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(Ki vo nat)
A szö vet sé ges lé gi erõ csak ak kor bom -
báz ta az észak-er dé lyi cél pon to kat, ami -
kor azt va la me lyik je len tõs szá raz föl di
had mû ve let in do kolt tá tet te. Ös  sze sen
két ilyen had mû ve let volt 1944-ben: a
szö vet sé ge sek 1944. jú ni us 6.-i nor man -
di ai part ra szál lá sa, majd au gusz tus 20-át
kö ve tõ en a Vö rös Had se reg Jasi-Kisi -
nyov-i át tö ré se, a ro mán ki ug rás és a vi -
ha ros gyor sa sá gú szov jet elõ re tö rés Ro -
má ni á ban és a Bal kán-fél szi ge ten. Az or -
szág nem volt kel lõ en fel ké szül ve a légi-
háborúra és ki emel ke dõ fon tos sá gú vá ro -
sai is tel je sen fe de zet le nül ma rad tak. Míg
az ame ri kai tá ma dá sok nak ki vé tel nél kül
min den eset ben pon to san meg ha tá roz ha -
tó ka to nai, ipa ri, köz le ke dé si cél ja ik vol -
tak, a szov jet tá ma dá sok egy ré szé rõl már
kö zel sem mu tat ha tó ki ilyen ha tá ro zott
tö rek vés - úgy tû nik, el sõ sor ban lé lek ta ni
ha tást  akar tak el ér ni. Az 1944. szep tem -
be ri bom ba tá ma dás ok je len té se i nek nagy
több sé ge már nem szak ma i lag meg ala po -
zott, így csak fel té te le zés ként ér té kel he tõ
kö vet kez te té sek von ha tók le be lõ lük.

11.. AAzz eellõõzz mméé nnyyeekk
A szö vet sé ge sek rö vid del az USA 1941.

de cem ber 8-ai hadbalépését kö ve tõ en, a de cem -
ber 22.—január 11. kö zött meg tar tott „Arcadia”
fe dõ ne vû wa shing to ni kon fe ren ci án ki dol goz ták
Né met or szág ha dá sza ti bom bá zá sá nak hos  szú tá -
vú ter vét. Er re ala poz va kez dõ dött meg az ame ri -

kai lé gi erõ gyors föl fej lesz té se. Az 1943. ja nu ár
14-én meg kez dett ca sab lan cai ta nács ko zá son pe -
dig ROOSE VELT és CHUR CHILL el fo gad ta az
úgy ne ve zett CBO (Combined Bomber Offensive),
il let ve fe dõ ne vén „Pointblanc”, ter vet. Ez az ok -
mány meg ha tá roz ta, hogy a bom ba tá ma dá so kat
fo ko za to san ki kell ter jesz te ni Né met or szág szö -
vet sé ge sei – így Ma gyar or szág és Ro má nia – te -
rü le te i re is, és az ang li ai tá masz pont okon ál lo má -
so zó 8. ame ri kai lé gi had se reg (8. USAAF) mel -
lett a Föld kö zi-ten ge ri Had szín té ren lét re kell
hoz ni egy új ame ri kai ha dá sza ti bom bá zó had se -
re get, mint egy lé gi má so dik front ként.1 A „csat -
lós ál la mok” el le ni el sõ ha dá sza ti bom ba tá ma dás
az 1943. jú li us 10.-i Ploesti el le ni lé gi had mû ve -
let volt. Au gusz tus 13-án pe dig Bécs új he lyet
(Wi e ner Neustadt) tá mad va el sõ íz ben re pül tek át
ame ri kai kö te lé kek Ma gyar or szág fe lett. Két hó -
nap pal ké sõbb ala kult meg Tu nisz ban az új ame -
ri kai lé gi had se reg, a 15. USAAF (US Army Air
Force). Dél-Olasz or szág gyors el fog la lá sa le he -
tõ vé tet te, hogy 1944. ja nu ár já ra, ki épít ve 17 be -
ton ki fu tó pá lyá jú tá bo ri rep te ret, a 15. AAF át te -
le pül jön Bari-Foggia tér sé gé be Dél Ola szor szág -
ba. Ez zel ré szük re le he tõ vé vált, hogy op ti má lis
bom ba ter he lés sel tud ják tá mad ni a Bal kánt, Ro -
má ni át, Ma gya ror szá got és Auszt ri át, to váb bá a
szi lé zi ai szin te ti kus le pá ro ló üze me ket, vagy
ahogy ak ko ri ban ne vez ték, mûbenzingyárakat.
1944. má ju sá ra a 15. AAF-t tel je sen fel töl töt ték,
és több mint 1500 re pü lõ gép har colt so ra i ban.

Ma gyar or szág el len az el sõ nagyerejû
bom ba tá ma dást áp ri lis 3-án haj tot ták vég re. A
cé lok a Bu da pest-fe renc vá ro si rendezõpályaud-
var, a cse pe li WEISS-MANFRÉD repülõgépmo-
torgyár, va la mint a horthy-ligeti Messerschmitt
re pü lõ gép gyár vol tak. A kö vet ke zõ he tek ben
rend sze res sé vál tak a bom ba tá ma dás ok. Éj jel a
bri tek, nap pal az ame ri ka i ak tá mad tak. A CBO
terv meg ha tá roz ta a bom ba tá ma dás ok fon tos sá gi
sor rend jét is. Ez a kö vet ke zõ volt:

– re pü lõ gép- és re pü lõ gép mo tor-gyá rak;
– ten ger alatt já ró tá masz pont ok, ha jó gyá -

rak... stb;
– vas úti köz le ke dés, vas út há ló zat;
– kõ olaj ipa ri lé te sít mé nyek;
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– harckocsigyárak, go lyós csap ágy gyár tás;
– alu mí ni um- és gu mi ipar... stb;
A ten ger alatt já ró kat le szá mít va a fel so -

rol tak mind egyi ke meg ta lál ha tó volt a szö vet sé -
ges ve zér kar ok ál tal ki je lölt ma gyar or szá gi cél -
lis tá kon. A be mu ta tott cé lok sor rend je idõ sza -
kon ként fel cse ré lõ dött, de tar tal ma ér dem ben a
há bo rú vé gé ig vál to zat lan ma radt.

Ma gya ror szá gon a leg töb bet bom bá zott
cé lok a vas út ál lo más ok, rendezõpályaudvarok,
vas úti hídak és be ren de zé sek vol tak. Ez adó dott
az or szág geostratégiai hely ze té bõl. Eu ró pa szí -
vé ben, a vas utak, köz utak met szés pont ja in, va la -
mint a leg na gyobb „or szág út”, a Du na, kö zép sõ
sza ka szán he lyez ke dett el. Meg ke rül ni vagy nem
le he tett, vagy ko moly gon do kat oko zott. Ezért az
or szág tran zit sze re pe meg ha tá ro zó je len tõ sé gû
volt. A né met ha di gé pe zet ré szé re nél kü löz he tet -
len ro má ni ai kõ olaj a Du nán és a ma gyar or szá gi
vas út vo na la kon ju tott el a bé csi, po zso nyi és bu -
da pes ti, al más fü zi tõi kõolajfinomítókba. Ese ten -
ként azon ban – mint ké sõbb lát ha tó lesz – ki fe je -
zet ten ka to nai, had mû ve le ti cé lok mi att is bom -
báz ták a vas uta kat. A bom ba tá ma dás ok ból bõ ven
ki ju tott a dél-er dé lyi, bán sá gi és szer bi ai, hor vát -
or szá gi vas utak nak is.

22.. 11994444.. jjúú nnii uuss 22..,, aa „„FFrraannttiicc JJooee II..”” 
lléé ggii hhaadd mmûû vvee lleett
Észak-Er dély te rü le tén né hány vas úti

cso mó pon tot és re pü lõ te ret le szá mít va nem volt
egyet len ha dá sza ti szem pont ból je len tõ sebb ipa ri
vagy más ha son ló cél pont sem. Sõt, a Né me tor -
szág ba irá nyu ló ro má ni ai kõ olaj szál lít má nyok
sem érin tet ték a MÁV északerdélyi vo na la it. Így
a szö vet sé ges lé gi erõ csak ak kor bom báz ta az it -
te ni cél pon to kat, ami kor azt va la me lyik je len tõs
szá raz föl di had mû ve let in do kolt tá tet te. Ös  sze -
sen két ilyen had mû ve let volt 1944-ben: a szö -
vet sé ge sek 1944. jú ni us 6.-i nor man di ai part ra -
szál lá sa, majd au gusz tus 20-át kö ve tõ en a Vö rös
Had se reg Jasi-Kisinyov-i át tö ré se, a ro mán ki ug -
rás és a vi ha ros gyor sa sá gú szov jet elõ re tö rés
Ro má ni á ban és a Bal kán-fél szi ge ten. Néz zük az
el sõt. A „Frantic”-t (más né ven „Frantic Joe”) az
ame ri kai és szov jet ve zér kar ok kö zö sen dol goz -

ták ki. A Dél-Ola szor szág ból (15. AAF), il let ve
az Ang li á ból (8. AAF) in du ló ame ri kai légi -
kötelékek a bom ba tá ma dás vég re haj tá sa után
nem re pül tek vis  sza tá masz pont ja ik ra, ha nem az
e cél ra kö zös erõ fe szí tés sel elõ ké szí tett és be ren -
de zett, jó val kö ze lebb lé võ szov jet-uk raj nai re pü -
lõ te re ken száll tak le. Né hány nap pi he nés, kar -
ban tar tás és fel töl tés után vis  sza re pül ve, is mét
bom báz ták a meg ha tá ro zott cél pon to kat. A mód -
szer elõ nye a ne héz bom bá zó gé pek ben rej lõ le -
he tõ sé gek ma xi má lis ki hasz ná lá sá ban rej lett. Ez
az „in ga bom bá zás... meg kez dõ dött Olasz or szág
és Szovjetoroszország kö zött... az 1944. jú li us 2-
án Kö zép-Eu ró pa vas úti köz le ke dé se el len in té -
zett sú lyos lé gi ro ham mal...” ír ta Ge or ge MAR-
SHALL az USA Ve zér ka ri Fõ nö kök Egye sí tett
Bi zott sá gá nak el nö ke jelentésében.3 Ez a
Kongresszusnak cím zett je len tés már csak azért
is ér de kes, mi vel 1944-45-ben az ame ri kai ka to -
nai ve ze tés Ma gya ror szá got fél re ért he tet le nül
Kö zép-Eu ró pá ba „he lyez te”, nem pe dig „Ke let-”
vagy „Kö zép-Ke let-Eu ró pá ba” mint nap ja ink ban
oly gyak ran.

