
ORMAY JÓZSEF 

A PARTRIDGE-JELENTÉSEK 

1941-ben az Egyesült Államok Budapestre akkredi tá l t katonai attaséja Richard 
C. Par t r idge őrnagy volt. A kassai bombázásról felettes hatóságaihoz intézett 
há rom jelentése nagyon lényeges az akkor i események amer ikai szempontból 
való megítéléséhez. Ezeknek a jelentéseknek, az úgynevezet t Par t r idge- je lenté
seknek az ismertetése és kri t ikája a jelen t anu lmány tárgya. 

Richard C. Par t r idge-ről kevés életrajzi adat áll rendelkezésünkre. Már a 
budapest i szolgálatát megelőző időben kapcsolatba kerül t a magyarokkal . 1939. 
október 3—14. között magyar tiszti küldöt tség utazott a lengyel hadszíntér 
megtekintésére tapasztalatszerzés céljából. Egy hasonló céllal érkezett finn és 
amerikai küldöttség tá rsaságában folyt a tapasztalatszerzés. Az amerikai kül 
döttséget az Egyesült Államok Berl inben akkredi tá l t at taséja, Kramer alezre
des vezette. Neki volt a segédtisztje Richard C. Par t r idge százados, a német 
hadiakadémia hallgatója.1 

Budapesti szolgálati ideje utánról adatok nem állnak rendelkezésre; Richard 
C. Par t r idge nyugalmazot t vezérőrnagy 1976. július 26-án halit meg. 

30 évvel a kassai bombázás u tán a , , t i tkosnak" nyi lvánítot t jelentéseket „dek-
lasszifikálták", azaz levették a t i tkos listáról. Borsányi Ju l ián szolgálaton kívüli 
hadmérnök törzskari alezredes'2 megszerezte a jelentések fénymásolatait. ' ' 
A fénymásolatokról ú jabb fénymásolatokat készített és ezeket elküldte munka 
társa inak. 

1982-ben a Partr idge-jelentésekben említet t , Ullein-Reviczky által küldött 
8 fényképet sikerült megtalálni a „Research Services (Washington)' ' egyik 
„Russia" jelzésű dobozában.'1 Még 1982-ben jelentek meg az első ismertetések 
a fényképekről az emigrációs lapokban."' (L. a belső borítókon és a 115., 119., 
121. oldalakon!) 

Magyarországon először Borús József történész foglalkozott a Par t r idge-
jelentésekkel. A Századok 1987. évi 2—3. számában ismerte t te Borsányi Ju l ián 
könyvét. Az ismertetésinek a fele a Partr idge-jelentésekkel foglalkozik. I t t 
következő szöveghű fordításuk lehetővé teszi az angolul nem tudók számára is, 
hogy e dokumentumoka t tanulmányozhassák. 

Katonai Hírszerző Osztály 
Hadügyminisztérium, Vezérkar 

Katonai Attasé Jelentése . . . Magyarország. 

Tárgy: Kassa bombázása I.G.No. 9930 
Forrás és megbízhatóság mértéke: Ellenőrző út Kassára. 

A jelentés összefoglalása: Junius 26-án orosznak vélt gépek bombázták 
Kassát. (38°55'—48°40') 

1 Bernhardt Atiila: „A lengyel hadszíntér megtekintésére kirendelt katonai bizottság jelen
tése". Hadtörténelmi Közlemények, 1989. 3. szám, 389—427. o. 

2 Borsányi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya. Ungarisches Institute, München, 
1985. Ez a könyv a kassai bombázás legbehatóbb dokumentációja. 

