
FEKETE ISTVÁN:

Légi tevékenységek 1944-ben
Szolnok megyében
A katonai repülők Szolnok megye területe fölött folytatott légi tevékenységét
két, egymástól jól elkülöníthető szakaszra lehet felosztani. Az első szakasz 1944.
nyarát, míg a második szakasz ugyanennek az évnek szeptembertől november
közepéig terjedő időszakát foglalja magában.

A Szövetséges Légierő tevékenysége Szolnok megye térségében

1943. június 10-én a Szövetséges Hatalmak Egyesített Főparancsnoksága utasí-
tására az Angliában állomásozó 8. amerikai légi hadsereg valamint az angol
hadászati bombázó parancsnokság megkapta a „Pointblank" fedőnévvel ellátott
CBO (Combined Bomber Offensive) direktívát.1 Ez a döntés képezte az alapját
az Európa különböző országaiban végrehajtott tömeges bombázásoknak. 1944.
áprilisáig ugyanis az angol és amerikai hadászati légierő főleg dél-európai és
német célpontokat bombázott.

1943. december 10-én különböző bombázó és kísérő vadász repülő egysé-
gekből létrehozták a Földközi-tengeri Szövetség Légierő Parancsnokságát,
(MAAF) amelynek hadászati (nagy távolságú) csapásmérő kötelékeit a Földközi-
tengeri Szövetséges Stratégiai Légierők Parancsnoksága képezte (MASAF).2 Ez
a hadászati csapásmérő erő a 15. (amerikai) légi hadsereg, valamint a RAF
(Angol Királyi Légierő) 205. bombázó ezredére épült. Különböző okok miatt,
ez a szervezet 1944. nyarára érte el minden tekintetben a vele szemben támasz-
tott követelményeket. Ezért a Szövetséges Vezérkarok által meghatározott cél-
pontok — közte hazánk területén levők is — tömeges bombázása főleg ezután
indult meg. Ezt a körülményt annak ellenére meg kell jegyeznünk, hogy 1944.
áprilistól már hazánk irányába is rendszeresen hajtottak végre légi tevékeny-
séget az angol—amerikai repülők.

A Földközi-tengeri Szövetséges Stratégiai Légierők parancsnokságának
állományába 1944. nyarára már 21 bombázó ezred tartozott. Ebből 15 ezred
B—24 Liberátor, 5 pedig B—Ii7 Flyng Fortress típusú repülőgépekkel volt fel-
szerelve.

A bombázógépek biztosítását zömmel a parancsnokság a vadászrepülőgép
állományának felét kitevő F—38 Lightning, F—51 Mustang és F—47 Thunder-
balt gépekkel oldották meg. A parancsnokság hatáskörébe tartozó 205 (angol)
bombázó ezrednek éjszakai feladatokra használható Vickers—Wellington bom-
bázók és néhány század nappali feladatokra alkalmas B—24 Liberátor és Hali-
fax gépei voltak.3

A MASAF gépei Olaszországból, Foggia város környékén levő repülőterek-
ről szálltak fel a feladatok végrehajtására.4 1944. június 2-án a Szovjetunió és
a Szövetségesek között létrejött megállapodás alapján a szovjet fél három lég}
támaszpontot (Poltava, Mirgorod, Pirjatyin) biztosított a parancsnokság gépei
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számára.5 A „Frantik Joe" néven ismertté vált közös szovjet—amerikai—angol
hadművelet lehetővé tette az angol—amerikai bombázók és az őket kísérő
vadászok ható körletének kiterjesztését. Figyelembe véve a Földközi-tengeri
Stratégiai Légierők Parancsnoksága elé állított feladatokat, megállapítható,
hogy hazánk egyrészt nagy számú bombázó kötelékek átrepülési területévé,
másrészt konkrét célpontjává is vált.

A Horthy-Magyarország honi légvédelme igen siralmas helyzetben volt
ebben az időszakban. Mivel a kormány 1943-ban titkos egyezményt kötött arra,
hogy nem tevékenykedik a németországi célpontok irányába repülő amerikai,
angol kötelékek ellen, abban reménykedett, hogy ezzel a szerződéssel végérvé-
nyesen biztosították az ország légterének védelmét. 1944. április 13-án azonban
a valóság szerteoszlatta ezeket a reményeket. Ugyanis ezen a napon a szövetsé-
ges légierő súlyos csapást mért több magyarországi célpontra. Főleg ennek hatá-
sára 1944. május 1-vel megalakították Veszprémben a 101. (Puma) honi vadász-
repülő osztályt Heppes Aladár őrnagy parancsnoksága alatt. Ennek az osztály-
nak 40 db Messerschmidt Bf. 109 G típusú gépe volt. Gyakorlatilag az ország
légterének vadász biztosítását ez az osztály látta el, a Bécs környékén települt
8 (német) honi vadászrepülő hadosztállyal együttműködve.5