A MARSHALL tá bor nok ál tal em lí tett
„in ga bom bá zás”, a „Franctic I” fe dõ ne vû „légi -
roham” a má so dik vi lág há bo rú so rán Ma gyar or -
szág el len in té zett leg sú lyo sabb légihadmûvelet
volt, amely rend kí vül nagy pusz tí tást vég zett
Nagy vá ra don és Ko lozs vá ron, va la mint Szol no -
kon, Deb re cen ben, Mis kol con és Sze ge den, Püs -
pök la dány ban is.  To váb bá a dél-er dé lyi Piski-
telepen (Simeria). Ma gya ror szá gon a bom ba tá -
ma dás so ro zat nak az ed di gi és nem vég le ges szá -
mí tá sa im sze rint 1563 lé lek esett ál do za tul, kö zü -
lük 69 ma gyar és 242 né met ka to na volt, és fel te -
he tõ en 8-10 uk rán menekült.4

A tá ma dó ame ri kai lé gi kö te lé ke ket, te -
kin tet tel ar ra, hogy az eu ró pai had szín té ren ez
volt az el sõ ame ri kai-szov jet had mû ve le ti együtt -
mû kö dés, sze mé lye sen Ira C. EAKER al tá bor -
nagy, a Föld kö zi-ten ge ri Szö vet sé ges Lé gi erõk
fõ pa rancs no ka ve zet te, bom báz va Deb re cent. A
gép pa rancs no ko kat haj na li 2 óra kor iga zí tot ták
el. Az el sõ kö te lé kek jú ni us 2-án reg gel 6 óra 55
perc kor száll tak fel Ba ri tér sé gé bõl. Nagy vá ra dot
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a 5. Wing 463. és 483. Bomber Groupja, Ko lozs -
várt az 55. Wing gé pei bombázták.5

Nagy vá ra don jú ni us 2-án reg gel 8 óra 48
perc kor üvöl töt tek fel lé gi ri a dót (ak ko ri ne vén
„lég vé del mi ri a dót”) je lez ve a szi ré nák. A vá ros
fö lé mint egy száz gép rö pült be. Hir te len ki vált a
kö te lék bõl 14 gép, és mi vel a vá rost sem mi, egyet -
len lég vé del mi ágyú, vagy gép ágyú nem véd te,
nagy kört le ír va né hány száz – egye sek sze rint
200, má sok vi szont azt ál lít ják 800-1000 – mé ter -
re le eresz ked ve kö zel 70 db rom bo ló bom bát dob -
tak a MÁV fû tõ há zá tól a VÖRÖSMARTY-úti
vas úti át já ró ig ter je dõ vá gány há ló zat ra. (Itt köz -
be szúr va meg jegy zem, hogy az írás ban min de -
nütt az 1944. évi hi va ta los ma gyar ut ca- és hely -
ség ne ve ket hasz ná lom.) A nap pa li bom ba tá ma -
dás ok so rán na gyobb cél te rü le tek, pl. vas úti cso -
mó pont ok, rendezõpályaudvarok, nagy üze mek
stb. bom bá zá sa kor az úgy ne ve zett „szõ nyeg bom -
bá zás” mód sze rét al kal maz ták. A cél te rü let re
zárt kö te lék ben re pül tek rá, majd a kö te lék pa -
rancs nok je lé re nagy já ból egy szer re ol dot ták ki
bom bá i kat. A bom bák a gé pek ha sá ban (tör zsé -
ben) el he lye zett bom ba re ke szek bõl egy mást kö -
vet ve hul lot tak ki, és a föld re csa pód va a cél te rü -
le tet szõ nyeg sze rû en be te rít ve rob ban tak fel. A
bom ba tá ma dás ok ezért ál ta lá ban rö vid ide ig tar -
tot tak. A Vá rad el le ni el sõ tá ma dás is alig más fél
per cig. A szõ nyeg bom bá zást még ma is al kal -
maz zák, ha na gyobb ki ter je dé sû cél te rü le tek
rom bo lá sá ról van szó.

A bu da pes ti rá dió, az Or szá gos Lég vé -
del mi Köz pont in téz ke dé sé re 9 óra 28 perc kor
„Vá rad” lég ol tal mi kör zet ré szé re „Pi henj” ve -
zény szót adott. Az in téz ke dés oka: A Szol no kot
8 óra 29 perc kor ért bom ba tá ma dás so rán „az el -
ága zó ve ze té kek bom ba ta lá la ta foly tán az Er dély
fe lé ve ze tõ táv be szé lõ vo na lak megszakad-
tak...”.6 Az Or szá gos Lég vé del mi Köz pont te hát
úgy in téz ke dett, hogy va ló já ban nem volt tisz tá -
ban a hely zet tel. A vá ro si lég ol tal mi pa rancs nok
– a rend õr ka pi tány, saj nos ne ve nem sze re pel az
ok má nyok ban – azon ban mi vel még jól hall ha tó
volt az ame ri kai óri ás gé pek, B-17-es re pü lõ erõ -
dök (B-17, Boe ing „Flying Fortress”), jel leg ze tes
mor mo ló – föl erõ sö dõ, el hal ku ló – mo tor zú gá sa

az egész vá ros ban, nem haj tot ta vég re az utasí -
tást, nem fú vat ta le a lé gi ri a dót. Va ló szí nû leg
többszáz em ber éle tét men tet te meg ez zel, mi vel
a nagyerejû lé gi tá ma dás ra csak ezt kö ve tõ en ke -
rült sor. A kö te lék vis  sza ka nya ro dott, és 9 óra
40-42 perc kö zött to váb bi 260 db. 500-1000 fon -
tos (1 libra, libs – an gol font – = 453,6 gramm)
rom bo ló bom bát vet ve a vá ros ra. Kö zü lük 8 db
nem rob bant fel. A cél is mét a vas út ál lo más volt,
de „... a bom bák leg na gyobb ré sze la kó ne gye -
dek re és fõ leg az ál lo más tól észak ra fek võ mun -
kás la kó ne gyed re, az úgy ne ve zett NIGLESZ te -
lep re esett, ame lyek egé szen kis egy szo ba-kony -
hás la ká so kat és csa lá di há za kat tet tek tönk re. A
ha lá los ál do za tok szá ma is fõ ként in nen ke rült
ki...”7 Ez nem váradi, ha nem jel leg ze tes ma gyar -
or szá gi, sõt közép-európai vá ros épí té si sa já tos -
ság volt. Min den na gyobb vi dé ki vá ro sunk ban
ha son ló hely zet ala kult ki. A vas út ál lo más ok, pá -
lya ud var ok men tén vol tak a leg ol csób bak ál ta lá -
ban a te lek árak. A MÁV és na gyobb üze mek
ezért ál ta lá ban itt épí tet ték fel gyá ra i kat és szo ci -
á lis lé te sít mé nye i ket; ter mé sze te sen a ta ka ré kos -
sá gi szem pont ok, a kis szál lí tá si tá vol sá gok is
fon tos érv ként szol gál tak. Így a pá lya ud var ok
kö rül va ló sá gos fü zér ként he lyez ked tek el a zö -
mé ben kön  nyû ipa ri és élel mi szer ipa ri üze mek.
És ter mé sze te sen a mun kás la kó ko ló ni ák is. Sõt a
vé kony pén zû nyug dí ja sok nagy ré sze is itt la kott,
kis csa lá di há zak ban. E la kó te le pe ken ál ta lá ban
nem épül tek óvó he lyek, leg fel jebb a pá lya ud va -
rokon. Vis  sza tér ve a váradi bom bá zá sok ra, a je -
len tõ sebb épü let károk a kö vet ke zõk vol tak. Tel -
je sen meg sem mi sült a csend õr lak ta nya, és egyet -
len épü let ma radt meg, az is ro mo san, az ál la mi
köz kór ház ból. Rend kí vül sú lyo san meg ron gá ló -
dott a MÁV fû tõ ház, a leg több vas úti rak tár. Az
ál lo más pá lya test ét 43 bom ba rob ba ná sa tép te
fel. „Kö ze pe sen”, az az még hely re ál lít ha tó an,
meg ron gá ló dott a HOR THY Mik lós úti had ki -
egé szí tõ pa rancs nok ság, a föld mé ré si fel ügye lõ -
ség, a tör vény szék és a bá ba kép zõ in té zet, és
meg sem mi sült több mint más fél száz la kó ház.

A bom bá zás so rán 105-en vesz tet ték éle -
tü ket, köz tük 8 né met ka to na és ápo ló nõ. A se be -
sül tek szá ma 380 fõ volt.8 A je len té sek ál ta lá ban
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a tá ma dást kö ve tõ 4-5. na pig ös  sze sí tett ada to kat
tar tal maz ták az elõ írá sok nak meg fe le lõ en. A ka -
to na or vo si ta pasz ta la tok sze rint azon ban a sú lyos
se be sül tek át lag 10%-os utó la gos el ha lá lo zá sá val
le het még szá mol ni, így tel je sen pon tos vesz te -
ség ada to kat csak az anya köny vek té te les fel dol -
go zá sá val lehetne kapni.9

A bom bák rob ba ná sa után alig ne gyed -
órá val a vá ro si lég ol ta lom azon nal meg kezd te a
men tõ, hely re ál lí tó mun ká kat. Öt kár te rü le tet ala -
kí tot tak ki, ahol 240-en dol goz tak. 763 mun ka órát
tel je sít ve 200 ház rom ja it ta ka rí tot ták el, ki ment -
ve a ro mok kö zül a se be sül te ket és ki bont va a ro -
mok alól a ha lot ta kat. A köz uta kat meg tisz tít va
jár ha tó vá tet ték. A ki bom bá zot ta kat – a né me te -
ket ki szol gá ló SZTÓJAY-kormány ren de le te ér -
tel mé ben a vá ros zsi dó val lá sú la kos sá gá nak get -
tó ba gyûj té sét kö ve tõ en üre sen ma radt 4700 la -
kás ból 519-et igény be vé ve, he lyez ték el. A de -
por tá lá sok is már or szág szer te foly tak. Úgy szin -
tén a zsi dók hát ra ha gyott ér té ke i bõl elé gí tet ték ki
a ki bom bá zot ta kat ru hák kal, edényzettel és más, a
min den na pi élet hez szük sé ges tár gyak kal. El lá tá -
suk ra azon nal nép kony hát ál lí tot tak fel, és már jú -
ni us 2-án dél ben, te hát alig 3-4 órá val a bom bá zás
után 255 adag ebé det osz tot tak ki, majd va cso rát
is. Más nap tól pe dig na pi há rom szo ri ét ke zést
szol gál tak ki a rászorulóknak.10 A ki bom bá zot -
tak élelmezési nor má ja  a következõ volt:

Az elõ írá sok sze rint na pon ta két szer kel -
lett szá muk ra me leg egytál ételt ké szí te ni (a vára-
diak te hát meg emel ték a fej ada go kat) az aláb bi
nyers anyag és étel men  nyi ség bõl:

– 250 g ke nyér,
– 200 g hü ve lyes, vagy 50 g zöld fõ ze lék, vagy

150 gramm szá rí tott tész ta, eset leg 1 ki ló krump li;
– 100 g szín hús, vagy 150 gramm cson -

tos hús;
– 20 g zsi ra dék;
– cu kor, só, fû szer szük ség sze rint
– 5 de ci for ró ká vé, vagy tea. Meg kell

je gyez ni, hogy mi vel a „gyar ma tok kal” nem volt
ke res ke del mi kap cso la ta az or szág nak, ci kó ria -
ká vét ad tak;

– a gyer me kek nek, ter hes és szop ta tós
anyák nak, ag gok nak ezen felül te jet is ad tak.

A fel so rol tak na pi fej adag nak számítottak.11

A vá ro si elöl já ró ság még a bom bá zás
nap ján hir det mé nyek kel tu dat ta a la kos ság gal,
hogy hol és ki mi lyen se gély re jo go sult (pénz, la -
kás, ru ha, élel me zés... stb. – va la mint, mind eh -
hez mi lyen ok má nyok ra... stb van szük sé ge.
Min dent ös  sze szá mít va meg ál la pít ha tó, hogy
Nagy vá rad köz igaz ga tá sa és lég ol tal ma az nap
va ló ban jó mun kát vég zett, és pél da ként szol gál -
ha tott mind egyik bom bá zott ma gyar vá ros nak.