3 Borsányi: i. m. 133. o. 
4 R. G. 319. Project Decimal File, Russia Box 1045, pictures 353. 4 through 358. 8. 
5 Magyar Szárnyak, a volt M. kír. Légierő tagjainak, az emigrációban élő repülők év

könyve (Szerkesztő: Ormay József) XII. évfolyam, 1982.; Kanadai Magyarság Torontóban 
megjelenő hetilap, az emigráció legelterjedtebb magyar újságja. 1982-ben közölte Ormay József 
cikksorozatát a kassai bombázásról: febr. 20, márc. 27, júl. 5, júl. 12, júl. 19. 
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A Kölcsey u. 3. előtti bombatölcsér 
A tűzoltónál egy bomba fejgyújtoja 

Légószolgálatosok felfüggesztő hevedert találnak 



Június 26-án néhány perccel egy óra után három repülőgép, amelyek egy ideig 
a város felett keringtek, 27 bombát dobott Kassára; mind a postahivatal — egy szép 
modern, csehszlovákok által létesített épület — közelébe esett. Húsz ember meghalt 
és azóta még két ember belehalt a sérüléseibe. Kilenc további épületet, főként lakó
házakat, találat ért. A károk zöméről készült fényképek mellékelve vannak, (csak 
az eredeti levéllel). 

Július 1-én a Honvédelmi Miniszter meghívására Kassára utaztam, hogy megtekint
sem ennek a bombázásnak az eredményét. A fényképek világosan mutatják a rombo
lásokat, kivéve a postahivatalt, egy nagy épületet, amelynek különböző részeit öt 
találat érte. Kötelékben repülve három gép dobta az összes bombát. Egy ideig hábo
rítatlanul köröztek a város felett, mivel tévesen magyar gépeknek vélték azokat. 
Kassa a székhelye a magyar alsófokú repülő iskolának6 és repülőtérrel is rendelkezik, 
úgy hogy a repülőgépek jelenléte a város felett normálisnak tekinthető. Jelentették, 
hogy a három gép sárga sávot7 (a semlegesség jelét) viselt a törzsén és megtéveszté
sül magyar felségjelzéssel voltak ellátva. Egyet sem lőttek le a teljes meglepetés 
és a még azóta is kétséges nemzetiség miatt. Kértem, hogy mutassanak repesze
ket, lehetőleg olyanokat amelyeken orosz jelzések vannak, azonban ilyeneket nem 
tudtak felmutatni, amíg ott voltam. 

A magyar kormány kijelentette, hogy ezek a gépek oroszok voltak és alátámasz
totta ezt a nyilatkozatot azzal a beszámolóval, hogy körülbelül ebben az időben orosz 
gépek géppuskáztak egy vonaton Rahó közelében. (41°50'—48°05') Ugyanezen a dél
utánon két további Kassa elleni8 támadást jelentettek; az egyik 9 géppel, a másik 
4 géppel, azonban ezeknél a támadásoknál a gépeket elűzték mielőtt bombákat dob
hattak volna. Oroszország tagadja ezeket a támadásokat. 

Ezek a Kassa és Rahó elleni támadások szolgáltak annak a június 27-i magyar 
nyilatkozatnak az indokaként, amelyik megállapította, hogy Magyarország és Orosz
ország között hadiállapot áll fenn. Azóta háromszor jelentettek orosz gépeket Magyar
ország felett és jelentették, hogy hármat lelőttek Csap (39°50'—43°30') felett június 
29-én. 

Nincs határozott bizonyíték arra, hogy a június 26-i támadást orosz gépek haj
tották volna végre, bár ez lenne a természetes és logikus feltevés. Kifejezést nyert 
az a feltevés, amelyet néhányan hisznek, hogy ezt a támadást mások követték el, 
azért, hogy Magyarországot Oroszország elleni háborúba kényszerítsék. Nem tudok 
ezzel a feltevéssel kapcsolatban egyéni vélemény nyilvánítani, csak azt, hogy lehet
séges, de részemről nem tartom valószínűnek. 

R. C. Partridge őrnagy, 
Szárazföldi Hadsereg, katonai attasé 

16 felvétel mellékelve. 
(with ribbon copy)1' (Kézírással:) levél jött 1351 Hungary. Katonai attasétól. Budapest. 
A jelentés száma 1344. Dátum: 1941. július 5. 

G-2 jelentés 
9930. 

