve a visszatükröződés ellen 

A Szerző a grafikákat Corel PaintShop Photo Pro X3 programmal 
készítette, a birtokában lévő archív fotók alapján. A gépeken lévő Te-
ve, Puma és Kör ász századjelvényeket, valamint az osztályjelvénye-
ket a Szerző saját kutatásai alapján, a Dongót pedig a Szolnoki Re-
pülési Múzeumban őrzött eredeti, valamint a tulajdonában lévő ún. 
„üzemi” példány alapján (amelyet a szerelők maguknak készítettek 
korabeli repülőgép alumínium lemezre, eredeti sablonnal és eredeti 
festékekkel).  
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