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Adalékok az 1944. június 2-i stratégiai légitámadások eseménytörténetéhez 

Az amerikai és angol légierők támadásai — a Magyarországra vonatkozó bombá
zási tilalom, valamint az angliai és észak-afrikai támaszpontok jelentős távolsága 
miatt — 1944 tavaszáig nem, illetőleg alig fenyegették hazánkat. 

Alapjaiban megváltozott a helyzet a bombázási tilalom 1944 februárjában tör
tént feloldásával.1 Kedvező feltételeket teremtettek a magyarországi célpontok 
támadásához a nyugati szövetségesek által elfoglalt dél-olaszországi területeken 
— Foggia környékén — ekkorra megépült légitámaszpontok is. További segítséget 
jelentett az amerikai légierő számára az ún. ingabombázás lehetőségének biztosítása. 
Ennek értelmében a Szovjetunió 3 repülőteret (Poltava, Mirgorod, Pirjatyin) fel
használásra az amerikai légierő rendelkezésére bocsátott. így a támadó kötelékek 
gépeinek nem kellett visszatérniük az olaszországi bázisokra, hanem a jóval köze
lebb fekvő ukrajnai repülőtereken leszállva — üzemanyag, lőszer és bombák fel
vételezése után — visszafelé is támadhattak stratégiai célokat. 

Az első ingaakcióra — a „Frantic Joe" fedőnevű hadművelet (Operation Fran
tic Joe) nyitányaként — 1944. június 2-án került sor. A támadás napjának meg
választása, valamint a célpontok kijelölése összefüggött a közeli napokra tervezett 
atlanti partraszállással. A magyarországi vasúti csomópontok rombolásával a német 
erőknek a keleti frontról a nyugati frontra történő átcsoportosítását kívánták ne
hezíteni, lassítani. 

A reggel 6 óra 55 perckor kezdődő2 akció keretében az amerikai 15. hadászati légi 
hadsereg mintegy 6—700 repülőgépe (bombázók és vadászok) szállt fel a Foggia 
környéki repülőterekről. A bevetésen — a Debrecent támadó B—17 kötelék veze
tőjeként — Eaker tábornok, az MAAF (Mediterranean Allied Force = Földközi
tengeri Szövetséges Légierő) parancsnoka is részt vett. 

Magyarország déli határán az első kötelékeket 7,55-kor észlelték.3 A több hullám
ban érkező gépek Szeged fölött átrepülve É—ÉK-i irányban haladtak.4 Később 
kisebb-nagyobb egységekre tagozódva a kijelölt célpontoknak megfelelő irányban 
folytatták útjukat. 

Majdnem egyidőben került sor a Szolnok (8,29), Nagyvárad (8,59), Debrecen (9,00), 
Miskolc (9,10) és Kolozsvár (9,15) elleni légitámadásra, míg valamivel később, utolsó-

1 A határozatot megerősíti az amerikai vezérkar Washingtonban, 1944. március 25-én 22 óra 43 perckor keltezett 
távirati utasítása, melynek szövegét Karsai Elek: Elképzelések és tervek Magyarország bombázására 1944-ben című 
tanulmányának dokumentumaként közli. In : Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv, 16. Kaposvár, 1985. 
522—524. o. 

2 Kenn G. Rust: Fifteenth Air Force Story in World War II . Temple City, California (USA), 1976. 26. o. 
3 Figyelembe véve a Foggia—magyar országhatár távolságot, valamint a kötelékek lehetséges haladási sebességét, 

a 6,55-ös indulási időpont és a 7,55-ös észlelési időpont helyi időszámítást (H 1 óra) jelent. 
4 Nem helytálló az a megállapítás, amely szerint „...elsőnek Szegedet támadta meg egy 38 db gépből álló bombázó 

kötelék..." (Csanádi—Nagyváradi—Winkler: A magyar repülés története 207. o.), mivel a gépek ekkor csak átrepültek 
a város felett, a támadásra mintegy 2 órával később, utolsóként került sor. 
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ként a Szeged (10,20) elleni akcióra. (Ugyanekkor egy kötelék támadta a romániai 
Simeria (Piskitelep) vasúti csomópontot is.)5 

A stratégiai támadássorozat súlyos károkat okozott a vasúti létesítményekben 
(Szolnok, Debrecen, Miskolc), jelentős veszteségek keletkeztek a polgári objektu
mokban és igen magas volt a halottak és sebesültek száma is. 