A szövetséges bombázók legfontosabb hazai célpontjai kezdetben a hadi
üzemek és fontosabb közlekedési csomópontok voltak. Nem véletlen tehát, hogy
a megye területén belül az amerikai gépek leggyakrabban támadott helységét
a megyeszékhely képezte. A várost az első bombázás 1944. június elsején érte,
a repülőgépek 27 db romboló bombát dobtak le Szolnok lakott területeire.
1944. június 2-án a „Frantik Joe" hadművelet első jelentős akciójára került sor.
A bombázókat Baker tábornok a MASAF parancsnoka személyesen vezette, az
akcióban 600 db repülőgép vett részt. A támadó kötelékek először Szegedet,
majd Szolnokot, Miskolcot és Debrecent vették célba.6 A Szolnokot támadó
kötelékek célpontja a vasúti pályaudvar volt, a várost ért bombázások közül ez
volt az egyik legsúlyosabb, 870 db bomba hullott a vasútállomásra és környéké-
re, ahol épp német szerelvények tartózkodtak. A támadás következtében 1272
ember vesztette életét." A támadó kötelékek észlelésekor riasztották a 101. honi
vadászrepülő osztályt, de azok harcba bocsátkozni az amerikai repülőgépek
megtévesztő manőverei miatt nem tudtak.8

Ezt követően június, július, augusztus és szeptember hónapokban a Szövet-
séges Légeirő még tíz alkalommal hajtott végre támadást Szolnok vasúti cso-
mópontja, közúti és vasúti hidjai, a Járműjavító és a város lakott területei ellen.
Július 10-én az amerikai gépek 56 db légiaknát szórtak le a Tisza medrébe. Az
angol, amerikai légierő két és fél hónap alatt összesen 2700 darab romboló bom-
bát szórt le Szolnok területén kijelölt célpontokra. Augusztus 20-án támadást
intéztek a szolnoki repülőtér ellen is, melynek során 8000 db kisméretű repesz-
bombát dobtak le. Szolnok ellen végrehajtott légitámadások során összesen 1404
ember vesztette életét, és természetesen igen jelentős anyagi károk is kelet-
keztek.9

A horthysta politikai és katonai vezetés a Szovjetunió majd Románia terü-
letén folytatott területszerző, önző politikája miatt jelentős légvédelmi és ezen
belül repülő erőket vont el az ország területéről. Ezzel a lépésével szinte teljesen
kiszolgáltatta az ország lakosságát és területét a támadó repülő kötelékeknek.

1944. augusztus—szeptember hónapokban a Románia területén lezajlott
hadi események változásokat hoztak a légi tevékenység tekintetében is. Ebben
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az időszakban már „kézzelfoghatóvá" vált, hogy Magyarország területe is ha-
marosan a hadműveletek színterévé válik. Szeptember hónapban az angol
amerikai gépek célpontjaivá ezért a várható hadműveletek szempontjából külö-
nösen fontos szerepet betöltő objektumok (közúti, vasúti csomópontok, katonai
városok, repülőterek) váltak. Ebben a hónapban kapcsolódott be hazánk és
ezen belül Szolnok megye ellen végrehajtott légi tevékenységekbe a szovjet
Távolsági Légierő. 1944. szeptember 14-től 21-ig rendszeres csapásokat mért a
főváros, valamint a Tiszántúl stratégiai fontosságú objektumaira. A Szovjet
Távolsági Légierő ebben az időszakban 2905 repülőbevetést hajtott végre és
2100 tonna bombát dobott le.10

A magyar hadvezetés a szovjet hadsereg Románia területén folytatott sike-
res hadművelete hatására, a még meglevő kevés honi vadászrepülő erőt is harc-
tevékenységek légi biztosítására vonta be. így 1944. szeptember elejétől október
5-ig a magyar honi légvédelem ereje tovább csökkent, mindez annak ellenére
történt meg, hogy a berepülések nem szűntek meg, sőt még időszakonként
fokozódtak is. 1944. október 6-án a 2. Ukrán Front csapatai megkezdik hazánk
felszabadítását. Ettől kezdve már a MASAF repülő kötelékeinek tevékenysége
Budapest és a Dunántúl fontosabb objektumainak támadására irányult.

