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„A háborúban bármelyik fél is hívja  

magát győztesnek, nincsenek győztesek.  

Mindenki vesztes.” 

 

Hugh Laurie 

 

 

 

Édesapám emlékére,  

aki 1944. október 21-én délelőtt,  

17 éves korában, középiskolás MÁV  

gyakornokként élte át és túl az eseményt…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citatum.hu/szerzo/Hugh_Laurie


4 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 75 évvel ezelőtt történt esemény után  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prológus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 75 évvel ezelőtt történt esemény után 5 

 

„Mint bánrévei lakos, és a miskolci Gépipari Középiskola III. 

éves tanulója, a kötelező nyári termelési gyakorlatomat, a bánrévei 

MÁV fűtőházban töltöttem el.  

Az iskolaév szeptemberben, a közeledő front hatására már nem kez-

dődött el, így az akkori fűtőházfőnök, Szeles István engedélyével, to-

vább dolgoztam, mint gyakornok.  

 A naponként többször is ismétlődő légiriadó alatti időt, a fűtő-

házon kívül, de legtöbbször a rozsnyói vasútvonalra kiinduló, me-

nekülő vonaton1 töltöttük, igen sokan. 

1944. október 21-én, 9 óra körül légiriadót jelzett a sziréna. A 

bánrévei állomáson lévő személyvonati szerelvényre felszálltak azok, 

akik az állomáson dolgoztak, de részvételük nélkülözhető volt, va-

lamint az állomásépületében lakó vasúti tisztek, és családtagjaik. A 

szerelvény emlékezetem szerint 8-9 darab, 2 tengelyes kocsiból állt, 

melynek közepében egy I-II. osztályú kocsi volt, a többi III. osztályú. A 

vasútállomási személyzet és a családtagok az I-II osztályú kocsiban 

helyezkedtek el. 

A szerelvényt, az állomási tartalék, egy 326 sorozatú mozdony to-

vábbította, az akkori rend szerint a rozsnyói vonalra.  

 A fűtőházi dolgozók közül sokan a fűtőház mellett szálltak fel, 

többek között, én is. Az I-II. osztályú kocsiba szálltam fel, mert ott 

volt a barátom, Csúzda János, aki az állomás épületében lakott, és a 

kassai Gépipari Középiskolába járt. Az említett kocsi folyosóján vol-

tunk, közel az ajtóhoz. A vonat 9 óra 30 perc körüli időben indult 

                                                 
1
 A légiriadók alkalmával a vasúti alkalmazottak családtagjait – akik a vasútállomás épületeiben laktak (akkor 

még állt a régi vasútállomás emeletes épülete is, amelyben az emeleten és a földszinten is lakások voltak, illetve 

a forgalmai utazó-személyzet laktanyája is ebben volt elhelyezve) – és a szolgálatban nélkülözhető vasutasokat 

egy személyvonat vitte ki az általában szerelvényektől zsúfolt vasútállomásról. A személyvonat rendszerint a 

Bánréve – Rozsnyó (Sajóháza) vasútvonalra húzott ki. A légiriadók „lefújásakor‖ tért vissza az állomásra. 

Rendszeresen az állomási tartalék-mozdony vontatta ki a szerelvényt. A köznyelvben ez a vonat a „menekülő-

vonat‖ nevet kapta. 
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el a fűtőház elől. Az abafalvi megálló után következő, Sajórecske 

környékén jártunk, mikor a barátom szólt: 

 - Nézd, mik jönnek ott?  

Kinéztem az ablakon, s láttam, hogy DNy felől, emlékezetem 

szerint, 2 csoportban, 3 – 3,  P-38 Lightning típusú, kéttörzsű repü-

lőgép jött egész alacsonyan. Az első gép átrepült a haladó szerelvény 

felett olyan alacsonyan, hogy láttam a pilóta bőrsapkás, szemüveges 

fejét. A második gép már elkezdett lőni a mozdonyra.  Mi ekkor a 

másik oldalon leugrottunk a vonatról, mire a harmadik gép is el-

kezdett tüzelni.  

Több gép nem tüzelt, valamennyien tovább repültek.  

 A leugrásunk után láttam, hogy a mozdony teljesen gőzfelhőben 

van, a mozdony sípja szól, s a szerelvény lassulva halad tovább. Ha-

ladt addig, míg a gőz teljesen elfogyott, s a szerelvény megállt.  

Ekkor érkezett vissza a repülőkötelék, egy gép elszállt a szerelvény 

fölött és valamennyien ÉNy felé eltávoztak.  

 Ami utána következett az volt számomra a borzalom. A mozdo-

nyon, a mozdony vezetője Szántó Béla, és fűtője, Juhász Géza, mind-

ketten sajópüspöki lakosok, meghaltak. A mozdonyon tartózkodott 

még Takács József lakatos bánrévei lakos, aki súlyosan sérült. A tes-

téből 28 db szilánkot operáltak ki, s ki tudja mennyi maradt benne 

élete végéig. Később láttuk, hogy a mozdonysátor tetején feküdt és ott 

halt meg, Katona Zoltán lakatos, hanvai lakos. Az esemény 10 óra 

körül lehetett, mert az órám üvege az ugrás következtében eltört, s a 

mutató 10.14 - kor megállt. Végignéztük a szerelvényt és a mozdonyt, 

nagyon sok gépágyú- és géppuskalövedék érte. A fegyverek tűzereje 

olyan volt, hogy a mozdony á11ó- és hosszkazánja több helyen telje-

sen át volt lőve és azon távozott el a gőz és a víz. Sok olyan lövedék 
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volt mely a mozdonykeretbe, a kerékpár abroncsaiba, valamint a 

tengelybe volt befúródva.  

 Később tudtuk meg, hogy a síp azért szólt, mert a meghalt Kato-

na Zoli karja és feje ráhanyatlott. A szerelvény teljes egészében végig 

volt lőve, kivételt képezett a középen elhelyezkedett I-II. osztályú ko-

csi.   

Emlékezetem szerint a támadás következtében 3 halott és a szerel-

vény többi részén, 10-12 súlyos és könnyebb sérülés volt. 

 Nem sokkal később hallottam, hogy ezen az emlékezetes napon, 

az ország területén, az amerikai 15. Army Air Force, P-38  

Lightning típusú vadászgépei által végzett alacsony támadás során, 

több mint 100 db gőzmozdonyt lőttek üzemképtelenné. 

 Az akkoriban sokak által hallgatott angol rádió, a BBC,2 be-

szélt is a támadásokról, kihangsúlyozta, a támadások alkalmával 

szeretnék elkerülni az emberáldozatot. Céljuk volt a mozdonyokat, 

mint a szállítás vontatóerejét megsemmisíteni.”3 

 

                                                 
2
 A British Broadcasting Corporation, röviden: BBC egy állami tulajdonú, kvázi független brit közszolgálati 

műsorszolgáltató, egyben a világ legnagyobb műsorszolgáltatója. 1922-ben alakult meg British Broadcasting 

Company Ltd néven, majd 1927-ben került állami tulajdonba. 1939-ben a háborús készülődés miatt a brit 

kormány és a brit parlament egyes tagjai sürgették, hogy a BBC több közép- és kelet-európai nyelven is indítson 

el hírműsorokat. Ekkor a német rádió már 36 nyelven sugárzott műsorokat, míg a BBC-nek 10 idegen nyelvű 

programja volt. A BBC első magyar nyelvű adását 1939. szeptember 5-én este negyed 9-től fél 9-ig sugározták. 

Még ugyanebben a hónapban elindultak a lengyel, román és szerb-horvát nyelvű adások is. A műsorok 

időtartama a II. világháború kezdetén naponta egyszer 15 perc volt. Az adások száma később folyamatosan nőtt. 

1943. szeptemberében a BBC már napi öt alkalommal közölt 15 perces híreket magyar nyelven: helyi idő szerint 

reggel 7.45-kor, délután 2-kor, 6-kor és 19.45-kor, valamint éjfél után 0.15-kor.A háború idején a magyar nyelvű 

műsorkészítők feladata főként a BBC brit munkatársai által megírt hírek pontos magyarra fordítására, illetve 

felolvasására korlátozódott. Az adásokat is brit szerkesztők állították össze. 1940-től azonban megjelentek a 

magyar munkatársak által írott kommentárok és elemzések is. A II. világháború vége után felmerült, hogy a 

közép-európai adásokat megszüntessék, illetve a műsorok idejét korlátozzák. Azonban a kommunista 

hatalomátvétel az adások megtartására késztette a BBC, illetve a brit külügyminisztérium vezetését, mivel ez 

utóbbi határozta meg, hogy milyen idegen nyelveken sugározzon a BBC Világszolgálata. 
3
 id. Rónaföldi Zoltán visszaemlékezése. Megjelent az Északmagyarország napilap 1994. november 17. 

lapszámában. 
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idősebb Rónaföldi Zoltán
4
 

 A történet 75 évvel ez előtt játszódott le. A II. világháború az ötödik évében jár és 

1944-ben már messze nem olyan felállásban, mint azt a németek és a szövetségeseik – köztük 

hazánk – néhány évvel ezelőtt remélték. 1942-ben, miután az amerikaiak is beléptek a hábo-

rúba, jelentős bombázóerőt helyeztek át Angliába. Aztán ez a 8. légi hadsereg megkezdte 

Németország folyamatos bombázását nappal, míg a britek ugyanezt tették éjszaka. A szövet-

ségesek 1942 novemberében partra szálltak észak Afrika nyugati részén, hogy kiűzzék az 

olasz és német seregeket, innen. Ez sikeres lett és itt olyan légi támaszpontokat tudtak létesí-

teni, ahonnan akár hazánk légterét is elérhették. Itt hozták létre a 15. amerikai légi hadsereget, 

amely oly sok szenvedést okozott hazánknak is.  

1943 elejétől a szovjetek a teljes keleti fronton, kisebb, nagyobb megszakításokkal, de 

folyamatosan támadtak és szorították vissza a tengelyhatalmak seregeit. A németek a vesztes 

kurszki csata után gyakorlatilag már csak lassítani tudták ellenfelüket, győzni azonban már 

képtelenek voltak.  

A szövetségesek 1943 nyarán partra szálltak Szicíliában, majd Olaszországban. Ha-

zánk ezzel egy teljesen hamis és illuzórikus elképzelést kezdett el dédelgetni, nevezetesen, 

hogy a brit és amerikai erők hamarabb elérik országunkat, mint a szovjetek. Ezzel együtt a 

szövetségesek, az eddig Afrika északi szegélyében levő repülőerőiket, Olaszország déli részé-

re telepíthették. A hatósugár így jócskán megnőtt és már a Földközi tengert sem kellett átre-

pülniük, csak az Adriát. 

1944 márciusában a németek megszállták hazánkat, ez után a szövetséges légierő most 

már itt is célpontokat keresett és könyörtelen bombázásokat hajtott végre.
5
  

1944 nyarán megtörtént a partraszállás Normandiában, amely a már így is kritikus 

helyzetben levő német erőket még inkább megosztotta.  

                                                 
4
 Szénrajz, a képet édesapám gépiparista osztálytársa, Bodrogi László készítette 1947-ben. Bodrogi László a 

háború után valamikor az USA-ban telepedett le és neves grafikus lett. 
5
 A közvélekedéssel ellentétben az országunk nem ekkor és nem ezért, hanem már korábban felkerült a 

célpontok listájára.  
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1944. augusztusban Románia átállt a szovjetek oldalára, megnyitva ezzel a keleti front 

déli részét, amely kilátástalan helyzetet teremtett a Kárpátok előterében, Erdélyben, Kárpátal-

ján harcoló német és a magyar csapatokra nézve. A Kárpátok, mint védvonal sajnos megke-

rülhetővé vált, így is lett.  