A Ko lozs várt meg kö ze lí tõ kö te lé kek 9
óra 8 perc tõl re pül tek át Zilah fe lett, nagy meny  -
nyi sé gû röp cé du lát zú dít va a vá ros nyakába12. A
röpcédulaháborúra még vis  sza té rünk. Er dély fõ -
vá ro sá ban 9 óra 2 perc kor szó lal tak meg a szi ré -
nák, je lez ve a lé gi ri a dót. A bom ba tá ma dás jó val
na gyobb ere jû volt, mint a váradi. A ma gyar lég -
ol ta lom je len té se sze rint mint egy 200 B-24-es
Consolidated „Liberator” tí pu sú négy mo to ros
bom bá zó szór ta ha lá los ter hét a vá ros ra. E szám
va ló szí nû leg túl zás, mert a le do bott bom bák szá -
má ból kö vet kez tet ve 140-150 gép nél nem le he -
tett több. A vá ros ra egyéb ként több, mint 1200
db. 500-1000 fon tos rom bo ló bom ba hul lott, kö -
zü lük 50 nem rob bant fel, eze ket a hon véd ség
tûz sze ré szei hatástalanították.12

A cél pont itt is a pá lya ud var és kör nyé ke
volt. 250 épü let sem mi sült meg tel je sen, köz tük a
pá lya ud var, a re for má tus kór ház, az ÜV élel mi -
szer rak tá ra, a 2. sz. pos ta hi va tal. Sú lyo san meg -
ron gá ló dott – ez azt je len ti, hogy meg fe le lõ gaz -
da sá gi elem zé sen kell el dön te ni, ér de mes-e még
hely re ál lí ta ni, vagy gazdaságosabb le bon ta ni –
252 épü let, köz tük az or to péd kór ház, több vas úti
rak tár és más épü let, kö ze pe sen (hely re ál lít ha tó)
a Marianum is ko la, kollégium,. hely õr sé gi kór -
ház, tûz ol tó lak ta nya stb.13

Ko lozs vár je len tõs ipa ri vá ros volt. Or -
szá go san is fon tos üze mek so ra koz tak a pá lya ud -
var kö rül, ezek több sé ge na gyon sú lyos ká ro kat
szen ve dett. A Dermata Mû vek Bõr és Ci põ gyár
Rt. Ma gyar or szág má so dik leg na gyobb bõr áru -
gyá ra ként évi 840 va gon bõrt dol go zott fel, az
össz ter me lés 17%-át. 1944-ben gya kor la ti lag
már a hon véd ség nek és a né met had erõ nek ter -
melt. Te rü le té re 36 db. 500 fon tos rom bo ló bom -
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ba hul lott. Mint egy 2 mil lió pen gõs kár ke let ke -
zett. A hely re ál lí tá sá ra 3 hó nap ra volt szükség.14

A Ma gyar Ál ta lá nos Gyu fa ipa ri Rt. ko lozs vá ri
gyá ra az or szá gos összmennyiség 25%-át ál lí tot -
ta elõ. 19 db 500-1000 fon tos rom bo ló bom ba ta -
lá lat tól ki gyul ladt és tel je sen kiégett.15 A
Fermata Mû vek Fém áru gyár ra 8 bom ba hul lott,
tel je sen le rom bol va az ön tö dei részt, sú lyos ká ro -
kat okoz va a gyár ban és meg öl ve négy mun -
kást.16 Több te li ta lá la tot ka pott BAATZ Er vin
Fur nér és Fa le mez gyá ra is, itt ket ten vesz tet ték
éle tü ket. Tel je sen meg sem mi sült a vas úti mû -
hely, és kön  nyeb ben meg ron gá ló dott a Ma gyar
Acél áru gyár és a vá ro si vá gó híd is.17

A bom bák tól éle tét vesz tet te 315 ci vil la -
kos, 25 ma gyar és 60 né met ka to na, az az 400 lé -
lek. Meg se be sült 389 pol gá ri sze mély, 41 ma -
gyar és 50 né met katona.18 A se be sül tek tel jes
szá ma va ló szí nû leg so ha nem lesz meg ál la pít ha -
tó. A kön  nyû sé rül tek nagy ré sze a kö tö zést és
or vo si el lá tást kö ve tõ en gyor san ha za ment, és
nem vár ta meg, amíg nyil ván tar tás ba vet ték. A
há bo rús be hí vá sok, ka to nai szol gá lat, a zsi dó or -
vo sok de por tá lá sa... stb. mi att az amúgyis ke vés
or vos és ápo ló nõ nem ért rá az elõ írt bürökráciá-
val fog lal koz ni nagy szá mú sé rült gyors osz tá lyo -
zá sa és el lá tá sa ese tén. A gyors or vo si be avat ko -
zás éle te ket men tett meg. Ezért a nyil ván tar tás ok
fel fek te té sé re csak utó lag, a be te gek el lá tá sa után
ke rült sor. Egy ré szük vi szont ek kor már el tá vo -
zott. Ez a hely zet az or szág ban min de nütt ki ala -
kult, ahol sok ál do za tot kö ve telt a bombázás.19

A se be sül tek szá ma te hát va ló szí nû leg 20-25%-
kal több le he tett.

A tá ma dást gya kor la ti lag nem za var ta itt
sem sen ki és sem mi. A vá ros „lég vé del mét a
bom ba tá ma dás al kal má val hat lég vé del mi gép -
ágyú lát ta el. Ezek azon ban csak 3.500 mé te rig
ha tá so sak, már pe dig a bom ba tá ma dást 6-8.000
mé ter  ma gas ság ból haj tot ták vég re a tá ma dó
gépek...”.20 A gép ágyúk egyéb ként 64 lö vést ad -
tak le. Bor só volt a fal ra...

A „Frantic I” ala po san meg ráz ta az or -
szá got. Egy ér tel mû vé vált, hogy a szö vet sé ges
lé gi erõ gya kor la ti lag az or szág egész te rü le tét ké -
pes tá mad ni. Be bi zo nyo so dott, hogy az or szág

nincs kel lõ en fel ké szül ve a légiháborúra, és ki -
emel ke dõ fon tos sá gú vá ro sai – pl. Deb re cen, Ko -
lozs vár, Nagy vá rad... sõt még Mis kolc is, mert a
lég vé de lem csak Di ós gyõr re épült ki, oda is elég -
te len mér ték ben – ma rad tak tel je sen fe de zet le -
nül, ké nyé re-ked vé re ki szol gál tat va a tá ma dó re -
pü lõ gé pek nek. A fel há bo ro dott vissz hang nem is
vá ra tott ma gá ra so ká ig. Ko lozs vár Tör vény ha tó -
sá gi Jo gú Sza bad Ki rá lyi Vá ros (THJ Sz. Kir.
Vá ros) fõ is pán ja, már két nap pal a bom ba tá ma -
dás után, je len té sé ben így ír a bel ügy mi nisz ter -
nek, mi u tán fel so rol ta, hogy mi ként szer vez ték
meg a men tést és hely re ál lí tást (egyéb ként ha -
son ló an pon to san és jól, mint Nagy vá ra don, csu -
pán a hel  lyel va ló ta ka ré kos ko dás ér de ké ben el -
te kin tet tem a té te les fel so ro lás tól. Ko lozs vár
köz igaz ga tá sa és lég ol tal ma is ki emel ke dõ en
dol go zott, pél da mu ta tó an helyt állt. P. I.): „...
meg en ged he tet len, hogy az or szág má so dik vá ro -
sa tel je sen ki le gyen szol gál tat va az el len ség ké -
nyé nek-ked vé nek...” Fel há bo ro dott a lég vé de lem
hiánya és hi bá ja mi att. „Itt még csak azt kell
meg je gyez nem, hogy sa ját ta pasz ta la tom a re pü -
lõ ál lo má son igen sok va dász gép volt, de ezek a
re pü lõ tér pol gá ri pa rancs no ká tól ka pott in for má -
ció sze rint fel sõbb uta sí tás ra, a pi ló ták min den
ön fel ál do zó ön kén tes vál lal ko zá sa el le né re sem
szállhattak fel. A fel sõbb uta sí tás ál lí tó lag azért
volt til tó, mert a gé pek úgy ne ve zett „Hé ja” tí pu -
sú gé pek, ame lyek a tá ma dó Liberator gé pek kel
szem ben... csak ér tel met len ál do za tok let tek vol -
na. Ha te hát ez a hely zet, ak kor ezek a gé pek
olyan hely re szál lí tan dók, ahol fel hasz nál ha tók,
és he lyük be olyan gé pek ho zan dók, ame lyek ha
tel jes vé del met nem is nyújt hat nak, de a la kos -
ság ban leg alább a vé dett ség ér ze tét kel tik.
Ugyan ez áll a lég vé del mi tü zér ség re is...”.21 Na -
gyon õszin te je len tés. Ér zé kel te ti mind a vá ro si
la kos ság mind a szamosfalvi re pü lõ tér ma gyar
pi ló tá i nak ki szol gál ta tott hely ze tét. Fél re ért he tet -
le nül jel zi, hogy amit el mu lasz ta nak idõ ben, még
bé ké ben meg ten ni a vé de lem ér de ké ben, az már
pó tol ha tat lan há bo rú ban, és rend kí vül vé res ál do -
za to kat kí ván.

A bel ügy mi nisz ter a kü lön bö zõ vá ro sok -
ból ér ke zõ pa na szo kat, fel há bo ro dá so kat ös  sze -
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gez ve át küld te a ve zér kar nak. A ve zér ka ri fõ nök
ki ad ta ki vizs gá lás ra a lég vé del mi erõk pa rancs -
no ká nak. Egy hó nap múl va kap ta meg a vá laszt.
A tel jes ok mányt mel lé kel tem e ta nul mány hoz.
Jel lem zõ ok mány. Is ko la pél dá ja a mû fel há bo ro -
dás nak és a fe le lõs ség el ke né sé nek (Lásd 1. sz.
mel lék let). A ve zér ka ri fõ nök tisz tá ban volt a
hely zet tel, és mi vel nem tu dott se gí te ni, nem volt
lég vé del mi esz kö ze több a meg le võ nél az or -
szág nak, ér tel met len nek ítél te a to váb bi vi tát.
Vá lasz le ve lé ben kér te a bel ügy mi nisz tert, hogy
az érin tett fõ is pán ok kal lá to gas sák meg õt a kér -
dés megbeszélésére.22 Így is tör tént, és a kér dést
a fe le lõs ve ze tõk a „szõ nyeg alá sö pör ték”. A tel -
jes igaz ság hoz az is hoz zá tar to zik, hogy 1944.
nya rán már sem Né met or szág, sem szö vet sé ge -
sei, Ma gyar or szág, Ro má nia nem vol tak ab ban a
hely zet ben, hogy akár egyet len szö vet sé ges ha -
dá sza ti bom ba tá ma dást ké pe sek let tek vol na
meg aka dá lyoz ni, csu pán za var ni tud ták.