Tárgy: Kassa bombázása. 
(Kiegészítő jelentés a 1344. sz. jelentéshez) 

IG 9930 

Az első jelentés óta nem sikerült a kassai támadásra vonatkozólag meggyőző új 
tényeket megállapítani, de mindenki valami gyanúsat sejt („Something fishy") ezzel 
kapcsolatban. A gépek jelzéséről különböző történetek keringenek, néhányan azt 
mondják, hogy magyar jelzéseket viseltek, ismét mások szerint oroszt. 

Az attasécsoport közölte velem, hogy miután elhagytam Kassát, a dögbombának, ame
lyet felrobbantottak, a repeszein orosz felírásokat találtak, de amíg ott voltam, ilyet 

6 Repülő Akadémia. 
7 A tengelyhatalmak és szövetségeseik gépein alkalmazott ismertető színezés. 
8 Saját gépek voltak. 
9 Általában a katonai jelentések másod- és harmadpéldányát carbonpapírral (másoló papír

ral) készítették. Az első eredeti példányt, az írógépszalag (ribbon) által gépelt példányt hív
ták „ribbon copy"-nak. Ma már nem használatos kifejezés. 
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nem mutattak. A Külügyminisztérium egyik tisztviselője mondta nekem, hogy azóta 
(néhány nappal később) egy másik dögbombát találtak és ennek a képeit az újságok 
valóban közölték. Azt mondta, módot talál arra, hogy az orosz felírásokat megmutas
sa, de erre nem került sor. 

Most már nem tartom valószínűtlennek azt, amit tettem, hogy ennek a bombázás
nak a célja az volt, hogy Magyarországot belerántsa a német—orosz háborúba. Semmi 
lehetőségét nem látom annak, hogy most akár az egyik, akár a másik lehetőséget 
bizonyítsam, azonban ahogyan kezelték, nagyon gyanús. 

R. C. Partridge őrnagy, 
Szárazföldi Hadsereg 

katonai attasé 
1941. július 19. 

Tárgy: Kassa bombázása. 
(második kiegészítő jelentés az 1344 sz. jelentéshez) 

IG 9930 

Mellékelem, a Külügyminisztérium Sajtóosztályának miniszteri rangban levő fő
nökétől, Ullein-Reviczky úrtól kapott levelet. Képeket küld (csak a ribbon copyval) 
annak a bizonyítására, hogy Kassa bombázásakor a bombák orosz eredetűek voltak. 
Tekintettel arra, hogy ezt a bizonyítékot egy hónappal a bombázás után szolgáltatták, 
az értéke teljesen a magyar kormány becsületességére (good faith) van alapozva.10 

A képek némelyike nyilvánvalóan beállított és valóban, az egyetlen dolog, amit ezek 
bizonyítanak, az, hogy a magyaroknak most már vannak orosz felírású repeszeik. 

Ezzel kapcsolatban a román katonai attasé állítja, hogy a 60 orosz bombából, amelye
ket Bukarestre dobtak, csak kettő robbant. Kassán, ahogyan azt felderítették, a 29 
bombából 27 robbant. Ahogyan én látom, még mindig nyílt kérdés, hogy ki bombázta 
Kassát. 

Az anyagi károkat 3 millió pengőre becsülik (1,2 millió dollár). 

R. C. Partridge őrnagy, 
Szárazföldi Hadsereg 

katonai attasé 

az M/A-tól Budapest, No. 1368 1941. július 31. 
Ullein-Reviczky Antal külügyminiszteri sajtófőnök Partridge őrnagyhoz írott angol 
nyelvű levelének fordítása : 

A Külügyminisztérium körbélyegzője. Budapest, 1941. július 27. 

Kedves Partridge Őrnagy ! 
Mellékelve küldök néhány új fényképet, amelyeket Kassán készítettek a bombázás 

után. Némelyik tisztán mutatja, hogy a városra dobott bombák orosz eredetűek voltak. 
A repeszek némelyikén láthatja az orosz betűket. 

Tisztelettel 
Ullein-Reviczky. 