A légierő tevékenysége a megye felszabadítására irányuló
hadműveletek időszakában

A 2. Ukrán Fronttal szemben tevékenykedő német—magyar csapatok légi oltal-
mazását a 4. (német) légi flotta látta el. Ennek alárendeltségébe került fokoza-
tosan a magyar repülő erők jelentős része. Ez a flotta körülbelül 400 repülő-
géppel rendelkezett, amelynek jelentős része különböző bombázó és szállító
repülőgépekből állt.11 A szovjet csapatok támadásának megindulásakor a megye
irányában védelemben levő 3. (magyar) hadsereg légi támogatására alapvetően
a Veszprémben települt 101. vadászrepülő osztályt biztosították.12

A 2. Ukrán Front tevékenységének légi biztosítását Gorjunov vezérezredes
5. gárda légi hadserege hajtotta végre. Gorjunov1 3 tábornok nagy tapasztalatok-
kal rendelkező pilóta és széles körű ismeretekkel, gyakorlattal felvértezett pa-
rancsnok volt. Mintegy 30 repülőgép típust repült és 8000 felszállás során 3000
órát töltött a levegőben. Végigharcolta a Kaukázusban, Kubányban és az Ukraj-
nában folyó hadműveleteket. Légi hadserege sikeres tevékenységet hajtott végre
Románia felett és mindvégig részese volt Magyarország felszabadításának. Több
magas kitüntetést kapott, közte a Szovjetunió Hőse arany csillagát is.

A megye felszabadításának kezdeti időszakában, a harcokban nem volt
jellemző a légierő tömeges alkalmazása. Erre inkább a 2. Ukrán Front támadá-
sának fő irányába Debrecen—Nyíregyháza térségében került sor. A nagyarányú
légi támogatást nem tették indokolttá továbbá azok a gyors sikerek sem, ame-
lyeket a szárazföldön harcoló szovjet katonák lendületes támadásukkal értek el.

1944. október 17-én a német vezérkar egy ellentámadást készített elő azzal
a céllal, hogy megakadályozza a Tiszántúlon harcoló csapatai kettévágását és
bekerítését. Ez a hadművelet Szolnokról indult. A német páncélosok támogatá-
sára aktivizálták a 4. (német) légiflotta tevékenységet is. A nagy reményekkel
indult támadás Mezőtúr, Kisújszállás térségében elakadt, és ezzel a németek
végérvényesen elvesztették a megye területén folyó harcokban a kezdeménye-
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zést. Kleman tábornok páncélosai tehát nem jutottak el Karcagig, de — és
talán éppen ennek a hatására — a német repülők súlyos bombatámadást intéz-
tek a város ellen október 19-én.

1944. október végén a németek védelmi hadműveleteiben fontos szerephez
jutott a tiszafüredi hídfő. A nagyközség felszabadítása után a szovjet csapatok
hozzákezdtek egy, a Tiszán történő nagyarányú átkelés előkészítéséhez. Ennek
megakadályozása érdekében október 27-én a német repülőgépek bombatámadást
hajtottak végre Tiszafüred és környéke ellen.14

1944. október közepétől a főhadiszállás utasítására a 2. Ukrán Front pa-
rancsnoksága hozzáfog a támadás főirányának a Duna—Tisza közére történő
áthelyezéséhez és az ezzel kapcsolatos feladatok kimunkálásához. Ennek során
a Szolnok megye területén folyó felszabadító harcok hatékonysága még nagyobb
szerepre tesz szert. A siker kifejlesztése érdekében a megye területére irányít-
ják Sumilov tábornok 7. gárda hadseregét, és utasítást kap az 5. légi hadsereg,
hogy fokozza a térségben tevékenykedő 53. és a 7. (szovjet) hadseregeknek nyúj-
tott támogatást.

Október végén és november elején különösen Tószeg, Vezseny, valamint
Szolnok közvetlen közelében alakulnak ki súlyos harcok. Az itt folyó harci
tevékenységeket és magának a megyeszékhely felszabadítását a 303. és a 227.
lövész hadosztályok katonái hajtják végre. A szárazföldön harcoló szovjet kato-
nákat a levegőből Csanpalov ezredes10 312. éjszakai bombázó hadosztályának
pilótái támogatják.

Szolnok felszabadítása után a Kecskemét, Budapest irányban kialakult
helyzet hatására a 2. Ukrán Front parancsnoka arra az elhatározásra jut, hogy
a Tisza vonalán indított átfogó támadással valósítja meg Budapest bekerítését.

Ez a hadművelet kiemelt helyzetbe hozta a Szolnok—Jászberény—Hatvan
támadási irányt. A megye területén harcoló két szovjet hadsereg mellett újból
itt kap feladatot Plijev tábornok lovas gépesített csoportja.