33.. 11994444.. aauu gguusszz ttuuss--sszzeepp tteemm bbeerr
Jú ni us-jú li us hó na pok az úgy ne ve zett

„olaj há bo rú” he tei vol tak. A szö vet sé ges lé gi erõ
a nor man di ai part ra szál lás si ke rét kö ve tõ en új
fel ada tot ka pott. Tönk re kel lett bom báz nia a né -
met, ro mán, ma gyar, szlo vák stb. kõ olaj ipart.
SPAAZT tá bor nok jú ni us 8-án ki adott és a to -
váb bi ak ban egé szen a há bo rú vé gé ig ér vény ben
ma radt di rek tí vá ja így ha tá roz za meg a fõ  fel ada -
tot: „Az el sõd le ges ha dá sza ti cél a to váb bi ak ban
az el len sé ges ka to nai erõk üzemanyagellátásának
megakadályozása....23 Egy mást kö ve tõ ha tal mas
ere jû tá ma dá sok kal au gusz tus ra a né met kõ olaj-
és mûbenzingyártást az év elejinek a 6%-ra (!) és
a ma gyar egy har ma dá ra szo rí tot ták vissza.24

Észak-Er dély ben, a ta nul má nyom ban
nem tár gyalt  át re pü lé se ket le szá mít va, egé szen
au gusz tus ele jé ig vi szony lag nyu ga lom volt. A
hely zet au gusz tus 20-át kö ve tõ en vál to zott meg
gyö ke re sen. A ro mán ki ug rás és a Vö rös Had se reg
gyors ro má ni ai elõ tö ré se alap ve tõ en meg vál toz tat -
ta a há bo rú me ne tét e tér ség ben. A 15. AAF egyik
fon tos fel ada ta lett a Vö rös Had se reg tá ma dá sá nak
tá mo ga tá sa. A cél lis ták ra is mét fel ke rül tek az
észak-er dé lyi, va la mint a ke let-ma gyar or szá gi

vas úti pá lya ud var ok, rendezõpályaudvarok va la -
mint a ma gyar és né met ka to nai re pü lõ te rek. Egy
rö vid fel so ro lás is ér zé kel te ti e bom ba tá ma dás ok
in ten zi tá sát és sû rû sé gét. Sze ge det au gusz tus 20,
24, 29-én és szep tem ber 2-áról 3-ára vir ra dó éj sza -
ka, Szol no kot au gusz tus 20, 28, 29-én és szep tem -
ber 1, 3, 5, 19-én ér te bom ba tá ma dás, Deb re cent
szep tem ber 1-én és 21-én, Nyír egy há zát pe dig
szep tem ber 6-án. Bom báz ták az Al föld ön lé võ
összes ál lan dó és tá bo ri re pü lõ te ret is. E tá ma dás -
so ro zat hoz kap cso lód nak a Nagy vá rad, Nagy ká -
roly és Szászrégen el le ni bom ba tá ma dás ok is.

Idõ ren di sor rend ben Nagy vá ra dot, a re -
pü lõ té ren ál lo má so zó né met gé pe ket ér te 1944.
au gusz tus 30-án az el sõ tá ma dás. A ren del ke zés -
re álló ok mány nem tu dott ál lást fog lal ni a tá ma -
dó va dász gé pek nem ze ti sé gé rõl. Le het tek ame ri -
ka i ak, szov je tek vagy akár ro má nok is. Az ala -
cso nyan tá ma dó és fe dél ze ti fegy ve re ik bõl tü ze lõ
gé pek 20-25 né met re pü lõ gé pet fel gyúj tot tak,
majd gyorsan to vább re pül tek. Öt-hat em ber
vesz tet te életét.25 Más nap, 31-én 10 óra 5 és 20
perc kö zött 16 ame ri kai „Mustang” (P-51-es) tí -
pu sú va dász gép tá mad ta meg a né met re pü lõ te -
ret. Az Or szá gos Lég vé del mi Köz pont is mét nem
je lez te elõ re a lé gi tá ma dást, csak a he lyi ri asz tás
mû kö dött. Az ala cso nyan tá ma dó gé pek a föl dön
fel gyúj tot tak 15 né met re pü lõ gé pet. Egy, a re pü -
lõ tér mel let ti kis ház is le égett. Ket ten vesz tet ték
éle tü ket, és 7-en se be sül tek meg.26 Ugyan ezen a
na pon az ame ri kai gé pek meg tá mad ták a szászré-
geni né met tá bo ri re pü lõ te ret is. A tá ma dás ról
sem mi lyen rész le tes adat nem áll rendel ke zé -
sünk re, a té nyen kívül.27 A Or szá gos Lég vé del -
mi Pa rancs nok ság, va la mint a hon vé del mi mi -
nisz té ri um 35., 36. lég ol tal mi osz tá lya i nak irat -
anya gai Bu da pest ost ro ma alatt meg sem mi sül tek.
A ren del ke zés re ál ló és kü lön bö zõ le vél tá rak ban
föl lel he tõ ira tok pe dig hi á nyo sak. Az er dé lyi le -
vél tá rak ban nem állt mó dom ban ku tat ni, ezért
elõ for dul hat, hogy egyes – el sõ sor ban a ka to nai
cé lok el len vég re haj tott – lé gi tá ma dás ok ada tai
hi á nyo sak, vagy nem ke rül tek elõ, el kal lód tak.

Szep tem ber 1-jén 11 óra 25-kor mint egy
80 ame ri kai bom bá zó gép át re pült Nagy ká roly fe -
lett. „...10 perc múl va vis  sza tér tek, de már csak
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egy kö te lék, amely ben 27 gép volt, ezek kö zött 6
va dász gép. A bom bá zást a szap pan gyár nál 11
óra 45 perc kor kezd ték meg, ami kor már kb.
2500 m-re eresz ked tek le. Bom bá i kat az ál lo má -
son át fu tó Budapest-máramarosszigeti sín pár ok
irá nyá ban, jobb ra-bal ra, kb. 200-250 m szé les
sáv ál tal meg ha tá rol ha tó te rü let re szór ták
le...”28-98 db. bom bát dob tak le, köz tük 10 db.
1000 fon tost, a töb bi 500 fon tos volt. Kö zü lük 2
db. nem rob bant fel. Hár man – kö zü lük egy egy -
éves kis ba ba és egy né met ka to na – vesz tet ték
éle tü ket, és 18-an sebe sül tek meg. A leg sú lyo -
sabb károk a vas út ál lo mást, vas úti rak tá ra kat ér -
ték, ahol 10 va gon és 5 va gon ter mék meg sem -
mi sült, és az „Er dély” Olaj-, Szap pan- és
Vegyicikk gyá rat. 8 rom bo ló bom ba ta lá lat meg -
sem mi sí tet te a gyár rak tá ra it és mar ga rin gyár tó
va la mint víz bon tó üze me it. Sok ház meg sem mi -
sült a vas útál lo más kö rü li HU NYA DI, ARANY
János, MIK SZÁTH Kál mán, BER CSÉ NYI ut -
cák ban és a LUKY so ron. 21 csa lád, 53 lé lek vált
haj lék ta lan ná. Szük ség la kás ok ban he lyez ték el
õket. A jó val na gyobb vesz te sé get az ál lo más fõ -
nök és a szap pan gyár igaz ga tó ja elõz te meg, akik
a lé gi ri a dó el hang zá sa kor azon nal ki ürí tet ték az
ál lo mást és a gyá rat. A ren del ke zés re ál ló 15 perc
alatt az em be rek el hagy ták az ál lo más
körzetét.29

A vá ros lég ol tal mi szer ve ze te vi szont
már ko ránt sem dol go zott olyan jól, mint Ko lozs -
vá ré vagy Nagy vá ra dé. Az ál lo mány egy har ma da
nem je lent meg men te ni. A fõ szol ga bí ró a kör -
nye zõ köz sé gek – Gencs és Kapoly – osz ta ga it
hoz ta se gít sé gül és a le ven té ket. Két be te me tett
as  szonyt kel lett ki ás ni. Az ijedt sé gen kívül
„...komoly ba ja egyik nek sem történt”.30

E na pok va la me lyi kén, vagy né hány nap -
pal ké sõbb ér te (ér het te?) va ló szí nû leg Szat már -
né me tit is egy nagyerejû bom ba tá ma dás, mert
egy szep tem ber vé gi pestszenterzsébeti pol gár -
mes te ri je len tés ír ja, hogy a vá rost ért sú lyos
bom ba tá ma dás okoz ta károk fel szá mo lá sá ra, a
hely re ál lí tás meg szer ve zé sé re se gít sé gül „...a ta -
pasz talt ZSOLGYA Ár pád... mûszaki ta ná csost
kül di...” Szatmárnémetibe.31 A lé gi tá ma dás ról
vi szont egyet len je len tés sem be szél.

Az utol só nagyerejû bom ba tá ma dás,
amely észak-er dé lyi vá ros el len irá nyult, 1944.
szep tem ber 6-án Nagy vá ra dot ér te. E tá ma dás
azon ban már a ko ráb bi ak tól el té rõ po li ti kai cé lú
lé gi hadmûveletsorozat ré sze volt. Szep tem ber
ötö di ke volt a nyi tá nya an nak a több he tes lé gi tá -
ma dás so ro zat nak – el sõ sor ban a fõ vá rost ér te –
amely éj jel-nap pal, szü net nél kü li tá ma dá sok kal
a ma gyar po li ti kai ve ze tést akar ta rá kény sze rí te -
ni a fegy ver szü net el fo ga dá sá ra, a ro mán ki ug rás
kö ve té sé re. Ta lá ló an ki bom báz ni Ma gya ror szá -
got a há bo rú ból” cél nak ne vez te egy an gol po li ti -
kus a támadásokat.32

A meg ha tá ro zó cél mel lett a fõ fel adat to -
vább ra is a Vö rös Had se reg elõ tö ré sé nek tá mo ga -
tá sa volt. Csa pa tai ek kor már na pok óta Szé kely -
föld te rü le tén (Úz-völgy) har col tak, és pán cé los
erõ i nek éle szep tem ber 5-én el fog lal ta Bras sót. A
bom ba tá ma dás ok so rán a vas úti cso mó pont ok ra,
ál lo má sok ra, hi dak ra és re pü lõ te rek re mér tek so -
ro za tos légicsapásokat. Szep tem ber 6-án Nagy vá -
rad mel lett Nyír egy há za és Új vi dék vas út ál lo má -
sa it ér te szõ nyeg bom bá zás, va la mint több re pü lõ -
te ret és a Kö rö sök híd ja it tá mad ták. A lé gi had -
mû ve let sem mé re te i ben, sem in ten zi tá sá ban nem
kö ze lí tet te meg a jú ni us másodikait.33

Nagy vá ra don – nagy já ból Nyír egy há zá -
val azo nos idõ ben – 10 óra 55 perc kor szó lal tak
meg a szi ré nák. A lé gi tá ma dás 11 óra 10 perc kor
kez dõ dött, és 10 per cig tar tott. 108 „Liberátor”
1249 db 500 és 1000 fon tos rom bo ló bom bát ha jí -
tott a vas út ál lo más ra, – amely ter mé sze te sen is -
mét be te rí tet te a kör nyé ket is – és váradvelencei,
va la mint  õsipusztai vas út ál lo más ok ra. A Kö rös
vas úti híd ja is sú lyo san megrongálódott.34 A vá -
ros ban sú lyo san, vagy kö ze pe sen meg ron gá ló -
dott 680 köz- és ma gán épü let. (A je len tés nem
rész le te zi.) 906 csa lád, 2718 em ber vált haj lék ta -
lan ná. A vá ros pol gá rai kö zül 145-en vesz tet ték
éle tü ket, és ami a leg fá jóbb, kö zü lük 41 még
gye rek volt. To váb bá meg halt még 71 né met ka -
to na és ápo ló nõ, akik a pá lya ud va ron tar tóz kod -
tak. 87 se be sült kö zül 45 ke rült kórházba.35

A re pü lõ gé pek el vo nu lá sa után a lég ol ta -
lom azon nal meg kezd te a men tést és a kár fel szá -
mo lást. A mun ká ban az ös  szes ha tó sá gi lég ol tal -
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mi szer ve zet tel jes erõ vel, va la mint a kör nye zõ
fal vak ból be ren delt ala ku la tok kal kö zel há rom
na pig dol go zott. A mun ká ba be kap cso ló dott a
hon véd ség és a Wehrmacht – Vá ra don tar-
tozkodó erõ i vel, men tõ au tó i val.