A ha rmadik és utolsó jelentése végén, 1941. júl ius 31-én írja Pa r t r idge : 
„ahogyan én látom, továbbra is nyílt kérdés, hogy ki bombázta Kassát ." Ha 
azokat az érveket elemezzük, amelyek ezt a kijelentést vo lnának hivatva alá
támasztani , akkor meggyőződhetünk arról, hogy Par t r idge érvelései nem állják 

10 „good faith", jelentése: jóhiszeműség; becsületesség. 
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ki a tárgyilagosság és pártatlanság kívánalmait. Azt a feltételezést sem zárhat
juk ki, hogy Partridge bizonyos előítéletek hatása alatt írta meg a jelentését. 

Partridge érveit az eseményekhez fűzött kommentárokból, észrevételekből 
és kifogásokból ismerhetjük meg. 

Jelentéseiben sok olyan tévedés és elírás van, amelyeket a kassai bombá
zással foglalkozó irodalom már tisztázott. Ebben az írásban ezekről nem lesz szó. 

Partridge őrnagy leglényegesebb kifogása az, hogy a képeket csak 30 nappal 
a bombázás után kapta kézhez. Ebből az következik, hogy már vannak a ma
gyaroknak orosz jelzésű repeszeik, de nem biztos hogy azelőtt is voltak. Ezt 
Partridge nem mondja ki így, de az ügyes szövegezés nyilvánvalóan azt akarja 
érzékeltetni, hogy Ullein-Reviczky levelét és fényképeit fenntartással kell 
fogadni. 

A fényképek némelyikéről feltételezi, hogy azok beállítottak. Ha ez valóban 
így lenne, akkor ebből arra kellene következtetni, hogy a képeket utólag ké
szítették. 

Valószínűleg a fényképész utasította a képeken látható személyeket, hogy 
hogyan forduljanak a lencse felé, ha a kép úgy ..kívánja"; hogyan mutassák be, 
vagy fel a fénykép lényegét képező repeszt, vagy tárgyat. Lehet, hogy a Kölcsey 
utca 3. számű ház előtti csoport előtérben lévő alakjait figyelmeztette, hogy 
kép készül. Ennek a képnek a hátterében egy légószolgálatos és egy tűzoltó 
lapátolnak. Ezek nem pózolnak, hanem dolgoznak. 

Ezeknek a fényképeknek nem a képen látható személyek adják meg a fon
tosságot, hanem a tárgyak: a bomba fejgyújtója, a bomba felfüggesztő abron
csa, a felvétel időpontjának a megállapításához pedig a ház állapota, a rongá
lódás és a bombatölcsér bemutatása. 

A Kölcsey u. 3. sz. házról készült felvétel azt mutatja, hogy a tető javítása 
még nem kezdődött el. A bombatölcsér még nyitott, bár a képen látható légó
szolgálatos és tűzoltó a bombatölcsérben lapátolnak. Lehet, hogy megkezdték 
a romeltakarítást, lehet, hogy bombamaradványok után kutatnak. 

A kép előterében a gerendák nyilvánvalóan a súlyosan megrongálódott tető 
feldúcolására fognak szolgálni. A kép két szélén látható rendőrök a támadást 
követő napokban a vagyonbiztonságra, az ingóságokra vigyáztak. A kép köze
pén újkeletű egyenruhájában vitéz László Árpád, Kassa tűzoltó-főparancsnoka 
látható. Valószínűleg a képen látható tiszteknek mutatja be a károkat. 

A tető hiányossága azt bizonyítja, hogy a helyreállítási munkálatok elején 
készülhetett ez a kép. Elképzelhető-e, hogy napokig, vagy hetekig nem javítják 
meg a tetőt és hogy a padlást c-s a mennyezetet kiteszik a beázás veszélyének'.' 
1941 júniusa nagyon esős volt Kassán. Elképzelhető, hogy a Partridge-nak kül
dött képet „kedvéért" napok, vagy hetek múlva leverik a tetőfedő palát és ki
ássák a már betemetett bombatölcsért? Elképzelhető, hogy mindezt csak azért 
tették volna, hogy a felvételek időpontjának a dátumát „visszafelé" valószí
nűsítsék ?" 