A Tisza teljes vonalán kibontakozó hadműveleten belül a Szolnok—Jász-
berény—Hatvan irány légi támadására kap feladatot az 5. (szovjet) csatarepülő
hadtest. A hadtest parancsnoka Komanyin ezredes16, aki jó néhány évvel
később a szovjet űrhajósok első parancsnoka lett. Az ő hadtestében harcolt
Beregovoj százados, akinek a nevét később a világűr békés célú meghódítása
terén kifejtett kiemelkedő érdemei alapján ismerte meg a világ. Az 5. csata-
repülő hadtest repülőgépeinek gerincét az akkor széles körben ismert és a
németek által rettegve tisztelt IL—2-esek alkották. A szovjet vadászpilóták
pedig — az akkori idők egyik legkorszerűbb repülőgépén — a JAK 9-esen haj-
tották végre feladataikat.

1944. októberében az 5. csatarepülő hadtest alárendeltségébe került az
Ionesku tábornok parancsnoksága alatt álló 1. (román) légi hadtest. Ennek állo-
mányában Messerschmidt, Junkers és Savoya—19 típusú gépek voltak.17

A német „DéT'-hadseregcsoport parancsnoka parancsában a végsőkig való
kitartásra szólította fel a Besenyszög—Cegléd vonaltól északra fekvő területek
védelmére kirendelt csapatokat, amelyet szinte kizárólagosan német, ezen belül
is a főbb irányokban SS erőkkel oldották meg.

Ennek a hadműveletnek egyik legdinamikusabb eseményekkel teli idő-
szakát az 1944. november 7. és 8. között Szolnok és Polgár térségében végre-
hajtott szovjet tiszai átkelés jelentette. Az 5. csatarepülő hadtest a kedve-
zőtlen időjárási körülmények ellenére ezen a két napon 500 harci bevetést haj-
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tott végre és tevékenységével nagymértékben segítette a szovjet egységeket a
folyón való harci átkelésben.18

1944. november 12. és 16. között súlyos harcok alakultak ki Jászberény tér-
ségében. A földön folyó harckocsi és gyalogos küzdelmekben a szovjet katonák
hűséges segítő társai voltak Komanyin hadtestének pilótái. A Szolnok—Jász-
berény—Hatvan irányába folyó harcok során az 5. csatarepülő hadtest átlag-
ban naponta mintegy 300 harci bevetéssel segítette a hadművelet sikerét. Ennek
a tevékenységnek külön is emeli a rangját az a körülmény, hogy ezekre a fel-
adatokra esős, párás időjárási körülmények között került sor. Amikor a felázott
tábori repülőterek a biztonságos repülés sokszor minimális időjárási feltételei
sem voltak biztosítottak.

A repülőgépek tehát a Szolnok megye területén folyó harcokban sajátos
lehetőségeiknek megfelelően igen fontos szerepet játszottak. Alkalmazkodásuk
szorosan igazodott a szárazföldön kialakult hadi helyzethez. A légi tevékenysé-
gek tekintetében is bebizonyosodott, hogy a horthy-Magyarország kardcsörtető,
nagyravágyó politikája és annak fedezetéül szolgáló katonai lehetőségek között
mély szakadék volt. Az uralkodó körök a szövetséges hatalmaktól és köztük is
főleg a Szovjetuniótól több olyan gesztust tapasztalhattak, amelyek a háború
és a velejáró szörnyűségek elkerülhetőségéhez vezettek volna. De a magyar
urak a józan ész, a realitások elfogadása helyett, a manőverezés, a Hitler-
fasizmus végsőkig történő kiszolgálása mellett döntöttek. Ezért az annak követ-
kezményeiből fakadó áldozatokat ismét — miként korábban a történelem során
annyiszor — a népnek kellett meghoznia.

K i m u t a t á s :
A szövetséges Légierő Szolnok ellen irányuló bombatámadásairól:

1944. június 1. 27 db rombolóibomba a város lakott területeire;
1944. június 2. 870 db rombolóbomba MAV pályaudvar és környélke;
1944. június 27. 18 db rombolóbomba a város lakott területeire;
1944. július 1U. 56 db légiakna vasúti Tisza-híd;
1944. augusztus 20. 600 db rombolóbomba MÁV pályaudvar és környéke;
1944. augusztus 20. 8000 db kisméretű repeszbomba Repülőtér;
1944. augusztus 28. 200 db rombolóbomba vasúti Tisza-híd;
1344. augusztus 29. 16* db rombolóbomiba MÁV pályaudvar és környéke;
1944. szeptember 1. 99 db rombolóbomba vasúti Tisza-níd;
1944. szeptember 3. 27 db romtoolöbomba vasúti Tisza-híd;
1944. szeptember 5. 270 db rombolóbomba vasúti Tisza-híd;
1944. szeptember 19. 400 db rombolóbomba vasúti Tisza-híd; MÁV Járműjavító műhely..

A bomibatámadások következtében meghalt 1404 ember, az elpusztított terület nagysága
2,23 kma (19)
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