44.. AA sszzoovv jjeett lléé ggii eerrõõ ggéé ppee ii nneekk
ttáá mmaa ddáá ssaaii
1944. jú li us vé gé re a Vö rös Had se reg

Kár pát al ja elõ te ré ben föl zár kó zott a Kár pá tok
ge rin ce in ki épí tett ma gyar vé dõ vo na lak ra, és bár
több kí sér let tel sem tud ta át tör ni a vé del met, in -
ten zív légitevékenységet in dí tott az ungi, be re gi,
máramarosi és ugocsai ma gyar vá ro sok és a köz -
le ke dé si cé lok el len. E tá ma dá sok át csap tak
Észak-Er dély re is. Szov jet fel de rí tõ re pü lõ gé pek
szin te na pon ta re pül tek át lég te rén. A fel de rí tés
te vé keny sé gé nek ér zé kel te té sé re egyet len na pot
eme lek ki, 1944. au gusz tus 8-át, te hát még a jasi-
kisinyovi had mû ve let elõ ké szí té se idõ sza ká nak
egy jel leg ze tes nap ját. Reg gel a lég vé de lem je -
len tet te, hogy Ro má nia te rü le tei fe lett élénk
légitevékenység fo lyik. 9 óra 20 perc kor Ko lozs -
vár tér sé gé ben 1 szov jet fel de rí tõ re pü lõ gép be re -
pült, né hány kört írt le a vá ros fe lett, majd
Szászrégen–Nagybánya–Máramarossziget út vo -
na lon 10 óra 50 perc kor el hagy ta az or szág lég te -
rét. Egy má sik gép 10 óra 03-kor Gyergyó -
békásnál re pült be, majd Bor szék nél észak ra for -
dul va vé gig re pült a Kár pá tok fe lett, és 11.10-kor
Kár pát al ján hagy ta el a ma gyar légteret.36 Át lag
nap volt. A le ír tak bár me lyik nap ra rá húz ha tók.
Több be re pü lés után, az el sõ je len tõ sebb szov jet
bom ba tá ma dás 1944. au gusz tus 17-én 21 és 22
óra kö zött ér te a Csík me gyei Ditrót, mint egy
100 fosz fo ros gyúj tó bom bát és 10 rom bo ló bom -
bát dob tak a te le pü lés re, a rom bo ló kat pe dig
nagy részt a vas út ál lo más ra. Ki lenc ház tel je sen
ki égett, va la mint kö zel két tu cat szé nás paj ta és
is tál ló. Egy em ber meg se be sült, mint egy 20 szar -
vas mar ha, sok juh, ser tés elpusztult.37 Egy re pü -
lõ gép úgy lát szik el té ved he tett, mert né hány
gyúj tó bom bát a kö ze li Gyergyóremetére dobott.38

Va la mi ért Ditró a szov je tek ér dek lõ dé sé nek
hom lok te ré be ke rül he tett, mert már elõ zõ nap éj -
sza ka dob tak le a kör nyé ké re – a me zõk re – né -

hány rom bo ló bom bát és 15-én 22.15-kor fel te -
he tõ en fel té te le zett par ti zá nok nak az 1492. ma -
gas sá gi pont nál két élel mi szer zsá kot dob tak ki
ej tõ er nyõ vel. Tar tal muk szá rí tott ke nyér, rizs,
hús kon zer vek, mar ga rin, orosz tea, do hány és ké -
zi fegy ver lõ szer, va la mint 2 fõ zõ edény volt. A
csend õri je len té sek nem ír tak par ti zá nok ról a
környéken.39 Az ame ri kai bom bá zá sok tól el té -
rõ en a szov je tek leg több ször kis kö te lé kek ben –
géppár, raj, leg fel jebb szá zad – haj tot ták vég re a
tá ma dá so kat. Éj sza ka pe dig, az ös  sze üt kö zé sek
el ke rü lé se ér de ké ben, egye sé vel re pül tek rá a
cél ra. Így volt ez a Maros-Torda me gyei
Palotailván is au gusz tus 19-én 21 óra  perc kor
ami kor egy szov jet éj sza kai bom bá zó gép a né -
met ka to nák el he lye zé si kör le té nél 3 db. gyúj tó -
bom bát do bott le, célt tévesztve.40

Au gusz tus 20-a után meg sza po rod tak a
tá ma dá sok. 24-én 22 óra 30-kor fel te he tõ en egy
gép, 82 db. „orosz” 5 kg-os gyúj tó bom bát do bott
a köz ség re. Nagy ré szük nem rob bant fel, így
cse kély kárt okoztak.41 Nyu ga ti irány ba, az Uk -
raj ná ból be re pü lõ szov jet re pü lõ gé pek Észak-Er -
dély te rü le tén leg tá vo labb Szat már né me tit bom -
báz ták. Szep tem ber 22-én 22 óra 10 perc kor 3
„orosz re pü lõ gép” „sok rom bo ló, gyúj tó és vi lá -
gí tó bom bát” do bott a vá ros ra. A vi lá gí tó bom bá -
kat a nép nyelv „sztálingyertyáknak” ne vez te,
füg get le nül at tól, hogy bri tek, vagy szov je tek
hasz nál ták. A vá ros ban 1 em ber éle tét vesz tet te,
és 3-an megsebesültek.42 Au gusz tus 28-án 22
óra 10 és 20 perc kö zött 5 db. nagy rom bo ló és 5
db. vi lá gí tó bom bát ve tet tek a vá ros ra. Öt eme le -
tes és föld szin tes ház ron gá ló dott meg. Egy gyer -
mek éle tét vesz tet te, és há rom nõ megsebesült.43

Au gusz tus 30-án 21 óra 6 perc kor is mét bom báz -
ták a vá rost. 4 rom bo ló és 4 vi lá gí tó bom ba
mind ös  sze két la kó há zat ron gált meg kön  nyeb -
ben és sú lyo san meg se be sí tett két férfit.44

Egy nap pal ko ráb ban Szolnok-Doboka
me gyé ben egy szov jet gép 8 db. ki sebb rom bo ló -
bom bát ve tett Székelybethlenfalvára, cse kély
kárt okozva.45 To váb bá Máramarosszigetet ér te
dél elõtt 11 óra 5 perc kor lé gi tá ma dás. Egy szov -
jet bom bá zó 1 db. 50 kg-os és 1 db. 100 kg-os
bom bát ve tett a vá ros ra. A 100 kg-os nem rob -
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bant fel. 1 ház ös  sze om lott, 4 meg ron gá ló dott és
4 em ber megsebesült.46

Au gusz tus 31-én reg gel 7 óra 10 perc kor
Radnótfája (Maros-Torda me gye) mel let ti né met
tá bo ri re pü lõ te ret 20 el len sé ges re pü lõ gép ala -
cso nyan száll va meg tá mad ta. Fe dél ze ti fegy ve -
rek kel a föl dön kü lön bö zõ tí pu sú gé pek kö zül
53-at fel gyúj tot tak. A gé pek tel je sen ki ég tek. Az
idõ köz ben föl szál ló né met va dász gé pek 4 tá ma -
dó re pü lõ gé pet le lõt tek. Egy pi ló ta ej tõ er nyõ vel
ki ug rott. El fog ták. A töb bi bentégett a le lõtt gé -
pek ben. A né met ka to nák kö zül töb ben sú lyo san
meg se be sül tek. Az ala cso nyan tá ma dó gé pek a
re pü lõ tér kö ze lé ben leg elé szõ gu lyá ból nyolc te -
he net le mé szá rol tak.

Va ló szí nû leg ugyan ezek a gé pek né hány
perc cel ké sõbb rá csap tak a Lõvér (Maros-Torda)
mel let ti ma gyar tá bo ri re pü lõ tér re is. A föl dön ál -
ló 11 gép bõl egyet föl gyúj tot tak és egyet meg ron -
gál tak. Egy ma gyar re pü lõ ka to na megsebesült.47

Szep tem ber 1-jén is mét Gyergyóremetét
ér te bom ba tá ma dás. Szov jet gé pek egy lé gi ak nát
dob tak a fa lu ra. Öt lé lek hunyt el.48

Szep tem ber 3-án a Szolnok-Doboka me -
gyei Is pán me zõ re 11 rom bo ló bom bát ve tet tek az
„orosz” gé pek, nem okoz va lé nye ges ká ro kat.
Ugyan az nap dél elõtt Palotailva mel lett légiharc -
ban a szov je tek le lõt tek egy né met re pü lõ gé pet.
Két fõs sze mély ze te ej tõ er nyõ vel ki ug rott, de
ször nyet halt, mert er nyõ jük nem nyílt ki.49

To vább ra is szep tem ber 3-ánál ma rad va:
Dél elõtt Ko lozs várt ér te fel te he tõ en szov jet bom -
ba tá ma dás. A vesz te sé gek ada ta it a ma gyar or szá gi
le vél tá ri anyag ból nem le he tett meg ál la pí ta ni. Hét
szé kely te le pü lést is ért szov jet lé gi tá ma dás.
Balavásárra (Maros-Torda) 10 rom bo ló bom bát
ve tet tek. Egy lé lek meg halt, hár man sú lyo san és
mint egy tí zen kön  nyeb ben meg se be sül tek. Sok
ház le égett, és szám ta lan ál lat el pusz tult. Meg fi -
gyel he tõ, hogy amíg a jú ni us 2.-ai bom ba tá ma dás -
ról szó ló – és idézett– ada tok min dent pon to san,
rész le tez ve fel tün tet nek, szep tem ber ele jén már
sok az ál ta lá no sí tás, pon tat lan ság. A je len tést ké -
szí tõ rend õr sé gek, csendõrörsök, vá ro si -köz sé gi
elöl já ró ság ok érez he tõ en kap kod nak, bi zony ta lan -
kod nak. De néz zük to vább az az na pi ese mé nye -

ket. Ud var hely me gyé ben Zetelakán egy sú lyos
gyúj tó bom bák kal vég re haj tott bom ba tá ma dás kö -
vet kez mé nye ként 50 ház le égett, ket ten meg hal tak
és 30-an meg se be sül tek. 12 gyúj tó bom ba nem
rob ban föl. Ez is jel zi, mily so kat dob tak a köz ség -
re. A szin tén ud var he lyi Küküllõkeményfalván,
bár ál do zat nem volt, egy ház le égett. Csík ma da -
ras ra 2 rom bo ló, Óradnára (Beszterce-Naszód me -
gye) 5 gyúj tó bom bát ve tet tek. Egyik bom bá zás
sem oko zott na gyobb ká ro kat. Ha son ló volt a
hely zet Telcsen (Beszterce-Naszód) is, ahol bár 12
nagy tö me gû rom bo ló bom bát dob tak le, mind ösz  -
sze egy te hén esett ál do za tul. A Maros-Torda me -
gyei Te ke köz sé get vi szont sú lyos bom ba tá ma dás
ér te. Hat lé lek hunyt ki örök re, és he ten se be sül tek
meg. Sok ház és az is ko la is meg sem mi sült, il let ve
meg ron gá ló dott. Más nap, szep tem ber 4-én Beth -
len re (Maros-Torda) ve tet tek 4 rom bo ló bom bát,
né gyen se be sül tek meg.50

A ma gyar kor mány zat 1944. szep tem ber
6-án el ren del te Szé kely föld ki ürí té sét. A je len té -
sek fo ko za to san csök ken tek, majd meg szûn tek...