Borsányi Julián említi a könyvében,1- hogy egy műszaki bizottság alig egy 
héttel a támadás után járt Kassán. Feladatuk a lakóházi óvóhelyek alkalmas
ságának ellenőrzése volt. Az óvóhelyek és épületszerkezetek viselkedésének a 

11 1982-ben a nyaralom környékén (Chautauqua, N. Y. állam) tornádó pusztított. A lakosság 
első dolga volt a tetők ideiglenes rendbehozatala. 

12 Borsányi: i. m. 135—30. 
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A Kölcsey u. 3. előtti bombatölcsér 

Bomba felgyújtója orosz felirattal 
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megállapítása lett volna a céljuk. A bizottság egyik tagja, Makay-Hollósy Béla 
hadmérnök törzskari százados így számol be a munkájukról: „A bizottság július 
4-től (péntektől) július 7-ig (hétfő) tartózkodott Kassán. . . négy nappal az 
attasé csoport látogatása után. A bizottság kiszállása hiábavaló volt, mert a 
bombázás hatásának kitett épületrészek robbanást követő eredeti állapotát 
(részben lebontás, részben ideiglenes megerősítés, részben helyreállítás révén) 
statikai értelemben teljesen megváltoztatták. Másrészt a bombatölcséreket be
temették, sőt a törmelékek zömét is elhordták." 

Ezek szerint a Partridge-jelent'és fényképei nem készülhettek július 4. után. 
A Légoltalmi Közlemények 1941. október 15-i számában vitéz László Árpád 

beszámol egy hozzászólásban a „tennivalókról a légitámadás után." A romel
takarításról írott részben említi, hogy Martoncsik Endre városi mérnök irányí
tása mellett légoltalmi segédszolgálatos ács- és kőművesmesterek és 30 légol
talmi segélyosztagos 21 napon keresztül végezték az eltakarítást.1'' 

Kassai „kapcsolatok" révén sikerült megszerezni a Kölcsey u. 3. sz. ház telek
könyvi kivonatát. A tulajdonosok 1941-ben Eduard Csurilla és Irena Merva 
voltak. A kassai „kapcsolat" közlése alapján a súlyosan megrongálódott házat 
július első hetében kezdték rendbehozni és fél évig tartott „amíg a ház kija
víttatott." 

Partridge egyik kifogása az, hogy kassai látogatása során (július 1.) nem 
tudtak neki orosz jelzésű repeszeket felmutatni, amíg ő ott volt. A kiegészítő 
jelentésében (július 19.) viszont azt írja, az attasécsoportUl mondta neki, hogy 
miután eltávozott Kassáról, orosz jelzésű repeszeket mutattak nekik, de ilyet 
nem „produkáltak" — ismétli Partridge —, „amíg én ott voltam". 

Partridge-nak semmi oka sem lehetett, hogy kételkedjen az attasécsoport 
állításában. Ilyen nyilvánvalóan alaptalan kétkedés láttán felmerül a kérdés, 
hogy érdekében volt-e Partridge-nak, hogy az orosz repeszekről ne vegyen tu
domást. Erre talán a legjobb magyarázatot azok a külpolitikai események ad
ják, amelyek az amerikai közvéleményt ezekben a napokban foglalkoztatták. 

Június 24-én Roosevelt elnök sajtókonferenciáján segítséget ígért a Szov
jetuniónak. Ugyanazon a napon az amerikai kincstár (Treasury) feloldotta a 
zárolt szovjet vagyont.1"' Mindezek két nappal a kassai bombázás előtt történ
tek. Nem kétséges, hogy a budapesti amerikai követség és annak katonai 
attaséja ismerte az elnök álláspontját. Tehát amikor az attasécsoport helyszíni 
szemlét tartott Kassán július 1-én, akkor az amerikai attasé „diplomatikusan" 
viselkedett. Megjelent ugyan, de nem vett részt a tiszteletükre adott díszebéden, 
hanem még ebéd előtt távozott. Ügy látszik, nem akarta, hogy jelenlétét 
félremagyarázzák. Nem tartom valószínűnek, hogy megdicsérték volna Part-
ridge-et, ha az adott körülmények között másként viselkedik, vagy más kon
klúziókat von le július 5-i, 19-i és 31-i jelentéseiben. 