Ekkorra már hazánk céltáblája a bombázásoknak, melyet a száz számra érkező szövet-

séges nehézbombázó alakulatok hajtottak végre. A háborúnak ebben a szakaszában a szövet-

ségesek már rendelkeztek olyan nagy hatótávolságú vadászgépekkel is, amelyek hathatós vé-

delmet tudtak nyújtani a tömegesen bevetett bombázóknak. A nagy bombázó kötelékeket 

szintén nagyszámú vadászgép védelmezte, amelyek jelentős túlerőben voltak a mieinkkel 

szemben. 1944 késő őszétől aztán ehhez a szovjetek és a románok is csatlakoztak, igaz ők 

nem stratégiai bombázásokat végeztek, hanem taktikai feladatokkal küldték harcba a repülő-

erőiket. A román árulás miatt a szovjetek délről megkerülhették a Kápátokat és betörtek az 

Alföldre, ahol aztán nyomasztó élő és páncélos túlerővel felmorzsolták a védekezőket. Az 

alakulatok egy része az Északi Középhegység irányába húzódott vissza, itt próbáltak meg vé-

dekezni, de az itteni vasútvonalak és utak biztosították a visszavonulást és az ellátást is. Az 

ország számára most már világos, hogy az eddigi áldozatok hiába valóak, bár az erőfeszítések 

változatlanok. Sőt! Egyre fiatalabbakkal kell pótolni a veszteségeket, folyik tehát a haderő 

kiképzése újra és újra, megy a levente kiképzés is, akik majd rövidesen fegyvert foghatnak. 

 Horthy Miklós kormányzó októberben kétségbeesett, ugyanakkor szánalmasan gyen-

gén előkészített kiugrási kísérletet tesz a háborúból való kiválásra. Ezt a németek megakadá-

lyozzák és a nyilasok kerülnek hatalomra. Ezzel aztán minden remény elvész hazánk számára, 

hogy a háborút valamelyest könnyebben fejezhesse be. 

 Édesapám ekkor 1944-ben a miskolci gépipari középiskola diákja, 17 éves. A nyári 

gyakorlatot ebben az évben a MÁV bánrévei fűtőházában töltötte el. Ősszel azonban kiderült, 

hogy számára a tanév a miskolci iskolában, a háborús helyzet miatt, nem indulhat már el, ott 

egyelőre nem lesz tanítás. Ezen túl pedig a fiatalok munkájára már egyre nagyobb mértékben 

igényt tartanak a vállalatok és a különféle intézmények a háború miatt kiesett munkaerő pót-

lására. Tehát itt Bánrévén élte át ezeket az eseményeket, 1944-ben, sok más polgári személy-

lyel, vasutasokkal, visszavonuló katonákkal együtt.  A „Bánréve és a vasút‖
6
 című munkánk-

ban már érintettük ezeket az eseményeket, itt azonban számos egyéb részletre is kitérünk.  

1944. október 21-én délelőtt ott volt azon a személyvonaton – mint vasutas gyakornok 

– amelyet Bánréve -Sajórecske térségében amerikai vadászgépek megtámadtak és szétlőttek. 

Tíz nappal később, október 31-én, átélte a bánrévei vasútállomás és a település szovjet bom-

bázását is. 

A történeteket édesapám megírta – az események 50. évfordulóján – és az megjelent 

az Északmagyarország 1994. november 17-i, csütörtöki számában. Ezután a lap egyik újság-

írója válaszcikket jelentetett meg, amelyben számos tényt kétségbe vont. Ez arra késztetett 

bennünket, hogy alaposan, részleteiben tekintsük át az eseményeket. Szakirodalmi, történeti 

munkák sokaságát vizsgáltuk meg. Úgy gondolom, hogy sikerült nagyon alaposan és körülte-

                                                 
6
 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Bánréve és a vasút  http://mek.oszk.hu/14100/14130/index.phtml 

http://mek.oszk.hu/14100/14130/index.phtml
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kintően körbejárni az eseményeket, még így 70 év távlatából is. Nem vezetett bennünket in-

dulat, részrehajlás, megpróbáltuk a lehető legtárgyilagosabban szemlélni a dolgokat. 

 Sajnos, apa – rövid, súlyos betegségben – 2009. szeptember elején elhunyt, így a kö-

zös munka befejezését nekem kellett elvégeznem. Ő volt, aki átélte, emlékeiben megőrizte, 

lejegyezte az eseményeket. Nekem a további kutatás, keresés és az egész történetnek keretek-

be foglalása jutott. 

 A vizsgálódás során, ami gyakorlatilag – kisebb – nagyobb megszakításokkal – 1994-

től folyt, sok mindent sikerült kiderítenünk. E könyvben olyan dolgokra, körülményekre is 

kitérünk, amely az értékelést megkönnyítheti, vagy egyéb értékes információkat szolgáltat.  

Vegyük hát nagyító alá a történteket, a részleteket, a kétségbe vont témákat sorban, 

szisztematikusan!  
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id. Rónaföldi Zoltán  gondolatai 
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 A világban mindent csak egy nagy rendszer részeként lehet és szabad értékelni. Így 

van ez a családunkkal és a velünk történtekkel is. Édesapám, amikor a saját koráról beszélt, 

mindig ezt tartotta szem előtt és azt, hogy a régmúlt dolgokat értékelni csak az akkori körül-

mények ismeretében szabad.  

 

 „ Amikor ezekre az időkre visszagondolok, természetesen kicsit messzebbről kell indí-

tani a dolgokat, hogy minden érthető legyen, ez pedig a gyermek- és fiatalkorom.  

A Rónaföldi család több ágon kötődik Bánrévéhez. A családtagok egy része már ko-

rábban is itt élt a Bánrévéhez közeli településeken, az akkori Gömör – Kishont vármegyében, 

de aztán a többiek, a MÁV szolgálat révén ide lettek vezényelve, helyezve a településre. Iga-

zán aztán a történelem sodorta ide őket, tekintettel Trianonra és az ott meghozott döntésekre, 

mivel korábban a Felvidéken, és Kárpátalján Beregben éltek. Több családtag itt született, itt 

házasodott és huzamos időn át itt élt. Így került aztán a család Bakó, Magyar „Tőkés‖ és Ru-

szin (Rónaföldi) ága a településre. Nagyrészt aztán itt is lettek eltemetve. 

Az első vasutas a családunkban az én nagyapám, id. Magyar „Tőkés‖ Bálint volt, aki 

1896-ban kezdte meg vasúti szolgálatát, melyet 1920-ig, 60 éves koráig, nyugdíjazásáig vég-

zett. 

A családban a férfiak mindannyian a vasút szolgálatában álltak, zömében forgalmi 

szakterületen, MÁV altiszti, segédtiszti, tiszti rangban. Ez egészen 1987-ig, az én nyugdíjazá-

somig tartott, velem bezárólag, közel száz éven át. Ez egy vasutas család volt eddig.  

Bánréve a trianoni országcsonkításig jelentős vasúti csomópont – négy vasútvonal ta-

lálkozása – fontos kapocs a borsodi, gömöri, nógrádi ipar- és bányavidék között.
7
 

 Amikor én születtem 1927-ben a „nagy háború‖ már kilenc éve véget ért, de az emlé-

kek még nagyon frissek voltak, mert a rokonságból, az ismerősök, 

tanítóim, tanáraim közül sokan megjárták a csatatereket, illetve a 

vasúti hadi szolgálatot.  

 

Magyar „Tőkés” Bálint MÁV üzemi altiszt. 

Cs. és Kir. 34. gyalogezred (Kassa), 

II. zászlóalj, címzetes szakaszvezető
8
 

 

Magyar „Tőkés” Lajos †, MÁV kazánkovács, 

a Cs. és Kir. 34. gyalogezred (Kassa) 

hősi halottja
9
 

                                                 
7
 Itt találkozott a Miskolc – Bánréve, a Bánréve – Feled – Fülek, a Bánréve – Dobsina és a Bánréve – Ózd – 

Nádasd vasútvonal. 
8
 1914-ben a háború kitörésekor a tényleges szolgálati idejét töltötte az ezred II. zászlóaljában, amely 

Rogaticában volt elhelyezve. A harcokat a szerb hadszíntéren kezdte, ősszel megsebesült felgyógyulása után újra 

szerbia, majd az olasz front az Isonzónál 1915-ben. Újabb sebesülés, majd vissza a frontra. A MÁV vasúti 

hadiszolgálatra rendelte 1915 végén. 
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A szűkebb családunk egy hősi halott, Magyar „Tőkés‖ Lajos (Cs. és Kir. 34. gyalogezred, 

Kassa), két többször sebesült rokonunk, Magyar „Tőkés‖ Bálint (Cs. és Kir. 34. gyalogezred, 

Kassa), Jakab Mihály (Magyar Királyi 10. honvéd gyalogezred, Miskolc) fejezte be a nagy 

háborút. A korosabb férfiak a családból a vasútnál, hadivasútnál szolgáltak Trienttől, Triesz-

ten, Fiumén át Kárpátaljáig, a Felvidékig, Erdélyig, attól függően, hogy hova vezényelték 

őket… 

 

Magyar „Tőkés” Balázs, 

MÁV üzemi altiszt. 

A háború alatt hadivasúti szolgálat
10

 

 

 „Vae victis!‖
11

 ahogy ezt Brennus gall vezér vetette oda a 

rómaiaknak, úgy kaptuk meg mi is később, főleg a franciáktól 

ugyanezt. Amint már említettem aztán Trianon szinte mindenkivel 

elbánt valamilyen módon, egyénileg is. Életek mentek tönkre és szinte kilátástalan újrakezdés-

re kényszerített sokakat, így az én rokonaimat is. 

 Az ország a háború, az utána következő forradalmak, az idegen meg-

szállás és kifosztás, majd a trianoni katasztrófa után,  gyakorlatilag 

politikailag, gazdaságilag a teljes anarchia állapotában volt. E 

mellé jöttek a háborús személyi, anyagi veszteségek, majd megte-

tézték ezt még a jóvátétellel is…  

 

Jakab Mihály, finomhengerműi előmunkás, 

m.kir. 10. honvéd gyalogezred
12

 

 

A gyerekkoromban ezeket én még éreztem, az ország addigra vala-

melyest egyensúlyba került és már működött minden, már úgy értem, 

ami megmaradt, és amit hagytak.  