7-én is mét bom báz ták Ditrót, ez al ka -
lom mal a vas út ál lo mást. Az ál do za tok szá ma és a
rom bo lás mér té ke ismeretlen.51 Szep tem ber 8-
án Gyergyószentmiklósra 8 rom bo ló bom ba hul -
lott. A vesz te ség itt is ismeretlen.52 Még az nap
Borgóprundra (Beszterce-Naszód) 6 bom bát
dob tak. Itt két ma gyar ka to na se be sült meg.53

Más nap szep tem ber 9-én Szászrégent bom báz -
ták. A kár, vesz te ség mér té ke itt is is me ret len.

Ko lozs vár elõ te ré ben tom bolt a tordai csa -
ta. Így a szov jet és rész ben a ro mán légi -
tevékenység súly pont ja is Észak-Er dély kö zép sõ
és nyu ga ti te rü le te i re te võ dött át. Dést 14-én bom -
báz zák elõ ször. Egy em ber meg halt, hár man meg -
se be sül tek, és az utász lak ta nya sú lyo san meg ron -
gá ló dott. Há rom nap múl va, szep tem ber 17-én a
vas út ál lo mást és kör nyé két éri sú lyos szov jet bom -
ba tá ma dás. A rak tá rak tel je sen ki ég nek és a je len -
tés az ál do za tok szá má nak meg ha tá ro zá sa nél kül
meg jegy zi, hogy sok ha lott és se be sült van. 19-én
új ra bom báz zák a vá rost. Ez al ka lom mal a kár cse -
kély, és nincs ha lott, vi szont „sok a sebesült”.54

A leg sú lyo sabb szov jet bom ba tá ma dás
szep tem ber 16-án Szat már né me tit éri, ame lyet,
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bár ki sebb erõ vel, 17-én és 19-én meg is mé tel -
nek. Ös  sze sen kö zel 1000 nagy mé re tû rom bo ló -
bom bát (az az 250-500 kg tö me gût) dob tak a vá -
ros ra. 130-an hal tak és 350-en se be sül tek meg.
„A vá ros ban ép ség ben lé võ ház nincs – jegy zi
meg a csend õr ség je len té se, majd így foly tat ja –
A la kos ság 50%-a haj lék ta lan ná vált, és a kör -
nyék be li fal vak ba me ne kült. A ha tó sá gok, hi va -
ta lok és in té ze tek nagyrésze el hagy ta a vá rost.
Vil lany-, víz szol gál ta tás és táv be szé lõ ös  sze köt -
te tés nincs.” Saj nos en nél rész le te sebb je len tés
je len leg nem áll a szer zõ ren del ke zé sé re. E né -
hány sor, mind ös  sze féloldal, azon ban jel zi, hogy
a vá rost va ló ban rend kí vül sú lyos bom ba tá ma dás
ér te. Ily nagy vesz te sé get csak az ame ri kai szõ -
nyeg bom bá zás ok szok tak okoz ni. Va ló szí nû leg a
szov jet lé gi erõ is a szõ nyeg bom bá zás mód sze rét
alkalmazhatta.55

Szep tem ber 16-án még Csú csá ra (Bi har),
Hal mi ra (Ugocsa), hul lot tak bom bák. Az idõ ben
két na pot vis  sza ugor va, 14-én 21 óra 22 perc kor
pe dig egy szov jet gép Nagy bá nya MÁV vas út ál -
lo má sát és a Hun gá ria vegy ipa ri gyá rát bom báz -
ta. Egyik tá ma dás sem volt jelentõs.56 A je len té -
sek nem be szél nek az ál do za tok ról. És most már
a to váb bi ak ban va ló ban „táv ira ti stí lus ban” föl -
so rol va a bom ba tá ma dá so kat, mi vel a be ér ke zett
je len té sek több sé ge is táv irat, vagy te le fo non je -
len tett „táv mon dat” volt. Szep tem ber 17. Ki rály -
da róc (Szatmár) 14 rom bo ló bom ba, a kár: 3 ház
meg ron gá ló dott; Hal mi (Ugocsa) 5 rom bo ló -
bom ba, sem kár, sem vesz te ség nem volt.
Érszentmihály 6 rom bo ló bom ba, Siter (Bi har) 4
rom bo ló bom ba. Mind két köz ség ben ki sebb épü -
let károk for dul tak elõ. Szep tem ber 19-én
Szamosújvárt bom báz zák. Az ál do za tok szá ma:
2 ha lott és 1 se be sült.

Szep tem ber 20. Zilah. A bom ba tá ma dás
a vas út ál lo mást ér te. A rész le tek is me ret le nek.

Szep tem ber 21. Bors (Bi har),  rom bo ló -
bom ba, Köröstarján (Bi har) 4 rom bo ló bom ba. A
je len té sek ben nincs szó veszteségekrõl.57

És vé gül szep tem ber 25. Er dõ vá sár he -
lyen (Szolnok-Doboka) légiharcban a ma gyar
va dász gé pek le lõt tek egy ro mán re pü lõ gé pet. A
pi ló ta ej tõ er nyõ vel ki ug rott, majd az er dõ sé gek -

ben eltûnt.58 Ez zel a hi va ta los ma gyar je len té sek
összes ada tát szám bavettük.59 To váb bi ak ra va -
ló szí nû leg már csak az egyes volt me gyék, vagy
vá ro sok, köz sé gek irat anya gai kö zött buk kan ha -
tunk. Eset leg ma gán gyûj te mé nyek ben.

Az ame ri kai és a szov jet bom bá zá sok
vég re haj tá si mód sze re it, cél pont ja it... stb ös  sze -
vet ve meg ál la pít ha tó, hogy amíg az ame ri kai tá -
ma dá sok nak ki vé tel nél kül min den eset ben pon -
to san meg ha tá roz ha tó ka to nai, ipa ri, köz le ke dé si
cél ja ik vol tak, ad dig a szov jet tá ma dá sok egy ré -
szé rõl már kö zel sem mu tat ha tó ki ilyen ha tá ro -
zott tö rek vés. Lát szó lag ese ten ként tel je sen rend -
szer te le nül bom báz ták az er dé lyi fal va kat,
városokat. Így pél dá ul Szat már né me tit. Úgy tû -
nik, el sõ sor ban lé lek ta ni ha tást akar tak el ér ni,
meg tör ni a la kos ság er köl csi el len ál ló ere jét. Ez
eset ben több nyi re mind egy volt, a vá ros mely ré -
szé re dob ják a bom bá kat. Mi vel azon ban a föl so -
rolt és be mu ta tott bom ba tá ma dás ok 1944. szep -
tem be ri je len té se i nek nagy több sé ge már nem
szak ma i lag meg ala po zott lég ol tal mi – mai szó -
hasz ná lat tal: pol gá ri vé del mi – je len tés, ha nem
rend õri, csend õri... stb., az is le het sé ges, hogy
ké szí tõi nem vol tak fel ké szül ve szak ér tõ je len té -
sek ös  sze ál lí tá sá ra, így csak fel té te le zés ként ér té -
kel he tõ kö vet kez te té sek von ha tók le be lõ lük.

Ami kor szep tem ber ben a had mû ve le tek
át ter jed tek a Szé kely föld re, majd né hány hét tel
ké sõbb fo ko za to san vé gig gör dül tek egész Észak-
Er dé lyen, a je len té sek meg rit kul tak, hi á nyos sá
vál tak. A ko ráb ban jól mû kö dõ rend szer ész re ve -
he tõ en fel la zult. Ezért a had mû ve le te ket kísérõ,
fel te he tõ en élénk szov jet és ro mán légi te vé keny -
ség ma már nyomonkövethetetlen. A ma gyar és
né met ka to nai je len té sek pe dig az ese tek több sé -
gé ben nem tér tek ki a pol gá ri la kos sá got ért vesz -
te sé gek re, ká rok ra.

Be fe je zé sül né hány mon dat a fel hasz nált
for rá sok ról. Rö vid esz me fut ta tá som hoz a Had tör -
té ne ti In té zet és Le vél tár ban (HIL), il let ve a ma -
gyar Or szá gos Le vél tár ban (OL) 1997. jú li u sá ig
fel lel he tõ irat anya go kat hasz nál tam fel. El sõ sor -
ban a lég ol tal mi, rend õr sé gi és csend õr sé gi je len -
té sek re tá masz kod tam. Mint már ko ráb ban je lez -
tem, a fõ vá ros ost ro ma kor a lég vé del mi és lég ol -
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tal mi ira tok nagy több sé ge meg sem mi sült, el -
égett. A HIL és az OL irat anya ga pe dig hi á nyos.
A rész le tek be mu ta tá sá ra pél dá nak a köz sé gek és
rend õr ség gel nem ren del ke zõ kis vá ros ok ese mé -
nye it té te le sen rög zí tõ na pi csend õr sé gi ös  sze fog -
la ló je len té sek hi á nya i ra té rek csak ki. A ro mán
ki ug rást kö ve tõ más fél hó nap irat anya gá ból hi -
ány zik a szep tem ber 3.-i, 8.-i, 10.-i, 24.-i, 29.-i,
30.-i, ok tó ber 1.-i, 4.-i, 8.-i, 11.-i és 12.-i. Elég a
tordai csa ta ese mé nye i re hi vat koz nom ah hoz,
hogy fel té te lez zem, élénk légitevékenység volt e
na po kon is. A dol go za tom ban le ír tak egy ér tel mû -
en nem a tel jes ké pet nyújt ják az idõ szak ról. Min -
den va ló szí nû ség sze rint jónéhány köz ség, kis vá -
ros el le ni bom ba tá ma dás ki ma radt a vá zolt kép -
bõl. Pót lá suk hoz azon ban a volt észak-er dé lyi he -
lyi irat tá rak, anya köny vi fel jegy zé sek anya gá ban
ké ne bú vár kod ni. Er re je len leg nincs módom.55

Az Észak-Er dély fe let ti légiháború tel -
jes sé gé hez hoz zá tar toz nak még a röp lap szó rá -
sok, a kü lön bö zõ brit, ame ri kai és szov jet pro pa -
gan da ak ci ók, to váb bá a Ju go szláv Né pi Fel sza -
ba dí tó Had se reg va la mint a len gyel Ho ni Had se -
reg (Armija Krajowa) hadianyagutánpótlását
vég zõ szov jet, il let ve brit lé gi szál lí tá sok be mu -
ta tá sa is. E té mák ra szán dé ko san nem tér tem ki,
mi vel meg dup láz nák írá som amúgy is bõ ter je -
del mét. Elé ged je nek meg az ol va sók csu pán egy
tö mör köz lés sel. 1944. nya rán – kü lö nö sen a var -
sói fel ke lés nap ja i ban – éj sza kán ként 100-150
szov jet és brit szál lí tó gép is meg tet te az utat Ju -
go szlá vi á ba, va la mint Var só ba. Oda-visszaröp-
tében át ha lad va Er dély fö lött.

