
 

Háry László 1909-ben, Nagyváradon kezdte katonai pályáját, ahol a 11. 

hegyivadász ezredben szolgált zászlósként, majd kérésére a kerékpáros 

zászlóaljhoz helyezték át. Elhivatottságot érzett a hadirepülés iránt, ezért az első 

világháború kitörését követően letett sikeres pilótakiképzés után az olasz frontra, 

a 4. repülőszázadhoz kerül. A légi harcokban számos kitüntetést szerzett, így lett 

a 42. vadászszázad parancsnoka. Mint vadászrepülő és századparancsnok, 

legendás hírnévre tett szert. 1918. június 22-éig több mint 300, ellenséges terület 

feletti repülést hajtott végre és nyolcvan légi harcban vett részt. 1919. április 

végén repülőszázada Szolnok térségében vett részt a román támadás 

megállításában. Ám a Vörös Hadsereg vezetése ennek ellenére egy rövid időre 

letartóztatta, ahonnan csak bajtársai ultimátumát követően engedték el. Vitézzé a 

Tanácsköztársaság leverése után avatták.  

 

Törökországban évekig részt vett a repülőkiképzés irányításában, majd 

hazatérve 1923-ban a szegedi Repülő Meteorológiai Kirendeltség vezetését 

vállalta el. Onnan Székesfehérvárra, a Repülő Kísérleti Állomás parancsnoki 

posztjára helyezték. 1925-ben magassági rekordot állított fel Hille Alfréddal, a 

hazai katonai meteorológia atyjával közösen. 1930-ban, őrnagyként légügyi 

felügyelőnek nevezték ki, majd karrierje csúcspontjaként 1938. november 1. és 

1940. december 24. között, ezredesként, az ekkor felállított önálló Magyar 

Királyi Honvéd Légierő első parancsnoki beosztását bízták rá. Ő kezdeményezte 

a Kassai Repülő Akadémia létrehozását.  

 

Beosztásáról a náci német befolyás erősödése miatt lemondott, de címzetes 

vezérőrnaggyá kinevezve ellátta a Magyar Aero Szövetség elnöki tisztjét. 1944 

őszén Horty Miklós kormányzó megbízta magyar politikusok tárgyalásai miatt 

nyugati országokba irányuló repülések előkészítésével, azonban végül e tervet 

elvetették.  

 

1945. március 27-én feleségével, két gyermekével és Magyar Sándor 

óceánrepülővel Olaszországba repült. 1946-ban Rómából visszatért, azzal, hogy 

segítse a demokratikus honvédség felállítását. Szeptember 25-én a Honvédelmi 

Minisztérium tisztázta szerepét a világháborúban és „dicsérettel igazolta”. 1947-

ben visszautazott családjához, Rómába, ahonnét 1948-ban újra visszatért.  

 

1949. július 16-án a Katonapolitikai Osztály nyomozói öccsével, Háry 

Kálmánnal együtt letartóztatták és koholt vádak alapján ‒ valós vádemelés és 

bírói ítélet nélkül ‒ a kistarcsai internálótáborba hurcolták, ahol gyógyszereinek 

megvonása miatt 1952. március 13-én, 61 évesen, szívelégtelenségben elhunyt. 

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által nemrég felújított sírja Budapesten, 

az Új köztemető 301-es parcellájában található. 
 