 

Ruszin (Rónaföldi) János, 

Ipariskola, Munkács, 1914-18 körül 

                                                                                                                                                         
9
 Az ezred tagjaként az olasz fronton sebesült meg 1917-18-ban. A pontos időpontot eddig nem tudtam 

megállapítani, se azt, hogy a cs. és kir. 34. gyalogezred mely zászlóaljában szolgált. Ez adhatna támpontot, hogy 

az isonzói front, vagy a dél-tiroli front volt-e a sebesülésének a helyszíne. A fejlövés lövedékét nem tudták 

eltávolítani. Sebesülésébe 1922. 04. 10-én hunyt el, Dubicsányban van eltemetve 
10

 Balázs bácsi hadivasutasként többek között a következő helyeken fordult meg a háború alatti szolgálata során: 

Trient (Trento), Fiume, Erdély, galíciai vasutak, felvidéki vasutak. 
11

 Jaj, a legyőzötteknek! 
12

 Mihály bátyánk a háború kitörésétől szolgált a gyalogezredben a háború végéig! Elbeszélései szerint járt a 

szerb, az orosz, az erdélyi, olasz harctéren is. Többször sebesült. Egyik sebesülése után „könnyített‖ szolgálatban 

(trénkíséret!) egészen Törökországig jutott! A háború után Ózdon telepedett le és a RIMA, majd az Ózdi 

Kohászati Üzemek finomhengerművében dolgozott nyugdíjazásáig, mint hengerész előmunkás. 
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 Édesapám családja Kárpátalján maradt, mert a megélhetésüket biztosító földet és er-

dőt nem tudták otthagyni, különben vagyontalanok lettek volna. Apám ottani utolsó ténykedé-

sei – elmondása szerint – az új csehszlovák rendszer és állam ellen irányultak, mert „erősen‖ 

magyarnak érezte magát. Nem tudni, hogy az ott lakók többsége ezzel, hogy volt, de élni kel-

lett. A történelem sajnos aztán igazolta, hogy ruszin kisebbségként sem csehszlováknak, sem 

szovjetnek, majd ukránnak sem volt a legnagyobb boldogság élni.  A vidék az utóbbi időszakig 

nagy-nagy szegénységben és elnyomásban élt, él.  

Ők lettek többek között azok, akiknek a „lábukat sem kellett kitenniük a falvaikból‖mégis sok 

ország állampolgárai lehettek. A kárpátaljai terület évszázadokig 

magyar, majd a kiegyezés után az osztrák – magyar monarchia ré-

sze, majd csehszlovák föld, ismét magyar, 1945 után szovjet, most 

meg ukrán… 

 

Ruszin (Rónaföldi) János, 

Szentmiklós, 1920 körül 

 

Apám tehát ezt nem vállalta, még független fiatalember volt, eljött 

Magyarországra, mindig is magyarnak vallotta magát, így is élt. A 

vasúthoz került, majd később Bánrévére helyezték. 1926. június 10-

én kelt a belügyminisztériumi igazolás, amely a magyar állampolgárságának fenntartását és 

megerősítését igazolja. 

Édesanyám családja, a Magyar család, a MÁV felvidéki szolgálati helyéről jött Bán-

révére és itt telepedett le. Ilyen módon sokáig csak Magyar nagyszüleimet és anyám testvéreit 

és családjait ismertem, a kárpá-

taljai Ruszin rokonságot nem. 

  

Bánréve vasútállomás
13

 

 

Az elemi iskolát Bánrévén 

jártam. Tanítóim szinte kivétel 

nélkül megjárták a harctereket és 

habitusuktól függően és mérték-

ben, a saját magyarságukat, a hazaszeretetet, a vallást, a tisztességet is igyekeztek belénk ol-

tani, nem csak a tananyagot. Az elemi iskola az akkori falusi meghatározás szerint a 

Hóstyákon volt, ahol továbbmenve néhány száz méter után elértük az új országhatárt. A túlol-

dal már a Trianon létrehozta Csehszlovákia volt! Akkor ezek az új államok a békeszerződés-

ben kikötött nemzetiségi jogokat természetesen egyáltalán nem tartották be, sőt minden erővel 

                                                 
13

 A háttérben a raktárak és közvetlenül mellette a régi vasútállomás szintén emeletes épülete. 
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ez ellen dolgoztak és tűzzel-vassal irtották a magyarságnak még a tudatát is. A határok ma-

gánszemélyeknek átjárhatatlanok lettek. Az én szüleim még nagyon jól emlékezetek a vasútál-

lomások félreeső vágányain álló „vagon-városokra‖, ahol az elmenekült, elüldözött családok 

évekig laktak, amíg az országunk a nagy nyomorúsága közepette is meg nem oldotta a sorsu-

kat. 

 A valamikori bánrévei vasúti csomópont – ami a gömöri iparvidék egyik „kapuja‖ volt 

Borsod felé – ekkor csak halvány mása önmagának.
14

 A gömöri vasutak Csehszlovákiához 

kerültek, a forgalom jelentősen lecsökkent. A MÁV alkalmazás azonban változatlanul rangot 

és biztos megélhetést jelentett még ezekben a nagyon nehéz időkben is. A fizetést és az egyéb 

juttatásokat rendesen fizették. Nem igazán ismeretes a mai emberek előtt, de a MÁV már ak-

kor is nyugdíjat, egészségügyi ellátást, szolgálati lakást (annak hiányában lakáspénz támoga-

tást), családi pótlékot, utazási kedvezményt, szolgálati ruházatot biztosított munkavállalónak 

és családjuknak. Ez ellen akkor csak az infláció, s a későbbi világgazdasági válság dolgoztak. 

Amikor a pengőt bevezették, akkor egy hihetetlenül erős és stabil fizetőeszköze lett az ország-

nak. Emlékeim szerint Európa hatodik legerősebb pénze lett egészen az új háborúig. 

Bánrévén a MÁV több lakótelepet is létesített, innen ered a későbbi „falu‖ és „telep‖ megne-

vezés is. MÁV lakások épültek a pályafenntartási főnökség mellett, létrejött a segédtiszti és az 

altiszti telep is. Ugyancsak lakások épültek az állomási vágányzat északi oldalán is, a későbbi 

sportpálya mellett. A vasútállomás épületében MÁV orvos rendelt – a községnek saját orvosa 

is volt természetesen. 

A bánrévei elemi iskolába jártam 1934 őszétől 1938 nyaráig, az iskolát csak hét évesen kezd-

tem az orvos tanácsára, mert 

erősödnöm kellett. Az akkori 

elemi iskola itt részben osztott 

volt, azaz egy osztályba két évfo-

lyam gyerekei jártak. Nagyon jó 

évek voltak, ott tanultak a bará-

taim, a szüleink gondjaiból keve-

set éreztünk…   

 

Bánréve elemi iskola, 1934 

 

Apám 1935-ben indította meg a 

nevének – Ruszin Jánosról Rónaföldi Jánosra - magyarosítására az eljárást, amely szintén 

minisztériumi engedéllyel megvalósult. A név magyarosítása során apám ragaszkodott a szü-

                                                 
14

 Trianon előtt Bánrévén négy vasútvonal találkozott. A Miskolc – Bánréve, a Bánréve – Feled – Fülek, a 

Bánréve – Dobsina, valamint a Bánréve – Ózd – Nádasd (Borsodnádasd) vasútvonalak. Az impozáns 

vasútállomási épület,  a 2 állásos kezdeti, később majd az új 6 állásos körfűtőház, valamint a pályafenntartási 

főnökség, a vasúti lakótelepek is ehhez a nagysághoz tartoztak valamikor. A régi vasútállomási emeletes épületet 

is megtartották egészen az 1970-es évekig. Ez közvetlenül az új állomásépület mellett állt. Benne lakások, az 

utazószemélyzet laktanyája, orvosi rendelő stb. volt. 
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lőhelyére emlékeztető név lehetőségéhez. A szülőhely környezetéhez tartoztak a Róna-

havasok, és a Róna-föld, ezért ez lett hát a család neve. Én még a névmagyarosítás előtt szü-

letettem és másodikos elemista koromban kaptam a Rónaföldi nevet. 

 

Cserkészigazolvány  

kép, 1942 

 

Az iskolában az oktatás és nevelés a magyar elveknek megfelelően 

működött, a vallás és az „igazságot Magyarországnak‖ rendezőel-

vek mentén. Az iskolai napot a „Hiszekegy‖ imával kezdtük és a fa-

lon a nagy-magyarország térképe, amelyet még mi, kisgyerekek is áhítattal néztük. Én most 

sem hiszem, hogy bennünket irredentának, vagy sovinisztának neveltek volna! Én úgy gondo-

lom, hogy „magyarnak‖, ahogy tették és teszik ezt az óta 

is a nemzetek a saját gyerekeikkel, bár mostanában úgy 

látom, hogy ismét divat a nemzeti érzés és gondolat hát-

térbe szorítása. Szerintem ez így nincs egészen rendjén. 

 

A bánrévei katolikus templom 

előtt, 1941 

 

A településen a vasútállomás előtti téren állt és áll a hősi 

emlékmű. Az én gyerekkoromban még csak a „nagy hábo-

rú‖ hősi halált halt nevei sorakoztak rajta. Ma is elsorolom őket: Antal József gyalogos, 

Gyurán József huszár, Illés József hadnagy, Kedves János gyalogos, Kövér József gyalogos, 

Ruzsinszki Péter
15

 huszár. A temetőhöz vezető bekötő úton jelképes sírjaik és fejfáik álltak. 

Iskolásként, majd cserkészként, leventeként az ifjúság feladata volt az emlékmű környékének 

és a jelképes síroknak a rendben tartása. Minden évben az ünnepekre, a hősök napjára és 

mindenszentekre, halottak napjára is rendbe tettük ezeket. Az ünnepeken a cserkészek, leven-

ték díszőrséget is álltak. Bánréve 1941-ben a hősök napjára or-

szágzászlót kapott. Ezt a hősi emlékműnél elhelyezett zászlórúdra 

vonták fel ezután. Én ebben a munkában, megemlékezésekben szí-

vesen részt vettem, hittel, tiszta szívvel, magyarként. Nagy megtisz-

teltetés volt, amikor 1941-ben az országzászlónál díszőrséget áll-

hattam.  

 

Bakó György MÁV főpályamester, 

Bánréve, 1940-es évek közepe
16

 

                                                 
15

 A tények szerint viszont utász volt. Erről és az I. világháborús hősökről majd egy másik írásban emlékezünk 

meg. 
16

 1930-ban helyezték Bánrévére a Szerencs – Hidasnémeti vonalról, ahol szintén pályamester volt. Bánrévén ezt 

1947-ig, nyugdíjazásáig folytatta, mint főpályamester. Az 1950-es évek elején, mint „megbízhatatlant‖ kezelték 
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 Az akkori oktatási rendszer a testi fenyítést megengedte, ha megérdemeltük, akkor bizony 

kaptunk a nádpálcával… Az elemi iskola hat osztályból állt annak, aki nem tanult tovább. Ezt 

követte a polgári iskola, amely a negyedik elemi után már következhetett. Ezekben az években 

a későbbi zsidótörvényekből még semmit sem éreztünk, ezek az iskolatársaink ugyanolyan el-

bánásban részesültek, mint mi. 

Így én 1938 őszétől a putnoki polgári iskolába kerültem. Itt és akkor nem voltak koe-

dukált osztályok. Az iskola lány és fiú részre volt szétválasztva. Ebben az iskolában is nagy 

súlyt fektettek az oktatásra, nevelésre, kiváló tanári kar biztosította mindezt. Itt viszont már 

külön hangsúlyt kapott az ifjúsági nevelés is, ezt volt a cserkészmozgalom, amit nagyon sze-

rettünk! Minden szélsőséges véleményt elutasítva, ez egy olyan szervezet és mozgalom volt, 

amit nemzetközi elvek alapján az ország tekintélyes, nagy tudású, tisztességes emberei szer-

veztek és irányítottak és célkitűzései, gyakorlata is kiálltak minden próbát. A cserkészet máig 

egy világszervezet, elvei, céljai ma is érvényesek és követendőek. Kérdezem én, miért volt bűn 

később ennek a szervezetnek a fejére olvasni, hogy magyar volt, vallásos volt, szót emelt a 

magyarságot ért igazságtalanságok miatt? Más országokban is ugyanezen elvek mentén men-

tek a dolgok. Jó, egyértelmű, hogy a Szovjetunióban, majd a későbbi hitleri Németországban 

eltiporták a cserkészetet, mást szerveztek helyette. A diktatúrák soha sem szimpatizáltak a 

polgári értékekkel, mindig kiépítették azokat az 

ifjúsági szervezeteiket, amely a céljaiknak jobban 

megfeleltek. A cserkészmozgalom számomra igen 

sokat adott, de hiszem, hogy a többieknek is, életre 

szóló kapcsolatok, barátságok születtek. 