Min dent ös  sze vet ve meg ál la pít ha tó,
hogy Észak-Er dély két nagy vá ro sát, Ko lozs várt,
Nagy vá ra dot, to váb bá Szat már né me tit és Nagy -
ká rolyt le szá mít va, az ak ko ri Ma gyar or szág
bom ba tá ma dás ok nak leg ke vés bé ki tett te rü le té -
nek szá mí tott. Meg je gyez zük: há la is ten nek, mi -
vel a ma gyar ho ni lég vé de lem ál tal is leg gyen -
géb ben vé dett te rü let volt.
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fõ is pán ja. sz.: 1062/1944

22. OL K-149. BM. res. 274. cs. 1944. 2. f. 167

23. BIERKENFELD, Wolfgang: DDeerr SSyynntthheettiisscchhee TTrreeiibbssttooffff 11993333--11994455.
Musterschmidt Verlag. Göttingen, 1964. 184-185. o.

24. BIERKENFELD: ii.. mm., GROEHLER: ii.. mm., 128. o., Ha d tör té ne ti
Köz le mé nyek, 1987. 3. sz. 502. o.

25. OL. K-150. BM. 3583. cs. V. kút fõ 7. té tel. M. kir. csend õr köz pon ti
nyo mo zó pa rancs nok ság (a to váb bi ak ban: CsKNyP). Ide ig le nes ese -
mény ös  sze sí tés. Bu da pest 1944. au gusz tus 31. A köz sé gek ben, já rá sok -
ban tör tént ös  szes légiháborúval kap cso la tos je len tés a csend õr ség fel -
adat kö ré be tar to zott, csak a vá ro sok ban volt a rend õr ka pi tány egy ben a
lég ol ta lom pa rancs no ka is. A já rá sok ban e fel adat kör el lá tá sa a fõ szol ga -
bí ró ha tás kö ré be tar to zott.

26. OL K-150. BM. 3583. cs. V. Kút fõ 7. té tel. BM köz biz ton sá gi osz tály.
Sz. nél kül. Te le fon je len tés föl jegy zé se.

27. PATAKY, RO ZSOS, SÁRHIDAI: ii.. mm. II. k. 253. o. Ki mu ta tás a ma -
gyar or szá gi hely sé ge ket ért bom ba tá ma dás ok ról. Az 1944. aug. 31-én
Szászrégent ért ame ri kai bom ba tá ma dás sze re pel az ame ri kai ok má nyok -
ban, le írá sok ban, de sem mi lyen ma gyar or szá gi ok mány ban nyo mát nem
ta lál tam.

28. OL. K-150. BM. Ált. 3573. cs. 31. té tel. 1944. f. 76160. Nagy ká roly
me gyei vá ros pol gár mes te re. 14. 108. / 1944. sz. Hely zet je len tés az 1944.
szept. 1-i bom ba tá ma dás ról.

29. HIL. HABOB. 124/1944. szám
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30. Lásd: 28. sz. jegy ze tet

31. OL K-150. BM. Ált. 3572. cs. 31. té tel. 1944. f. 74. 864.

32. PATAKY, RO ZSOS, SÁRHIDAI: ii.. mm. II. k. 169-183. o.

33. CARTER, Mueller: ii.. mm.. dá tum sze rint

34. OL. K-149. BM. res. 274. cs. 1944. 2. CsKNyP. Ös  sze fog la ló je len tés.
1944. szept. 7.

35. OL K-149. BM. res. 274. cs. 1944. 2. f. 71. Ös  sze sí tett kár je len tés
Nagy vá rad 1944. szept. 6-i bom bá zá sá ról.

36. OL K-149. BM. res. 274. cs. 1944. 2. f. 562-563.

HM. 123. 822. szám. / eln. 35-1944. Na pi lé gi ese mény je len tés

37. OL K-150. BM. 3583. cs. V. Kút fõ 7. té tel. CsKNyP. Ide ig le nes ese -
mény ös  sze sí tés. Bp. 1944. aug. 19.

38. Uo. Ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. 1944. aug. 2.

39. Lásd 37. jegy ze tet.

40. OL K-149. BM. res. 274. cs. 1944. 2. f. 152-153. CsKNyP. Ide ig le nes
ese mény ös  sze sí tés. 1944. aug. 21.

41. Uo. f. 1726. CsKNyP. Ide ig le nes ese mény össze sí tés. 1944. aug. 24.

42. OL K-150. BM. 3583. cs. V. Kút fõ 7. té tel. Távbeszélõjelentés föl -
jegy zé se. 1944. aug. 22.

43. U. o. Szat már né me ti vá ro si lég ol tal mi pa rancs nok kár je len té se. Szám:
3161 sz./1944

44. Uo. Kár je len tés. Szám: 3161/1. sz./1944

45. Uo. A székelyudvarhelyi csend õr ség te le fon je len té se 1944. aug. 29.

46. Uo. Máramarossziget vá ro si lég ol tal mi pa rancs nok kár je len té se. Sz.:
267/1944

47. Had tör té ne ti In té zet és Le vél tár (HIL) Personaliák, ANDREÁNSZKY
Je nõ ha gya ték. M. kir. csend õr ség köz pon ti nyo mo zó pa rancs nok ság. Ide -
ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bu da pest. 1994. szep tem ber 9-én. 9-10. be -
jegy zés

48. HIL. Personaliák... CsKNyP. Ide ig le nes eseményösszesVtés. Bp.
1944. szept. 11. 14. sz. be jegy zés.

49. OL K-149.BM. res. 274. cs. 1944. 2. CsKNyP. Ide ig le nes ese mény -
össze sí tés. Bp. 1944. szept. 4.

50. Uo. Ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bp. 1944. szept. 12

51. HIL. Personaliák... CsKNyP. Ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bp. 1944.
szept. 11. 18. sz. be jegy zés

52. Dr. TOMBOR Ti bor: MMaa ggyyaarr oorr sszzáágg aa bboomm bbáákk zzáá ppoo rráá bbaann 11993399--11994444.
Kéz irat. A BM PVOP bir to ká ban. Ki adás alatt.

53. HIL. Personaliák... CsKNyP. Ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bp. 1944.
szept. 11. 22. sz. be jegy zés

54. HIL. Personaliák... CsKNyP. Ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bp.
szept. 18. 23. sz. va la mint szept. 21 27. sz. be jegy zé sek.

55. HIL. Personaliák... CsKNyP. Ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bp.
szept. 25. 3. sz. be jegy zés.

56. HIL. Personaliák... CsKNyP. Ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bp. 1944.
szept. 16., 26., 29. be jegy zés.

57. HIL. Personaliák... CsKNyP. Ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bp. 1944.
szept. 18.-tól 25.-ig ter je dõ na pok ada ta i ból.

58. HIL. Personaliák... CsKNyP. ide ig le nes ese mény ös  sze sí tés. Bp. 1944.
okt. 5. 1. sz. be jegy zés.

59. A ko ra be li szov jet és ro mán ha di je len té sek bõl ki gyûjt he tõ még, hogy
au gusz tus 31-én Ojtozt, szep tem ber 7-én Nagy vá ra dot, 15-én Ko lozs várt,
Szamosfalvát bom báz ták, a ro mán ki rá lyi lé gi erõ gé pei pe dig szep tem ber
15. és ok tó ber 9. kö zött Ko lozs várt több ször, Gya lut, Csucsát, Apahidát,
Szamosfalvát, Pusztacsánt, Dezmért va la mint az alkenyéri tá bo ri re pü lõ -
te ret. E tá ma dá sok ról azon ban ma gyar kár je len tést, vagy meg erõ sí tést
nem lel tem.

Bu da pest, 1997, jú li us 21.

Mel lék let

(Rö vi dí tés jegy zék a mel lék let hez

á. ágyú/ágyús

Büm. bel ügy mi nisz ter, bel ügy mi nisz té ri um

dd. dan dár

F. é. fo lyó év

gá. gép ágyú

légo. lég ol ta lom/lég ol tal mi

lgv. lég vé de lem/lég vé del mi

lgv.tü. lég vé del mi tü zér

Orléköz. Or szá gos lég vé del mi köz pont

pk. pa rancs nok

pu. pá lya ud var

rep. re pü lõ

tád. tá ma dás

vad. rep. va dász re pü lõ

Vkf./vkf. ve zér ka ri fõ nök/ve zér ka ri fõ nök ség

ü. üteg)

Má so lat

M. kir. hon véd lég vé del mi erõk pa rancs nok sá ga.

(Bu da pest, 9. Pos ta fi ók 21.)

38.333. szám

Eln.-1944

A lgv. tü-t ért sú lyos tád. a Büm.

kö ze gei ré szé rõl

M. kir. hon véd Ve zér kar Fõ nök Urnak!

Bu da pest, 1944. évi jú li us hó 21-én.

Bu da pest

Az 5671. vkf. szsgd. 1944. sz.-ra:

I. A m. kir. Bel ügy mi nisz ter úr 10.866. sz. át irat ára a kö vet ke -
zõ ket je len tem:

a.Kolozsvár-on sem ma gyar, sem né met va dász re pü lõk nin cse -
nek és a lé gi tá ma dás idõ pont já ban sem vol tak. Ha a – je len tés
ál lí tá sa sze rint – va la mi fé le rep. egy ség volt is ott, ezek nyil -
ván va ló an „min den ön fel ál do zó ön kén tes vál lal ko zá suk da cá ra
sem száll hat tak fel”, mert ered mény nél kü li ön gyil kos ság
szám ba megy a légiharcra nem szer kesz tett és al kal mat lan gé -
pek kel az olyan kö te lé kek meg tá ma dá sa, mint ami lye nek jú ni -
us hó 2-án Ko lozs várt meg tá mad ták.

Ko lozs vár lég vé del mét a bombatád. al kal má val hat lgv. gá. lát -
ta el. Ezek azon ban csak 3.500 m-ig ha tá so sak, már pe dig a
bombatád-t 6-8000 m ma gas ság ból haj tot ták vég re a tád-ó gé -
pek. A gá.-k ha tá sos lõ tá vol sá gán be lül re pü lõ egyes gé pek re a
gá.-k 64 lö vést ad tak le.
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b. Nagyvárad-ra vontakozólag: Az Orléköz. Kelet-ma -
gyarország-i táv be szé lõ vo na lai 9 óra 06 perc, ill. 9 óra 08 perc -
kor a Szolnok-i el ága zó ve ze té kek bom ba ta lá la ta foly tán az Er -
dély fe lé ve ze tõ táv be szé lõ vo na lak meg sza kad tak, te hát így
állt elõ az a hely zet, hogy „nem szer zett tu do mást a na gyobb
kö te lé kek bõl le sza ka dó ki sebb rész rõl”.