Az 1944. június 2-i légitámadások idő- és veszteségadatai* 

Szolnok Miskolc Debrecen Nagy
várad 

Kolozs
vár Szeged 

A légiriadó kezdete 8,22 8,45 8,46 8,48 9,05 — 

A bombázás kezdete 8,29 9,10 9,00 8,58 9,15 10,20 

A bombázó gépek száma 105 kb.100 130 27 73 38 

A ledobott bombák száma * 870 680 1030 260 1 218 

A polgári halottak száma 159 177 1194 97 362 30 

A katonai halottak száma 177 29 V 8 97 12 

A sebesültek száma 1450 420 673 kb .100 kb.150 30 

A megsemmisült épületek 
száma 346 160 kb. 280 159 ? 59 

A súlyosan megrongált 
épületek száma V 600 kb .380 840 385 212 

A könnyebben megrongált 
épületek száma 206 ? kb .800 ? 860 ? 

A bombázás által okozott 
kár (millió P.) 45 ? V ? 31—33 4,5 

Egészen a legutóbbi időkig bizonytalan volt a támadás utáni ingaakcióban részt 
vevő repülőgépek száma. Ezt pontosította a Moszkvai Amerikai Katonai Misszió 
közzétett jelentése.7 

„1944. június 2-án... egy mintegy 120légierődből és 60 Mustangból álló légi egység 
kiindulva Olaszországból bombázta a balkáni célpontokat, majd utána az orosz 
támaszpontokra repült, ahová pontosan a megadott időpontban érkezett..." Ezzel 
dokumentált bizonyossággá vált, hogy a kötelékek többsége az olaszországi támasz
pontokra tért vissza.8 A támadások során az amerikai légierő vesztesége mindössze 
2 repülőgép volt. E feltűnően alacsony szám oka az ország keleti felének gyenge lég
védelme, valamint a vadászrepülők tévedésen alapuló elirányítása volt. 

5 A simeriai támadásról semmilyen adat sem áll rendelkezésünkre 
6 A táblázatban szereplő adatok forrásai : Szolnok : Borús József : A szolnoki pályaudvar bombázása 1944. június 2-án. 

I n : Jászkunság, 1980/1—2. sz. 73—80. o.; Miskolc: Hivatalos városi jelentés. In : Magyar Élet, 1944. június 23.; 
Debrecen: a városi közigazgatási bizottság jelentése. In : Debreceni Újság, 1944. június 6. és július 6. ; Debrecen története 
4. 1919—1944. Debrecen, 1986. 442.; Nagyvárad: a polgármesterhelyettes hivatalos jelentése. I n : Nagyvárad, 1944. 
június 15.; Kolozsvár: hivatalos városi jelentés. I n : Keleti Magyar Újság, 1944. július 8.; Szeged: Kanyó Ferenc: Sze
ged stratégiai légibombázásai 1944-ben. I n : MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságának évkönyve. 
Szeged, 1983. 153—159. o. Néhány adatot az OLP 1953-as összesítéséből vettünk át. 

7 Közli Karsai Elek Lm. 530—531. o. 
8 Az egyik változat szerint csak a Debrecent támadó egységek, egy másik szerint a Debrecent valamint a Nagy

váradot támadó bombázók (103 + 27) szálltak le az ukrajnai szovjet repülőterekre 
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Az 1944. június 2-i stratégiai akciósorozat végeredményben nem érte el elsőd
legesen kitűzött célját: a szállítási csomópontok, pályaudvarok rombolásával a köz
lekedés megbénítását. A vasúti forgalom — mivel a hidak épen maradtak s az ösz-
szekötő vonalhálózat is eléggé sűrű volt — egy napra sem szakadt meg, a vonatok 
kikerülték a bombázott állomásokat. 

A nap eseménytörténetéhez tartozó adatok bemutatásával és összegzésével érzé
keltetni kívántuk, hogy a hazánkat 1944/45-ben ért stratégiai légitámadások közül 
az 1944. június 2-i a legsúlyosabbak közé tartozott, emellett rá kívántunk mutatni 
a később is folytatott ingaakció — mint lehetőség — jelentőségére.9 

9 Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Sárhidai Gyulán&k a közölt adatokért és értékes tanácsaiért. 
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