 

Polgári iskola tanárok, Putnok, 

az 1930-as évek legvége 

 

A polgári iskolában már színesebb volt a diáksereg, hiszen nagyon sok településről jártak ak-

kor Putnokra iskolába. Itt már sokféle családi hát-

térrel bíró gyerek összejött, gyáriak, bányászok, 

vasutasok, földművelők, kereskedők…, de még 

Serényi János gróf gyerekei is ide jártak. A bejá-

rás a nem helyiek számára szigorúan szabályozva 

volt.  

Vízi cserkészek, Bánréve, 

Sajó, 1932. 08. 27.
17

 

                                                                                                                                                         
és zaklatták a hatóságok. Vadászengedélyét, fegyvereit bevonták… Az 1950-es évek erőltetett iparfejlesztési 

beruházasainál számos vasút épült. Az ilyen jellegű munkákhoz a „politikai‖ képzettség  természetesen kevés 

volt, ezért a MÁV jó sok nyugdíjas szakembert visszarendelt munkába. Így nagyapám is építhette, a többek 

között, Sztálinvárosi és sok más vasutat is. Közel 70 éves volt, amikor az 1956-os események a Dunántúlon érték 

a pusztaszabolcsi vasútépítés munkáinál…  
17

 A csónakban elől ifj. Bakó György, III. éves sárospataki tanítóképzős növendék, anyai nagybátyám. Akkor az 

ózdi vasgyári vízicserkészeknek Bánrévén csónakházuk volt. A cserkészrepülő egyesületük is az 1930-as évek 

elején alakult meg. Ekkor még az Ózd környéki hegyeken, Szenna, Szentsimon, Uraj, Tábla… repülnek. A 
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A reggeli, délutáni vonatokon diák-kocsi, vagy diák-szakasz volt, amelyen csak ők utazhattak, 

de a vonat egyéb részein nem.  

 A világ és a politika aztán szépen ment a maga útján és nem jó felé. A „nagy háború‖ 

utáni békeszerződések és azok következményei egymás után jelentkeztek. Európa több orszá-

gában a polgári elvek alapján próbálták a háború veszteségeit rendezni, másutt viszont a fe-

szítő gondok, a szélsőségek irányába vitték el az addig gyakran tehetetlenül politizáló kormá-

nyok országait.  

A britek és a franciák győztek, de hihetetlen veszteségek árán. Az általuk kierőszakolt béke-

szerződések kitételei és ezek végrehajtásai nem kis mértékben lettek felelőssé Európa egy ré-

szének radikalizálódásáért és ennek kapcsán az újabb háborúkért. Nem véletlen, hogy egy hí-

res francia tábornok, amikor elolvasta a békeszerződéseket, akkor azt mondta: „Ez nem béke-

szerződés, csak egy fegyverszünet húsz évre!‖ Szinte napra pontosan igaza lett… 

Olaszország, bár a győztesek oldalán volt, 

nem kapta meg azt, amit remélt sem gazda-

ságilag, sem politikailag, ezért az elégedet-

lenség Mussolinit és pártját az ország veze-

tőivé tette.  

 

Vízi cserkészek, Bánréve, 

Sajó part, 1932. 08. 27.
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Németországban a veszteségek, a jóvátétel, a 

munkanélküliség, a reményvesztettség, a tehetetlen politizálás szép lassan kitermelte Hitlert és 

a fasiszta diktatúrát.  

Amerika már a háború után teljesen izolálódott és csak a saját érdekeivel volt hajlandó fog-

lalkozni. Számára az ügy jól végződött, mert kis emberveszteséggel, viszont gazdaságilag na-

gyon megerősödve keveredett ki az egészből. Később ezt majd megismétli az újabb háború-

ban, még nagyobb haszonnal és térnyeréssel… 

Az országunkat körülvevő kisantant országok a háború és a forradalmak után már megmutat-

ták, hogy tőlük mire lehet számítani. Hitük és elképzeléseik szerint hazánkat legszívesebben 

teljesen szétosztották volna maguk között… Az ott rekedt magyarságot módszeresen üldözték, 

másodrangúként kezelték. Sok embert és családot egyszerűen elüldöztek. 

A Szovjetunió kíméletlen bolsevik diktatúrát vezetett be az általa uralt területeken és saját né-

pét is a végletekig terrorizálta. Ezen túl pedig szinte hermetikusan elzárták országukat. 

                                                                                                                                                         
háború után épült meg a bánrévei sportrepülőtér a Sajó partján, amelyet aztán az 1966. évi megszüntetéséig 

használták a repülők és az ejtőernyősök. Rónaföldi Z: Az ózdi csrkészrepülés története (MEK); Rónaföldi Z: Az 

Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története (MEK). 
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 Álló sorban balról a második ifj. Bakó György, III. éves sárospataki tanítóképzős növendék. 
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Én, mióta az eszemet tudom, sohasem emlékeztem olyan időszakra, amikor a világunkban há-

ború ne lett volna. Hol a gyarmatokért, hol a természeti kincsekért, a különféle ideológiák 

egymás ellen, aztán majd az „élettérért, és a kommunizmus ellen, a fasizmus ellen…  

  

Putnok ,1941-42, polgári iskola. 

id. Rónaföldi Zoltán.
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Az is bizonyos, hogy nem tudok mon-

dani a Földön két olyan szomszédos 

országot, akiknek ne lenne, ne lett 

volna egymással etnikai, területi vi-

táik, háborúik a történelem során…  

Meg kell, mondjam, hogy a harmincas évek elejének történései, mint gyereket nem igazán iz-

gattak, mindezekből a technikai fejlődés, a különlegességek a könyvek, a mozi, a rádió, a vas-

úti mozdonyok, a repülőgépek ezek voltak, amik igazán érdekeltek. Melyik gyereket ne érde-

kelné az a csoda, hogy a vasútállomásra egy vonat elején jön egy olyan mozdony, amit itt ed-

dig sohasem láttunk? A falu határában a gőzeke egy délelőtt alatt olyan területet szánt fel, 

amit elképzelni is nehéz. A levegőben motoros repülők, de vitorlázó gépek is, erről később 

még szólok.  

Meg aztán a foci, a bigézés, ami kedvenc szórakozásunk volt. Ugyanígy a Sajó is, amely kivá-

ló kiránduló és strandoló hely 

volt, a falu fiataljainak, gyerek-

seregének, de a felnőtteknek is. 

 

Cserkész barátaimmal, Putnok 

 

 A polgári iskolában, az-

tán ahogy nőttünk, úgy bővült az 

érdeklődésünk is. Más volt akkor 

az országos ünnepek értékrendje 

is. A vallási ünnepek bővebbek, 

az államiaknál. Az állami ünne-

pek közül március 15. különleges jelentőségű volt. Ugyanilyen volt október 6. az aradi vérta-

núk napja is, vagy a hősök napja, amelyet minden május utolsó vasárnapján ünnepeltünk. 

Amiket most felsoroltam, mind a három tisztán magyar kötődésű volt és számomra nagyon 

fontos is. 

Sokat olvastam és nagyon szerettem többek között Somogyvári Gyula regényeit, amelyből a 

csatatereket megjárt, idősebb rokonaim szavait hallottam vissza, de May Károly, Cooper 
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könyvei is a kedvenceim voltak.  Különlegesség volt a cs. és kir. 34. gyalogezred emlékkönyve, 

amely 1937-re lett kész, ebben két nagybátyám is benne van, az egyikük sajnos hősi halott-

ként.  

Gyerekként szívesen hallgattam a felnőtt rokonaim, ismerőseim beszélgetéseit munkáról, poli-

tikáról, és nem utolsó sorban a közelmúltban befejezett háborúról, az azt követő események-

ről. A filmhíradók aztán már nagyon érdekes dolgokat mutattak. Harcok dúltak a távol kele-

ten, Kínában, Abesszíniában, de Spanyolországban is. A németek erősödtek, fegyverkeztek, a 

filmhíradó képkockáin diadalmasan meneteltek, nagygyűléseztek… Ugyanígy páváskodott az 

olasz vezér és ott is masíroztak a feketeingesek. 

Eljutottak a hírek, a filmhíradók a spanyol polgárháború eseményeiről is, amelyben 

már egyértelműen látszott, hogy ez már megint egy nagyobb nemzetközi konfliktus, mert ben-

ne voltak a szovjetek, az olaszok, a németek és még ki tudja hány nemzet valamilyen szinten, 

az elszenvedője meg a spanyol nép volt.    

Aztán 1938-ban a németek magukhoz csatolták Ausztriát, nagyhatalmi asszisztálással, 

lassan szétszedték Csehszlovákiát és jött az első bécsi döntés. A felvidéki területekből vala-

mennyit visszaadtak. A területgyarapodás hozta a korábban elvett vasutak egy részének visz-

szatérését is. Bánréve újra jelentős vasúti csomópont lett, hiszen a Bánréve – Feled – Fülek 

vasútvonal újra a miénk, ugyancsak a Bánréve – Tornalja – Rozsnyó – Dobsina vonal is. Ez 

sajnos csak Sajóházáig, mert a vonalon többek között Dobsina a szlovákoké maradt, akik 

önálló államot hoztak létre Csehszlovákia szétdarabolása után. A határok újra átjárhatók let-

tek számunkra, ekkor jártam több felvidéki városban a családdal és természetesen utaztam a 

fővárosunkba a Miskolc – Bánréve – Fülek – Losonc – Hatvan – Budapest vasútvonalon, 

amelyen akkor gyorsvonat is közlekedett. 

Úgy gondoltuk, gondoltam ekkor, hogy a világ elkezdett valamit törleszteni Trianonért. Bő 

negyedévvel később Kárpátalja is visszatért, igaz ezért, már fegyvert kellett alkalmazni a szlo-

vákokkal szemben. Számomra ez azt jelentette, hogy apám családját is megismerhetem.  

Az ország-gyarapodás öröme határtalan volt, de így érezte ezt a magyarok jelentős része is. A 

korábbi győztesek − Anglia és Franciaország, akik amikor az „érdekeik‖ úgy kívánták, a 

müncheni egyezményben, Csehszlovákia feldarabolásánál ott voltak és bele is egyeztek − 

„érdektelenségre‖ hivatkozva (!) távol maradtak, ezért a bécsi döntések nélkülük történtek 

meg. Az volt a helyzet, hogy e döntéseket az európai nagyhatalmak (beleértve Nagy-Britanniát 

és Franciaországot) ekkor még nemzetközi jogi érvényűnek ismerték el, csak a második világ-

háború folyamán változtatták meg álláspontjukat… 

A családdal és nagybátyáimmal bejártuk a visszatért felvidéki vasutak környékét, minden je-

lentősebb településre ellátogattunk.  

Az ország területének növekedése a vasutasságot is érinti, mert a visszatért országrészek vo-

nalait üzemeltetni kell. Ezt családunk is érzi, mert a felvidéki vonalakra sokukat kihelyezik 

szolgálatra, főleg a Bánréve – Rozsnyó–Sajóháza – (Dobsina) vonal nagyobb állomásain tel-

jesítenek szolgálatot, Tornalja, Pelsőc, Rozsnyó településeken. 
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Tizenkét éves voltam, amikor 1939 húsvétkor elutaztunk Szentmiklósra,
20

 hogy a csa-

ládot meglátogassuk. Apám sem járt itt a terület elcsatolása óta, mit mondjak, az ott élők na-

gyon nehéz sorban éltek amit, az ezt közvetlenül megelőző évek különféle helyi politikai csatá-

rozásai még nehezebbé tettek. Nagy – nagy szegénység volt… 

Nagymamám ekkor már egyedül élt, ezért szüleim úgy döntöttek, hogy elhozzák magukkal 

Bánrévére, hogy könnyítsenek az ottaniak helyzetén. Ekkor már az altiszti telep egyik szolgá-

lati lakásában éltünk. Apai nagymamám itt is halt meg aztán 1945. április 4-én, betegségben. 