A vá ros ban lgv. tü. nincs, így nem is mû köd he tett.

c. Miskolc-ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sok helyt ál ló ak.

d. Szol nok tü. áll-ba van 2 lgv. é. ü. és 12 lgv. gá.

Az elõb bi ek fel ada ta a Szolnok-i Ti sza hid lgv-e, a lgv. gá-k
Szolnok-Szajol pu.-ok, A Szolnok-i tisza híd, vasuti fel épít mé -
nyek és a közuti hid lgv-ét lát ják el.

Az á. ü-ek 61 lö vést ad tak le.

A tád. vég re haj tá sá nak idõ pont já ban 2520 db. lgv. á. és 11520
db lgv. gá. lõ szer volt a tü. ál lá sok ban.

Hogy a tü. ál lás rend szer ben le võ é. ü-ek és lgv. gá. félszakas-
zok nem tud tak na gyobb tûz ha tást ki fej te ni, an nak oka – a tád.
után utasitásomra azon nal ki szállt lgv. tü. dd. pk-i megállapitás
sze rint – ab ban ke re sen dõ, hogy az ü-k tüzhatás kör ze tén felül,
il let ve a ha tá sos tüzhatás te rü le tén kivül tör tén tek ugy a rá re pü -
lé sek, mint a bombatád-ok.

Szolnok-on lgv. vad. re pü lõ ink nin cse nek.

e. Debrecen-ben sem lgv. tü., sem lgv. vad. rep.-õk nin cse nek.

f. Sze ged-re vo nat ko zó je len tés re ész re vé te lem nincs.

II. Az egész je len tés azt tük rö zi vis  sza, hogy a ma gyar köz igaz -
ga tás fe le lõs té nye zõi – mert nyil ván va ló an tõ lük szár maz nak a
je len tés egyes pont jai – miképen vé le ked nek a m. kir. hon véd -
ség ve ze té se és ve ze tõi fel öl, ahe lyett, hogy azok el len, akik ha -
son ló mó don nyi lat koz nak, ma guk, sa ját ha tás kör ükön be lül,
törvényadta szi go ruk kal a leg eré lye seb ben lép né nek fel.

A lgv. tü-t ért sú lyos és le alá zó tá ma dá sok kal kap cso lat ban a
kö vet ke zõ ké ré se i met és ja vas la ta i mat ter jesz tem elõ:

ad a. Ké rem an nak a minõsithetetlen vád nak leg ha tá ro zot tabb és
leg eré lye sebb visszautasitását, mely sze rint a ma gyar ve ze tés
meg aka dá lyoz ta vol na a re pü lõ sze mély ze tet ab ban, hogy kö te les -
sé gét teljesithesse. Ez olyan vád, ame lyért va la ki nek fe lel ni kell.
Ja va so lom, hogy a Vkf. különbiróság az ügyet vizs gál tas sa ki.

A je len tést meg szö ve ge zõ lé gó. pk-nak (vá ro si rend õr ka pi tány)
tud nia kel le ne, hogy a vá rost vé dõ lgv. tü. mi ért „nem mû kö -
dött”, ahe lyett hogy je len té sé ben fog lalt állitásával azt a lát sza -
tot kelt se, hogy a lgv. tü. nem teljesiti kö te les sé gét. A lgv. tü.
ál lá sok ban ezen tád. alatt 1 hõ si ha lott és 12 fõ se be sült vesz te -
ség volt.

ad b. Ké rem Nagy vá rad vá ros lé gó. pk-ának, il let ve rend õr ka -
pi tá nyá nak, fe le lõs ség re vo ná sát azért, mert lé gó pk.-i mi nõ -
ség ben nem tud ja, hogy a vá ros nak „lég el há rí tás”-ra egyet len
szak-lgv. tüzeszköz sem áll ren del ke zé sé re, és még is azt irja,
hogy „a légelháritás nem mû kö dött”.

ad c. A Szolnok-i rend õr ka pi tány ar ra ala poz za je len té sét, amit
a vá ros ban „sut tog nak”.

Ne ki kel lett vol na ki nyo moz nia a „sut to gás” ere de tét,
felderiteni a té nye ket és meginditani a „Sut to gók” el len
törvényadta le he tõ sé gei alap ján a meg tor lást. Ehe lyett vá das -
ko dik, ez zel szitja a bom lasz tó pro pa gan dát, il let ve an nak ter -
jesz tõ jé vé és ré sze sé vé vá lik.

A tád. -t kö ve tõ na pon – állitólag – az ron tot ta vol na a la kós ság
han gu la tát, hogy sa ját rep. gé pek „ala cso nyan re pül ve dü bör gé -

sük kel fel kel tet ték õket”. Majd az zal, hogy „a két nap múl va
tör tént éj je li za va ró re pü lés al kal má val pe dig a lgv. tü.-ünk
élén ken tü zelt a vá ros lé gi te ré ben át ha la dó el len sé ges gé pek re.

Ezek gye re kes megállapitások fe le lõs ség tel jes ál lás ban lé võ
sze mély szá já ból.

Ál ta lá nos is mert tény, hogy az el sõ lé gi tá ma dás min de nütt
(mind Ang li á ban, mind Né me tor szág ban, mind Ma gya ror szá -
gon) megrenditi az ide ge ket, de ép pen a fe le lõs ál lás ban lé võ
pol gá ri mél tó sá gok nak kel le ne tel jes oda adá suk kal azon len ni,
hogy ez megszünjön. Ez az igye ke zet a jelentsekbõl a legváto-
labbról sem vi lág lik ki, sõt a lát szat azt mu tat ja, hogy ezek a
sze mé lyek épp úgy – sõt ta lán fo ko zott mér ték ben – be te gei a
tö meg pá nik han gu la tá nak, mert más kép el sem kép zel he tõ,
hogy ilyen je len té sek jus sa nak a Bel ügy mi nisz ter úr hoz.

Ké rem az ös  szes vá das ko dók fe le lõs ség re vo ná sát, hogy ez ál -
tal mind a lgv. tü. fegy ver nem, mind a ma gyar hon véd ség
összesége elég té telt nyer jen a fe le lõt len fe cse gõ nek ma gyar
em ber hez nem mél tó vá das ko dá sért.

III. Ja va so lom az ös  szes köz igaz ga tá si ve ze tõk ré szé re oly irá -
nyú tá jé koz ta tás ki adá sát, mi sze rint:

1. a mai ne héz idõk ben bom lasz tó ha tá sú a „bünbak ke re sés”,
kü lö nö sen ott, ahol bünnek nyo ma sincs.

2. a mai to tá lis há bo rú ban a pol gár ság nak, de kü lö nö sen an nak
min den ren dû és ran gú ve ze tõ jé nek, váll vet ve kell küz de nie a
hon véd ség gel és semmiesetre sem sza bad ha mis han gu lat kel -
tés sel, vagy csu pán ilyennek el né zé sé vel a fel tét le nül meg kö -
ve te len dõ váll ve tett mun kát és kö zös meg be csü lést alá ás ni;

3. nincs olyan tö ké le te sen fel sze relt és fel fegy ver zett ál lam,
amely tel je sen véd he tõ len ne a lé gi tá ma dás ok ha tá sa el len;

4. van nak fel sze re lé si és fegy ver ke zé si hi á nya ink, de en nek
okai nem a je len ben, ha nem a multban ke re sen dõk, va la mint a
mu lasz tó kat sem a mos ta ni pol gá ri ve ze tõk, illetva fe le lõs ka to -
nai szer ve zõk, ve ze tõk és pa rancs no kok kö zött kell ke res ni.

5. a köz han gu lat kor má nyoz ha tó és sza bá lyoz ha tó. Min den fe -
le lõs pol gá ri riszt sé get és ve ze tõ ál lást be töl tõ sze mély nek el -
sõd le ges kö te les sé ge a pá nik han gu lat meg szün te té se és a han -
gu lat nak az el len ség el len va ló irányitása, de semmiesetre sem
türhetõ el, hogy ez az irányitás be fe lé nem ze ti szét hú zás ra ve -
zes sen.

Az ilyen ve ze tõk nek el kell tünniök ezek bõl a be osz tá sok ból!

F.é. má jus ele jén Abt Hauptbereichsleiter elõ adást tar tott a Bel -
ügy mi nisz té ri um ban az ös  szes köz igaz ga tá si ve ze tõk elõtt,
mely al ka lom mal rá mu ta tott a bel sõ pro pa gan da és a lel ki
erõsités fon tos sá gá ra.

Ezt a Bel ügy mi nisz ter úr ma gá é vá tet te és ily ér te lem ben hoz zá
is szolt az el hang zot tak hoz.

Is mer ve a Bel ügy mi nisz ter úr egyé ni sé gét és ily irá nyú fel fo gá -
sát, meg va gyok gyõ zõd ve ar ról, hogy a Büm. át ira ta nem a
Mi nisz ter úr tud tá val tör tént.

Fel ter jesz tem: Vkf. Urnak!

Ol vas ha tat lan aláirás sk.
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RRããzzbbooiiuull aaeerriiaann ddiinn 11994444 ddeeaa--
ssuupprraa TTrraannssiillvvaanniieeii ddee NNoorrdd
(Rezumat)

Forþele aeriene ale aliaþilor au bombardat
obiectivele din Transilvania de Nord numai când
acest lucru s-a impus din cauza unor operaþiuni mi -
litare terestre de mare importanþã. În anul 1944 au
avut loc numai douã operaþiuni de acest gen: debar-
carea aliaþilor în Nor man dia la 6 iunie, respectiv
ruperea frontului Iaºi-Chiºinãu, întoarcerea armelor
de cãtre armata românã ºi ofensiva sovieticã
deosebit de rapidã de pe teritoriul României ºi din
Balcani dupã 20 august. Þara nu era pregãtitã în
suficientã mãsurã pentru un rãzboi aerian, ºi chiar
oraºe de o importanþã deosebitã au rãmas nea-
coperite. Timp ce atacurile americane au avut fãrã
excepþie scopuri bine definite, obiective militare ºi
industriale, cãi de comunicaþie, cel puþin o par te a
atacurilor sovietice urmãreau mai degrabã scopuri
psihologice - bombardãri ale unor obiective nesem-
nificative etc. Majoritatea raporturilor referitoare la
bombardamentele din septembrie nu mai sunt
rapoarte profesionale ºi per mit tragerea unor con-
cluzii mai mult ipotetice.

AAiirr --wwaarr oovveerr NNoorrtthheerrnn
TTrraannssyyllvvaanniiaa iinn 11994444
(Abstract)

The allied air-force bombed the
Northern-Transylvanian objectives only when
some important land-operations made it necces-
sary. There were totally two such land-operations
in 1944, the landing of the allied forces on the
coasts of Normandy on the 6th of June 1944, later
on the 20th of August the break-through of the
Red Army at Iaºi—Chiºinãu, the Romanian out-
burst and the stormy quick Russian attack into
Romania and into the Balkan peninsula. The
country was not properly prepared for the air-war
and its most important towns remained uncov-
ered. While the American attacks had in all cases
without exception military, industrial, transport
aims, the same cannot be stated in case of

Russians - it seems they aimed only at psycholog-
ical goals. The reports of the bomb attacks from
september 1944 are not proffessionally proved,
thus we can draw only tentative conclusions.
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