Sem az Egyesült Államok, sem Partridge elfogulatlan semlegességét nem 
lehet elfogadni. 

13 Érdemes volna az eltakarítási munkálatokról a városi mérnöki hivatal feljegyzéseit meg
vizsgálni. 

14 Az 1941-ben Budapesten akkreditált katonai attasék névsora: USA: Richard C. Partridge 
őrnagy: Finnország: Alonso Sundmann alezredes; Japán: Wataro Joshinaku tábornok: Romá
nia: Radu Davidescu ezredes; Svédország: Harry Wester százados; Szlovákia: Etienne Jarech 
ezredes: Törökország: Nureddin Alpkartal százados; Svájc: katonai attasé nem volt, de szerepel 
Xavier de Meyer attasé neve. A névsor Borús József történésztől származik. 

15 Sztálin július 3-i rádióbeszédében nyugtázta és megköszönte az elnök és Amerika ígéretét. 
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Bomba felgyújtójának vizsgálata 
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Tulajdonképpen az amerikai „semlegesség" 1941. március 11-én szűnt meg, 
amikor az elnök aláírta a „Lemd-Lease" (köksönibérlati) törvényt. Ez a törvény 
felhatalmazta az elnököt, hogy hadfelszerelést átruházzon, elcseréljen, bérbe ad
jon, kölcsön adjon bármely ország kormányának, amelynek védelmét az elnök 
létfontosságúnak tartja az Egyesült Államok szempontjából. így lett az Egye
sült Államokból a „demokrácia arzenálja". 

1941. július 14-én zárolták a tengelyhatalmaknak és azok állampolgárainak a 
vagyonát. Bezárták a német konzulátusokat. 

1941. július 7-én befejeződött Izland megszállása. „Mint legfőbb parancsnok, 
parancsot adtam a haditengerészetnek, hogy minden szükséges lépést tegyenek 
meg hogy a közlekedés biztonságát . . . az Egyesült Államok és minden straté
giai előretolt állomás között biztosítsák" — mondta Roosevelt.16 

Így kezdődött meg július első napjaiban az Egyesült Államok tengerészete 
és a német tengeralattjárók közötti küzdelem, amely nem eredményezett ugyan 
hadüzenetet, de a „Battle for the Atlantic" az Atlanti-óceánért folytatott 
csata) néven szerepel az amerikai történelemben. 

Utólag nehéz megítélni, hogy a külpolitikai események milyen méntékben be
folyásolták Partrídge gondolkozását. Nem kétséges azonban, hogy a budapesti 
követség diplomatái tisztában voltak kormányuk külpolitikai állásfoglalásával 
és ezzel az állásfoglalással egyet kellett érteniük. 

A Partridge jelentéseinek a megírása óta eltelt 50 év alatt elegendő szem
tanúi nyilatkozat és adat látott napvilágot, amelyek a Kassa bombázásából 
származó repeszek szovjet eredetét bizonyítják. Ezen Partridge egykori kifo
gásai nem változtatnak.17 

16 Frederick L. Schuman: „Design for Power". Alfred Knopf Inc., 1942, 282 o. 
17 Az első jelentésben a második oldalon 16 fényképmellékletről történik említés. Minden le

hetőt elkövettem, hogy ezeknek a képeknek a nyomára akadjak. A következő archívumokban, 
könyvtárakban és hivatalokban kerestem, de nem találtam a fényképeket: War Department In
telligence Service, Offices Strategic Services, Defense Audio-Visual Agencies (itt négy különböző 
osztályon folyt a kutatás) Still Picture Branch, Special Archives Division. 

1983-ban megszereztem Major General Richard C. Patridge (retired) özvegyének a címét, 
írtam neki és megkérdeztem, hogy van-e valami emléke (napló, fényképek, stb.) férje magyar
országi szolgálatának idejéből. Szívélyes hangú választ kaptam. Nincsen semmi emlékük. 

E hosszú magyarázatnak az a célja, hogy megkönnyítse az utánam következő kutatók 
munkáját. 
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