A kárpátaljai rokonaimat aztán már én sem láttam többet csak fényképen, amit valamikor az 

1960-as évek közepén juttattak el hozzánk. Az 1960-as évek elején folyamodtam útlevélért, 

hogy a rokonságot meglátogassam, de ezt soha sem kaptam meg. Az akkori szovjet rendszer 

mindig kért még valami pótlólagos iratot az engedélyhez, a levelezés nem is a kárpátaljai kör-

zettel, hanem a postabélyegzők szerint Moszkvával történt, úgyhogy egy jó idő eltelte után 

nem erőltettem tovább… 

Gyermekéveim e részében változatlanul igen jól éreztem magam. Szükséget nem szenvedtünk, 

apám fizetése a vasútnál biztos volt, édesanyám a ház körül dolgozott, művelte a kertet, kacsa, 

tyúk, nyúl, disznó mindig volt a ház körül, de általában termőföldet is béreltek, ahol az állatok 

számára a kukorica is megtermett. A pengő ebben az időben is igen jó fizetőeszköz volt, az 

árak alacsonyak. A vasúti dolgozók biztos fizetése azt is jelentette, hogy igazolványuk bemuta-

tása és adataik felvétele után a kereskedők szinte kivétel nélkül hiteleztek nekik, amit a fizetés 

kézhez vétele után kellett havonta egyszer rendezniük! 

A putnoki polgári iskolába való bejárásról a téli emlékeim a legmarkánsabbak. Az 1930-as 

évek végén és az 1940-es évek elején, a mi vidékünkön is különösen kemény telek voltak. A 

reggeli vonatba a teljes erővel működő fűtés ellenére is a kocsik padlóján vastag jég volt, ezen 

csúszkáltunk! Ezekben az években emlékszem még -35 
o
C hideget is mértek az országban va-

lahol. Sok hó is hullott, az akkori fényképeken mindez meg van örökítve. 

A szüleim, s a rokonság azonban egyre gondterheltebb lett, ők már átéltek egy nagy háborút, 

és ami most kezdődött körvonalazódni, az semmi jót nem ígért. A haditechnika az eltelt ne-

gyed évszázad alatt óriásit fejlődött, harckocsik, repülőgépek, egyéb fegyverek… Az egyértel-

műen látszott, hogy olyan, mint hátország a korábbi értelemben, már nem lesz. A filmhíradók 

aztán nagyon szépen szemléltették is, hogy mi vár a lakosságra is. Azt meg kell mondani, hogy 

a német hadsereg és a haditechnikájuk – már amit az újságok, a rádió és a film bemutatott – 

igen imponáló volt és magasan az ellenfeleik felé helyezte őket. Ugyanez vonatkozott a Kíná-

ban harcoló japán csapatokra is. Az olaszok etiópiai „vitézkedése‖ is sokszor filmre került, 

bár az még a gyerekseregnek is feltűnt, hogy mekkora különbség van az egyenruhás, felfegy-

verzett olaszok és a mezítlábas, lándzsás helyiek között… 

A németek hadserege és haditechnikája nem csak az egyszerű embereket tévesztette meg!!!  
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 Munkács meletti nagyközség. A történelem során Szentmiklós, Beregszentmiklós, Szolyvaszentmiklós. Most 

ukránul Чинадійово (Csinagyijovo / Chynadiyovo), oroszul Чинадиево (Csinagyijevo / Činadievo), szlovákul 

Činadno)… 
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Még 1939-ben szétszedik Csehszlovákiát, német protektorátus lett, Szlovákia pedig önálló ál-

lam. Az olaszok már Albániában harcolnak, el is foglalták. Megjelentetik az újabb zsidótör-

vényt hazánkban. 

 Még ez év őszén kitört a háború, a németek, majd a szovjetek is lerohanták Lengyelor-

szágot. Néhány hét alatt legyűrték a lengyeleket. Máig példaértékűnek tartom az ország veze-

tésének akkori döntéseit, amely nem engedte meg, hogy a németek rajtunk keresztül támadja-

nak – a szlovákok bezzeg nem így döntöttek, hadat üzentek a lengyeleknek -, később pedig azt, 

hogy a menekülő lengyel hadsereg és lakosság egy része hazánkban biztos menedéket talált. 

Szerintem ekkor is példát mutattunk a világnak. Jól emlékszem Bánrévén is volt lengyel mene-

külttábor, az akkor funkció nélküli határőr – vámőr laktanyában. A lengyelek szabadon jártak 

– keltek, dolgozhattak, barátkoztak, töltötték az idejüket, amíg tovább nem mentek harcolni, 

vagy letelepedni más országban.  

A konfliktusba néhány napon belül több hadüzenet is született, beszállt a németek ellen Anglia 

és Franciaország is, akik aztán gyakorlatilag semmit sem csináltak. 

Valamikor az év végén a szovjetek, akik Lengyelország lerohanásából is kivették a részüket, a 

finnek ellen fordultak és ott is háború lett. Tavasszal aztán a németek folytatták és az ered-

mény Dánia – 24 óra alatt –, Norvégia egy kicsit hosszabban, mondjuk néhány hét alatt lett az 

övék, pedig ebbe már az angolok és a franciák is beleavatkoztak. 

Aztán tavasszal már Luxemburg, Hollandia, Belgium, majd Franciaország is következett. Azt 

gyerek fejjel, hihetetlen csodálkozással vettem tudomásul, hogy a franciákat, a nagy, erős or-

szágot, hatalmas hadseregükkel és a bevehetetlennek titulált Maginot-vonallal együtt, a néme-

tek 6 hét alatt megverik. Nocsak? A világháborút megnyerő, a későbbi kisantant országokat 

létrehozó, a minket letipró, igazságosztó Franciaország ott hunyászkodik Hitler előtt! Európa 

egyik legnagyobb hadserege, ráadásul az angolok is ott vannak megint. Ettől még a lengyelek 

is vitézebbek voltak! Ők bátrabban harcoltak és ráadásul a szovjetek is megtámadták őket ke-

letről! Hogy is van akkor ez? 

Erdély északi részének visszatérése is nagy öröm volt, de a csalódottság is, mert egy 

jelentős rész a románoké maradt. 

Ősszel az olaszok nekirontanak észak - Afrikában a briteknek, ez súlyos hiba, a híradókban 

folyton grimaszkodó, felfuvalkodott Mussolini nagyot hibázott. Ugyanezt megismétli Görögor-

szágban, ez az ember semmiből sem okul? Mindkét esetben majd a németek segítik ki.  

A németek légi háborút vívnak Anglia ellen, a filmhíradók tele vannak a repülős felvételekkel. 

Mosolygós, magabiztos fiatalemberek szállnak be a gépekbe és indulnak. A hazatérésükről 

nem igazán gyakran mutatnak képeket, amit látunk az bizony egy fölényesen győztes pilóta, 

vagy bombázó személyzet… 

 Most már a családunkban is érződik, hogy ismét benne vagyunk a „történelem sodrá-

ban‖. A szüleim és idősebb rokonaim ebben az időben már negyven felettiek, tehát, ha az or-

szágunk háborúba keveredik nem biztos, hogy az elsők között kell majd hadba vonulniuk, meg 

aztán a vasúti szolgálatuk is ez ellen szól. Nekünk, fiataloknak azonban mit szán a sors, most 
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még csak tizenhárom éves vagyok, de jövőre már levente korú és ez az egész nem látszik úgy, 

hogy hamar vége lenne? Az öregek szerint ez még csak az eleje!  

 

Magyar „Tőkés” István és 

családja, Kerény
21

, 1941. 

 

Aztán így is lett, mert a háborúba a világ 

egyre beljebb és beljebb ment. 1941 tava-

szán aztán már hazánk is nekiment a szét-

pergett Jugoszláviának a vajdasági részen. 

Saját akaratból, vagy német nyomásra? Két 

hétbe sem telik ez a háború. Ez megint érinti 

a családot, mert Magyar „Tőkés‖ Istvánt, aki szintén vasutas, családjával együtt Borsodból a 

vajdasági Kerény vasútállomásra vezénylik, kihelyezett szolgálatra, hogy az új területeken is 

megbízhatóan működjön a közlekedés. Van aztán miért izgulnunk, mert a Pista bátyámék leve-

leiből kiderül, hogy a partizánmozgalom ott délvidéken nagyon erős, sok a szabotázs, és 

egyáltalán nem biztonságos az élet… 

1941 júniusában aztán a németek nekirohantak a szovjeteknek és mindenki abban re-

ménykedett, hogy ez is gyorsan, hónapok alatt sikeres lesz. Sajnos nem így lett! Lehet, hogy az 

áprilisban, májusban a Balkánra elvesztegetett idő hiányzott Moszkva alatt, vagy más? Na-

pokkal később a kassai bombázás és néhány más légi esemény kapcsán hazánk is belesodró-

dott az újabb háborúba. 

Aztán, ahogy országunk is hadviselő lett a MÁV is szépen felveszi a „hadiüzemi‖állapotokat. 

Ez bizony azt is jelenti, hogy a korábbi említett, lakóhelyhez viszonylag közeli vezényléseken 

túl most már akár távoli helyeken is szolgálni kell! Nagybátyáim, apám is, aztán ilyen módon 

van, hogy hetekig távol vannak. Ugyanez igaz a MÁV „utazó‖személyzetére is, mennek a vo-

natokkal ide – oda, aztán napok múlva kerülnek csak elő. Ezek természetesen nem menetren-

dileg közlekedő szerelvények, hanem katonai vonatok. 

1941-ben családi tragédia történt - Margit nagynéném fia Laci, aki szintén vasutas volt – ve-

zényléses szolgálat közben Rozsnyó vasútállomásán,  július 31-én, kocsirendezés közben, ha-

lálos üzemi balesetet szenvedett. 20 éves volt…  

December elején a németek már Moszkva alatt harcolnak és eldőlni látszik minden, aztán a 

szovjetek visszanyomják őket. Különösebben senki sem aggódik, a németek visszavették a 

frontot a „téli állásokba‖ − így adta elő a hivatalos propaganda − de majd jövőre rendbe 

teszik a dolgokat. Milliós nagyságrendű a szovjet fogoly, elképesztő mértékű eddig is zsák-

mány, az országuk jelentős része a németek kezén… 
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 Kerény (másként Kernya, szerbül Кљајићево / Kljajićevo, németül Kernei) falu Szerbiában, a Vajdaságban, a 

Nyugat-bácskai körzetben, Zombortól 13 km-re keletre. Közigazgatásilag Zombor községhez tartozik. Abban az 

időben a Zombor-Cservenka-Kula-Újverbász-Óbecse vasútvonal egyik megállója. 
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1942 aztán ismét a németek sikereivel folytatódik a keleti fronton. Ezen a nyáron aztán elkez-

dődik a magyar 2. hadseregnek a szovjet frontra való kiszállítása és bevetése. Ez már a 

bánrévei rokonságot, ismerősöket is érinti. Sokan elmennek és majd sokan sohasem érnek ha-

za… Elmennek a csapataink a németekkel, olaszokkal, románokkal a Donig, a németek egy 

része a Volgáig, Sztálingrádig…   

Az 1941/42 tanév az utolsó évem a putnoki polgári iskolában, az örök kérdés akkor is, 

most is „merre tovább‖? Engem igazából a műszaki dolgok érdekeltek, jó tanuló voltam, a 

reáltárgyak is nagyon mentek, a rajzkészségem is jó volt. Ezért aztán a miskolci Magyar Kirá-

lyi Gépipari Középiskolába felvételiztem és ennek sikeres teljesítése után ősszel már itt foly-

tattam a tanulmányaimat.  

1942. augusztus végén országos gyász. A fronton lezuhant és hősi halált halt vitéz 

nagybányai Horthy István vadászrepülő főhadnagy, kormányzó helyettes. 

A szeptemberben kezdődő gépipari középiskola ismét alapvetően egy más világ volt számom-

ra. Internátusban kellett laknom, mert a Bánrévéről való bejárás megoldhatatlan volt min-

dennap. Így aztán kikerültem a család mindennapjaiból.  

Emlékezetem szerint havi 60 pengőt (!) kellett fizetni, ami abban az időben igen nagy pénz 

volt.  Az iskola internátusa az épület emeletén volt kialakítva. Sokat hallottuk az elmúlt idő-

szakban, hogy a háború előtti társadalom milyen rettenetesen igazságtalan, és elviselhetetlen 

volt. Bizonyos, hogy akkor is voltak sokan olyanok, akiknek az a rendszer nem kedvezett. Én 

csak azt tudom, hogy akkor apámnak jól fizető állása, lakása, biztos megélhetése volt a vasút-

nál, pedig csak alacsonyrangú, beosztott vasutas altiszt volt. A gépipariban, emlékeim szerint, 

kevesen voltak a „felsőbb‖ társadalmi osztályokból érkezett fiatalok, sokan voltak a hozzám 

hasonlóak, faluról, városból, egyaránt. Ismét csak azt kell mondanom, hogy minden későbbi 

híreszteléssel és propagandával ellentétesen az akkori ország vezetés gondot fordított a sze-

rényebb anyagi körülményekkel bíró diákokra is. A családok számára bizonyos jövedelmi ha-

tárok alatt mind a tandíj, mind a különféle ellátások terén támogatásokat adtak. Így kerültem 

én is mint „kosztos diák‖az iskolától csak utcányi távolságban levő, honvédségi Rudolf – lak-

tanyába, ahol ingyenes étkezést biztosítottak nekem és jó néhány társamnak. 

 

Bánréve világháborús hősi emlékmű, 

és az országzászló.  

Cserkészek díszőrségben, 1941.
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Én évekig étkeztem a szomszédos 

honvédségi Rudolf – laktanya 

konyháján, mivel ezt lehetett ké-
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 Ez az 1941.évi „Hősök napján‖ készült fénykép. A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján 

tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. Ezt már 

1917-ben törvénybe iktatták, majd véglegesen 1924-ben. 1945-től a rendszerváltozásig tilos volt „magyar 

hősnek‖ lenni!  Id. Rónaföldi Zoltán gyűjteménye 
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relmezni, és ezt lehetővé is tették a szülők anyagi helyzete alapján. Meg kell jegyeznem, hogy 

ezt az ellátást, akkor ki kellett érdemelni és a tanulmányi eredménnyel, szorgalommal, jó ma-

gaviselettel kellett megdolgozni érte. 

A háború akkor már tartott, de még minden távol volt, térben és időben is….. 

Miskolc akkor városképileg és egyébként is teljesen más város volt, mint ma. Diósgyőr még 

önálló település. A városban még nyoma sincs a ma oly jellemző lakótelepeknek, „égig érő‖ 

emeletes házaknak. A főutca tele üzletekkel, a villamos több irányban jár a városban, így He-

jőcsaba felé is, s a Gömöri pályaudvarra is. A vasút is igen jelentős. Óriási rendező pályaud-

var, nagy fűtőház, rengeteg mozdonnyal és két impozáns pályaudvar a Tiszai és a Gömöri.
23

 

Az iskolának igen nagy és jó híre volt abban az időben. Az itt végzett szakembereket 

biztos állások és megbízható fizetések várták. Azokban az időkben még a felsőfokú képzésben 

részesülők messze nem voltak ennyien, mint manapság, így aztán az itt jól képzett, szorgalmas 

fiatalok nagyon jól boldogulhattak. Az iskola széleskörű és magas szintű műszaki képzést 

adott. A követelmények a humán tárgyakból is komolyak voltak. A gyakorlati képzésre különös 

gonddal ügyeltek és ez igencsak a hasznunkra vált a későbbiekben. Az iskola a tanulmányo-

kon kívül a honvédelmi törvényeknek megfelelően végezte a leventeképzést, de működött a 

Szemere-önképzőkör, a Sportkör, az Aerokör, a 794. „Szittya‖ cserkészcsapat, és a diákta-

nács, „Ifjúsági tisztikar‖ is! 

Az iskola kiváló tanári gárdával és komoly szaktudással rendelkező szakoktatói körrel bírt. A 

tanműhely is párját ritkította akkoriban. A háború aztán időről-időre elszólított a tanári és 

szakoktatói karból is katonaköteles embereket. Az igazgató akkor vitéz Pataky Tivadar gé-

pészmérnök volt, korábban műhelyfő-

nök, aki a cserkészrepülésnek is emb-

lematikus  alakja volt.  

 

A „Potya” nevű Hol’s der Teufel, 

a sajókápolnai repülőtéren
24

 

 

Az iskolában a cserkészrepülők vitor-

lázógépet is építettek a korábbi évek-

ben, ez egy Alexander Lippisch, és 

Fritz Stamer tervezésű „Hol’s der Teufel‖ típusú iskolagép volt, amely aztán Sajókápolnán 

repült az én időmben is. A gépre vitéz Pataky repülős beceneve is fel volt festve („Potya‖), ezt 

ő természetesnek tartotta. A sajókápolnai repülőtéren aztán – gépiparista társaimmal együtt – 

jó sokszor megfordultunk, mivel az igazgatónk volt a Bükk-Mátravidéki Aero Club műszaki 

vezetője és nagy barátja a vitorlázórepülésnek. 
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 A miskolci Tiszai-pályaudvar a korábbi Tiszavidéki Vasút pályaudvara volt. A Gömöri pedig a Gömöri 

vasutak pályaudvara, innen az elnevezések. 
24

 id. Rónaföldi Zoltán: Emlékeim a miskolci Magyar Királyi Állami Gépipari Középiskoláról, 1942-1947. 

(Kézirat) 
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Az iskolában a tanítás 8 – 12 és 14 – 18 órák között folyt, a hét hat napján, de három 

napon 1 – 1 órás katonai kiképzés is volt az ebédszünetben! Ezeken kívül az esti órákban köte-

lezően további szaktanfolyamokon kellett részt venni, majd szakvizsgát tenni. (kazánfűtő, gőz-

gépkezelő, gázmotorkezelő…) A heti óraterhelés 54 – 56 volt és csodák – csodája senki sem 

szakadt bele. 

 

A gépipari középiskola 

épülete, anno 

 

 Csak csodálkozom sok mai em-

ber és oktatási szakember, politi-

kus aggodalmain, amikor a diá-

kok terheléséről, túlterheléséről 

polemizálgatnak! A tanulás, a 

tudás megszerzése bizony idő-

igényes és sok szorgalmat, nagy 

kitartást igényel, de általában a nagy többség azért nem szokott beleszakadni. Azóta is val-

lom, hogy aki boldogulni akar az életben, az tanuljon, ne kímélje magát, ne keressen kifogá-

sokat, hogy nehéz a táska, sok az óra, nehéz és felesleges a tananyag… Főleg ne hallgasson 

azokra, akik ezeket sugallják, mert nincs igazuk, a műveletlen, tanulatlan ember kiszolgálta-

tott, talán ez is a célja némelyeknek, amikor az oktatási rendszert bomlasztják? 

Az iskola nagy hangsúlyt fektetett mind az oktatásra, mind a hazafias nevelésre, amelynek 

egyik jelentős bázisa volt a cserkészmozgalom. Én is tagja voltam a 794. számú „Szittya‖ 

cserkészcsapatnak. A cserkészmozgalomból legszívesebben a kirándulásokra, gyalogtúrákra 

emlékszem vissza, amelyet Lillafüredre, Tapolcára tettünk, nem egyszer, gyakran sátrakban 

ott éjszakázásokkal. Ennek érdekessége volt, hogy az iskolában is kötelezően ment már a le-

vente-kiképzés, ennek iskolai parancsnoka, akkor a mindenkori igazgató volt. (Korábban 

1941-ig Szentkuti „Steiner‖ Félix tanár úr volt a parancsnok)  

Szombat délutánonként az MVSC sportpályán tartottak rendszeres kiképzéséket, de Pataky 

igazgató úr azonban a kiképzés helyett gyakran vitt bennünket kirándulni, melyeken végig ve-

lünk volt. Sokszor jártunk a sajókápolnai vitorlázó repülőtéren is, ebből eredően. A repülőtér 

látogatások és a cserkészrepülés anyám előtt nem igazán voltak publikusak, mert ő ezt kate-

gorikusan megtiltotta… 

A jeles ünnepeken a 10. honvéd gyalogezred hősi emlékművénél tisztelegtünk a hősöknek, 

amely akkor még a Rudolf – laktanya főkapuja előtti téren állt, nem messze az iskolánktól. 

Nagy szeretettel gondolok vissza tanáraimra, diáktársaimra – akikkel az óta is tartjuk a kap-

csolatot, most már évente találkozunk. Az akkori oktatásról, az iskolában megkövetelt fegye-

lemről, a gyakorlati képzésről csak a legjobbakat tudom mondani. Kiváló tanáraimra így 60 

év múltán is a legnagyobb tisztelettel és szeretettel tudok csak visszagondolni. Vitéz Pataky 

Tivadar gépészmérnök (technológia, elektrotechnika), Upor Endre gépészmérnök (magyar 

nyelv, szakrajz, mennyiségtan, leírógéptan, anyagismeret), Donga Sámuel (mennyiségtan), 
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Csabai Kálmán festőművész (rajz, szabadkézi rajz), dr. Zimonyi Gyula tanár (mennyiségtan), 

Kósch János tanár (mennyiségtan), Gelei József tanár (magyar irodalom és nyelvtan), Denk 

Lajos gépészmérnök (anyag- és gyártásismeret), Lang Frigyes tanár (ipargazdaságtan, törté-

nelem, földrajz), Dr Sipos István tanár (magyar irodalom és nyelvtan), Szepesi Lajos tanár 

(ábrázoló geometria). A tanműhelyt abban az időben Herbst Károly felső ipariskolát végzett 

ipartanodai tanító vezette. A műhelygyakorlatokat Kökény Károly szakipariskolát végzett mű-

vezető tartotta. Szakoktatóim főleg Fekete László fémipari szakiskolát végzett művezető (laka-

tos és díszműáruk készítése), és Balázs Sándor felső ipariskolát végzett kisegítő művezető 

(fémipari általános műhelyi munkára) voltak. Természetesen mások is, ha a kovácsműhely-

ben, vagy egyéb szakműhelyekben voltunk.  

Az internátusi nevelőtanárunk Kökény Károly volt, akinek az iskola emeletén volt szolgálati 

lakása. 

Az iskola orvosa akkor Dr. Spiry Endre vármegyei tiszti főorvos, egészségügyi tanácsos volt. 

Tanította a fa- és fémipari osztályokban az egészségtant, ellátta az iskola és internátus orvosi 

teendőit. Ő ezekben az években a Bükk-Mátravidéki Aero Club főtitkára is volt. 

Mivel apám után eredetileg görög katolikusnak kereszteltek, így az iskolában a hitoktatóm 

Schirilla Solon görög katolikus kanonok volt. 

Nagy élményem a színház, ahova szervezetten járunk az iskolából. Itt láthattam többek között 

Mezey Máriát, Komlós Jucit, Bessenyei Ferencet, Pécsi Sándort, Neményi Lilit, Sulyok Mári-

át, Kiss Manyit, Ladányi Ferencet, Rajz Jánost, Szendrő Józsefet és még sok más kiváló szí-

nészt és persze a jobbnál jobb darabokat. 

 A tanulás mellett aztán ismét jönnek a hírek, de csak nagyon hézagosan, és csepegtet-

ve. 1943 tavaszán kiderült, hogy a 2. hadseregünk iszonyatos veszteséget és vereséget szenve-

dett a Donnál, sok ismerős bánrévei család gyászolja hozzátartozóit, vagy reménykedik még 

abban, hogy akiről nincs hír, az lehet, hogy még él, hadifogoly… A családban, a sztálingrádi 

német vereség nyilvánosságra kerülése után egyöntetű a vélemény, „a németek a háborút el-

vesztették‖. Mi lesz most? Aztán 1943 elejétől az amerikaiak is elkezdték bombázni Németor-

szágot, ők nappal, az angolok éjjel. 

Ekkor tavasszal hozzák a németek a világ tudomására, hogy megtalálták a katyni tömegsíro-

kat és ilyen módon fény derül, a több tízezer szovjet hadifogságban volt lengyel tiszt szomorú 

sorsára. Amit viszont ekkor még nem igazán tudunk az, hogy a németek mit tesznek a zsidók-

kal és az általuk megszállt területek lakosságával, a munkatáboraikba hurcoltakkal és a hadi-

foglyaikkal? 

1943 nyarán, mint gépiparista diáknak, 1 hónapos szakmai gyakorlatot kellett végeznem. Az 

ózdi kohászatban gyakorlatoztam az első év után. Ez akkor a Rimamurány – Salgótarjáni 

Vasmű Ózdi Gyára volt. Itt a Közlekedési Gépműhelyben voltam, amely üzemrész korábban, 

de akkor is, komplett gőzmozdonyokat is gyártott saját vasútjai részére. A vasút és a gőzmoz-

donyok nagyon érdekeltek, ezért a gyakorlat nagyon hasznos volt. A gépműhelyben természe-

tesen mozdonyok javítása, új kazánok gyártása is folyt, ezért rendkívül tanulságos volt. Kiváló 

munkások és vezetők dolgoztak akkor ott.  
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A kötelező gyakorlaton kívül a nyári szünetben sokat vagyok a bánrévei pályafenntartási fő-

nökség műhelyeiben is. Diákként, fizetésért, Bakó főpályamester úr alkalmaz, kisegítőként. 

Hét év múlva ő lesz majd az apósom, de ez még akkor nagyon messze van. Kovács, lakatos 

munkák, meg minden, ami jön. Jól jön ez a pénz, mert a miskolci internátus, meg az iskolai 

felszerelés, a ruházat igen sok pénzt visz el a családtól.   

Ezekből az időszakokból jól emlékszem Bach Sándorra, falumbeli fiatalember volt, pár évvel 

idősebb nálam. Ő ekkor már pilóta volt. Ha tehette útjai során sokszor elrepült a település 

felett, ilyenkor látványos bemutatókat is tart, amit édesanyja, Bach néni nem igazán díjazott. 

Később, talán 1944 nyarán már, mint a Puma vadászosztály pilótája, vadászrepülőként lezu-

hant és meghalt. Bánrévén van eltemetve.
25

 

Ekkor nyáron a németek döntő támadásra készülnek Kurszknál, hogy ismét megszerezzék a 

stratégiai kezdeményezést, nem sikerült nekik. Ennek ellenére még minden nagyon távol van 

tőlünk és sokan bíznak a győzelemben, pedig már elesett az észak – afrikai hadszíntér is és az 

angol – amerikai csapatok már Szicíliában vannak.  

A fejünk felett pedig éjjel és nappal zúgnak a repülőgépek! Egyelőre ezek még inkább csak 

átrepülések, nem az országunkat támadják, de a szövetségesek felderítenek, fényképeznek és 

lassan – lassan már dél – Olaszországból repülnek.  Szeptembertől a szövetségesek légi felde-

rítése egyre aktívabb lett, gyárak, ipari objektumok, vasutak… 

 A családon belül azonban elég jól mentek a „hírek‖. A vasutasok, amint azt már emlí-

tettem, ismét nagy területeket járnak be a szolgálatukból kifolyólag és rengeteg emberrel ta-

lálkoznak, sok mindent látnak és tapasztalnak. Sok mindenről hallunk, csak azt kellene tudni, 

hogy igazak-e ezek? Egyre többen hallgatják már ezekben az időkben az angol rádió magyar 

adásait, de a moszkvai rádiót is. Sok minden mintha nem úgy lenne, ahogy azt a hazai újsá-

gok, rádió, híradó tálalja! A külföldi adások hallgatása tilos persze, ezt üldözik. No, de akkor 

mi az igazság? Az események aztán majd később megmutatják… 

Szeptemberben ismét kezdődött a tanév a szokott rend szerint. Másodikos vagyok, ez 

már egy jó év lesz, ismerem az iskolát, az internátust, a követelményeket, a tanárokat, a társa-

imat… 

Az olaszok már kihátráltak a szövetségből, s a vezérüket, Mussolinit már letartóztatták. Mint 

sok más családban is azt latolgatják a felnőttek, hogy ilyen módon ki éri el előbb az orszá-

                                                 
25

 Bach Sándor v. rgv. szkv., 6. „KÖLYÖK‖ re.szd., IX. RH, Me 109G; ý1944. 07. 13., átképzés alatt lezuhant.  

Magyar szárnyak, szerkeszti dr. Szabó József, http://magyarszarnyak.uw.hu/szerkuzenet/hosi_halottak_abc.html) 

Van azonban ezzel kapcsolatosan egy kis ellentmondás! A Puma „Kölyök‖ szd. létrejöttét az 1944. szeptember 

19. utáni időre, az osztályból ezredre való fejlesztésre lehet tenni. A 101/II. osztály a következő századokat 

tartalmazta: 101/4. Vihar, 101/5. Mókus, 101/6. Kölyök (kiképzőszázad). A 101/6. század – „Kölyök‖    szd. pk.: 

Papp Tibor főhadnagy (1944. november 21. – 1945. február 15.). Ebből eredően az átképzés lehetséges, hogy 

még nem a jelzett szd-ban volt, hanem valamelyik harci századnál, de ez a lényegen semmit sem változtat. 

Később aztán Krascsenics Lajos vadászrepülő szakaszvezető (a Puma vadászosztály „Retek‖ századában repült) 

könyvében (Egy magyar királyi vadászrepülő emlékzései) találtam rá,– de ezt mások is megerősítették – hogy az 

átképzések a századoknál történtek. Ő írja le Tüske lajos v. rgv. őrmester katasztrófáját, rögtön az első Bf-109 

repülésénél. Egy másik interjújában, de lehet, hogy Tobak Tibornál olvastam Bach Sándorról, aki szintén 

átképzéses repülésnél halt meg. A nagy motor forgatónyomatéka sajnos sokakat, még a legtapasztaltabbakat is, 

meglephette! 

http://magyarszarnyak.uw.hu/szerkuzenet/hosi_halottak_abc.html
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gunkat? Az olasz félszigeten át az amerikai – angol csapatok, vagy keletről a szovjetek? Ők 

már átélték az oroszt az előző háborúban, esetleg a hadifogságban, majd a megszálló francia, 

cseh, szerb és román csapatokat is, úgyhogy van összehasonlítási alap. Reménykednek az első 

verzióban! 

A Rudolf – laktanya most szomorúbb, mint korábban, mert a miskolci 13. gyalogezred meg-

semmisítő veszteségeket szenvedett el a Donnál. Ismét ott étkezem, mint diák. A németek és a 

szövetségeseik helyzete minden fronton elég kényes, így a mieinké is.  

Tanáraink a katonai behívások miatt egyre fogynak és mind több lesz a pótlásukra meghívott, 

óraadó tanárunk.  

Mindezek ellenére az iskolában változatlanul a rend, a tanulás az elsőrendű szempont. Még a 

leventeképzést is egészen normálisan oldja meg vitéz Pataky igazgató úr. Itt nyoma sincs a 

baráti körben közszájon forgó – más helyeken alkalmazott − megalázó, gyötrő, embertelen 

kiképzésnek. Az igazgató úr is és a többi tanáraink is szigorúak, de emberségesek. A kisebb, 

nagyobb csínyek, stiklik azonban nem mennek el simán, ezekért rendre kapunk valamilyen 

szintű büntetést. 

A tanulás megy, az eredményeim jók. A családi kötődések, az eddig megszerzett tapasztalatok 

alapján szeretnék majd a vasúthoz kerülni, a mozdonyok közelébe, vontatási szakterületre. Az 

öregek szerint a gépiparista végzettség igen jó ajánlólevél lesz, ha jól tanulok, szorgalmasan 

dolgozom, vasúti tiszt lehetek. Biztos megélhetés, lakás, jó fizetés… Az osztálytársaim is ezt 

erősítik, mert ki honnan jött családilag – Diósgyőr vasgyár, gépgyár, a szénbányák, ózdi ko-

hászat, vasút, meg számos egyéb hely – a szakma várja a képzett embereket. Főleg most, hogy 

háború van! Megnövekedett mindenre a kereslet, a hadiipar, a hadiüzemek szinte megoldha-

tatlan termelési feladatokkal állnak szemben és egyre több ember kényszerül a katonai szolgá-

latra. A szakmai jövőkép tehát látszik, de mit hoz majd a háború, mi lesz, ha mégsem a győz-

tesek között leszünk ismét? Ezek elég nyomasztó kérdések már tizenhat évesen is. Most még 

relatíve biztonságban élünk, de meddig? 

Az iskolában az új tanárokhoz, óraadókhoz igazodunk. A terhelés, a tananyag nem lett kisebb, 

ugyanolyan, gyakorlatilag reggeltől – estig tartó munka vár ránk ismét, mint ahogy azt már 

mondtam. Reggel nyolctól délután hatig az iskolában és a műhelyekben vagyunk. Én a kiegé-

szítő szakképzésben a traktorokat, mezőgazdasági gépeket választottam, tehát ezt is tanulom. 

A műhelygyakorlatok nem „öncélúak‖ számtalan olyan cikket gyártunk, amit az iskola a ke-

reskedelemben értékesít! Gyártunk tehát zárakat, pántokat, körzőt, rácsszerkezeteket, különfé-

le szerszámokat…  A korábbi faipari műhelyben – ekkorra a faipari képzés lassan megszűnik 

– konyha-,  étkező-, hálóbútorokat, fa építőjátékokat, és ahogy korábban említettem még vi-

torlázó repülőgépet is készítettek.  

Tűzhelyek gyártása is folyik a műhelyekben, szintén kereskedelmi célból! A legbüszkébbek ar-

ra vagyunk, hogy az általunk gyártott egyik legszebb tűzhelyet, Pataky igazgató úr nem en-

gedte eladni, azt ő vásárolta meg és használta a családjával!  
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Amint említettem az iskolában a fa- és fémipari szakiskolai szak is megszűnik ezekben az 

években. A faipari talán 1943-ban, a fémipari egy évvel később? Ezután már csak a középis-

kolai szintű képzés maradt fenn. 

Október elején a szovjet már a Dnyepernél van, jönnek, egyre csak jönnek… minden propa-

ganda ellenére látszik, hogy a német – magyar – román csapatok nem képesek őket huzamo-

san feltartóztatni. 

A háború Bánrévén is egyre jobban látszik. Mennek a fiatalok a behívásokra katonának, és 

sok családhoz jönnek a hírek sebesülésről, halálról. A tavasz végén elkezdődnek a magyaror-

szági zsidók deportálásai. Ebből eredően sokan eltűnnek a korábbi ismerősökből, gyerekek-

ből. A felnőtt családtagjaim megpróbálnak ezektől a látványoktól megóvni, de aztán egy alka-

lommal a községben látom, hogy a vasúti sorompónál az úton, oszlopban terelik őket a csen-

dőrök, Putnok felé. Öreget, fiatalt, nőt, férfit, gyereket. Komolyan megijedtem és megrendül-

tem. Ugyanezt Miskolcon is átéltem. Az iskola vezetése igyekezett bennünket ezektől az ese-

ményektől elzárni, de ott meg a helyi osztálytársaim hozzák a híreket a városból, ahol ők na-

ponta jönnek – mennek. 

 1944. március 19-én a németek megszállták az országot. Ezután már mindenhol ott 

vannak, a vasútnál is.  

A hónap végén a szovjetek már a román határnál vannak. A vasút már katonai fennhatóság 

alatt működik, úgyhogy nem sok választásuk van a rokonaimnak. 

Április elején éri az országot az első nagyméretű szövetséges bombatámadás, aztán azután 

már szinte napi rendszerességű lesz. Nappal az amerikaiak, éjjel az angolok, majd a szovjetek 

is. Innentől kezdve már senki sincs biztonságban. A szüleim nagyon aggódnak, hiszen én Mis-

kolcon vagyok. A felettünk átrepülő több száz gép zúgása rettenetesen félelmetes. Most már 

naponta szól a légvédelmi sziréna, mert nem igazán lehet tudni a berepülési irány alapján, 

hogy mi lesz az igazi célpont… Úgyhogy innentől már mi is, meg az otthoniak is állandó izga-

lomban voltunk. 

A tanév befejeződött és ilyen módon szerencsésen megúsztam a Miskolc első bombázását 

1944. június 2-án, amit aztán több is követett augusztus és szeptember hónapokban.  

 A nyár természetesen hamar eltelt, mint a diákoknak mindig és a következő, a harmadik tan-

évvel kezdtem foglalkozni. Ekkor azonban az események már keményen beleszóltak az életem-

be. Azt már tudtuk, hogy a szövetségesek Normandiában partra szálltak és így már nyugatról 

is elkezdték a németeket szorítani. Aztán augusztus harmadik hetében a románok „kiugranak‖ 

a háborúból és megnyitják a frontot a szovjet előtt. Ezzel aztán jó sok minden eltervezett do-

log összekeveredett. Hiú ábrád lett a Kárpátokban kialakított védővonal huzamos megtartása, 

mert ezt délről az Alföld felől megkerülték.  

Lesz-e évkezdés szeptemberben, egyáltalán lesz-e tanítás, mikor ér ide a front, mi lesz velünk? 

Aztán az események már úgy felgyorsultak, hogy az én iskolába menetelemről szó sem lehe-

tett. A szüleim úgy döntöttek, hogy ilyen válságos időben még Miskolcig sem engednek.  
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Ebből eredően a nyári gyakorlat befejezése után – tekintettel a MÁV munkaerőhiányára – 

Szeles István engedélyével a fűtőházban maradtam, fizetéses gyakornokként. Ekkor már ezen 

a vasúton is, de a közúton is szinte tömött sorokban vonultak a német és magyar csapatok 

visszafelé. A menekülő, vagy a már elűzött lakosság szintén itt vonult. A vasúton ekkor már 

szinte csak katonai forgalom volt. A községünkben magyar és német csapatok pihentek meg, 

majd tovább mentek. Az Alföld elvesztése után ezeken az északi részeken vezető utak, vasutak 

nagyon fontosak lettek. Bánréve fűtőházhoz német vasúti személyzetet is vezényeltek és ők 

mozdonyokat is hoztak magukkal, amivel a megnövekedett forgalmat biztosították, sőt javító 

személyzetük is volt. Vasúti kocsikban laktak a fűtőház melletti vágányon. 

A szovjetek rohamtempóban foglalták el az országunkat, mivel a Kárpátokat a románok miatt 

délről megkerülhették. Szeptemberben aztán betörtek Erdélybe, október végén meg már Deb-

recen alatt voltak…  

Ezzel aztán időben és térben el is érkezünk majd azokhoz a történésekhez, amelyekről 

bővebben is szeretnék megemlékezni, ezek pedig az általam is átélt bánrévei légi események, 

majd a front elérte a községet, annak minden megpróbáltatásaival együtt… 

Itt már sok mindent láttunk, átéltünk. Láttam a német – magyar visszavonulás rettene-

tes dolgait, a vasúton érkező számtalan vonatot, munkaszolgálatosokat, a menekülő polgári 

lakosság rettentő helyzetét. A kórházvonatok sokaságát, a fáradt, reményt vesztett katonákat. 

Mindezek ellenére a német és magyar katonák fegyelmezettek voltak még ekkor is. Tőlük soha 

olyanban nem volt részünk, amit majd a szovjetek jelenléte okozott. Tanúi lettünk a település 

vasútállomásán történt faszesz mérgezésnek és annak borzalmas hatásainak. 

Én személyesen, néhány falumbeli sorstársammal együtt, az akkori főjegyzőnknek köszönhe-

tem, hogy leventeként nem hurcoltak el. Az ő tanácsára bújtattak el a szüleim és bár a csendő-

rök keresték a falu leventéit, de nem találták meg, aztán már ők is menekültek… 

A beérkező oroszok már nem voltak könyörületesek, a községben számos súlyos esemény tör-

tént a részükről, erőszakoskodtak a nőkkel, raboltak, fosztogattak. A szomszédunkban lakó 

Reményi bácsit, aki vasutas volt és a fűtőházban dolgozott, egy éjjel, amikor munkából tartott 

haza, a vasúti vágányok között egy orosz lelőtte… A katona részeg volt. Amíg a harcok a kö-

zelben folytak többször vittek bennünket, így engem is, az oroszok lövészárkokat, tankcsapdá-

kat ásni. A későbbi „malenkij robot‖-ot megúsztuk, de a faluból sajnos számos embert elhur-

coltak. Bár itt is szerencse dolga volt, hogy kit szállásoltak be, mert később a szovjetek között 

is volt pár nagyon rendes ember, én is találkoztam ilyenekkel, főleg idősebb ukránok voltak, 

vagy magasabb beosztású tisztek… 

 A tanulmányaimról annyit, hogy a háború miatt számomra az 1944/45 tanév kimaradt, 

de ez másoknak is. 1944. szeptembertől Hajós Gyula lett a megbízott igazgató a gépipari kö-

zépiskolában. A tervek szerint a végzősöknek a tanítás már augusztusban megkezdődött volna 

– tekintettel a helyzetre – a negyedikesek érettségi vizsgáját előrehozva 1945. január elejére 

tervezték. A többi évfolyamon novemberre tervezték az év indítását, de ebből már nem lett 

semmi. 



32 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 75 évvel ezelőtt történt esemény után  

 

A gépipari iskolámban a szovjetek rendezkedtek be, majd egy időben katonai kórházként is 

használták. 1945-től aztán egy két évig húzódó, vándorlós korszak vette kezdetét, mert az isko-

lánk épületét nem kaptuk vissza. Az iskola a Tízeshonvéd utca 68. sz. alatti bérházban, vala-

mint a Bársony János utcai elemi iskolában és óvodában nyert elhelyezést. A tantermek be-

rendezését – szükségmegoldásként – padok, lócák, megmentett asztalok jelentették. A háború 

következtében a szertárak anyaga, a falitáblák, a térképek, az iskola irattára szinte teljesen 

megsemmisült. A vidékről bejáró tanulók internátus hiányában családoknál kaptak elhelye-

zést, így az I., II.,III. osztályos tanulók részére sikerült az elméleti foglalkozásokat biztosítani. 

A gyakorlati oktatás iskolai kereteit nem sikerült ugyan megoldani, de néhány miskolci gyár 

otthont adott a műhelygyakorlati oktatásnak, ahol hetente egy napot töltöttek a tanulók. 

Én aztán a harmadik osztály az 1945/46 tanévben kezdtem meg. Természetesen nem az eredeti 

osztályomban – hol volt már az –sokan leventeként még külföldön voltak, ott ragadtak. A ke-

vésbé szerencsések még harcoltak is, kiképzett légvédelmi tüzérként.   

Az 1945/46. tanév ismét a szétszórtság jegyében kezdődött. Az oktatás 6-8 helyen folyt! Én 

édesanyám testvérének családjánál laktam a MÁV telepen, mert az internátus sem működött 

még. A nappali tagozaton 8-14 óráig, a felnőtt tagozaton 17-20 óráig tartott a tanítás.  

1945.szeptemberben a hadifogságból és menekülésből hazatért negyedik osztályos tanulók 

érettségi vizsgájára is sor kerülhetett. Az iskolavezetés kérdése is megoldódott. Vitéz Pataky 

Tivadart, az iskola volt igazgatóját az iparügyi miniszter Székesfehérvárra helyezte át, az ot-

tani iskola igazgatásával bízta meg. Hajós Gyula pedig igazgatói kinevezést kapott. 

 1946. március 15. után az I., II. és III. osztályok a Szent István úti iskolában nyertek elhelye-

zést. Az osztályoknak egy épületben való összevonása jó hatást gyakorolt az oktató-nevelő 

munkára.  

Az 1946/47. tanév örvendetes eseménnyel indult, mert szeptember 9-én a Fráter György Kato-

likus Gimnázium 10 helyiségét utalták ki iskolánk részére. Miután a gimnázium épületében 

villanyvilágítás nem volt, délután, illetve az esti órákban nem volt tanítás. Ennek ellenére az 

elméleti órák színvonala emelkedett, a központi fűtés, a jobb iskolai felszerelés pótolta az ad-

dig nélkülözött ilyen jellegű feltételeket. Csupán a műhely kérdését nem sikerült még megol-

dani.  

Évekig tartó hontalanság után 1947. január 12-én visszakaptuk iskolánk épületét. Beköltözni 

azonban még mindig nem lehetett, hiszen rendbe kellett hozni a központi fűtést, az ajtókat, az 

ablakokat, szét kellett bontani a kórház céljaira létesített belső átépítéseket. A teljes birtokba-

vétel csak április 22-én történhetett meg. Én már a saját iskolámban érettségiztem 1947 nya-

rán. 
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A karikatúra tablónk  

 

Ez után a terveim-

nek megfelelően a vasútnál 

helyezkedtem el és igazuk 

lett azoknak, akik a gépi-

parit nekem ajánlották. A 

megfelelő szakmai gyakor-

lat, a kötelező utazószolgá-

lat, a mozdonyvezetői vizs-

ga megszerzése után lete-

hettem a műszaki szakszol-

gálati vizsgát. Így műszaki 

tiszt lettem. 

 

Tabló  részlet…
26

 

 

Bánrévén házasodtam meg, feleségem 

Bakó Klára lett. Két gyerekünk szüle-

tett és éltük az 50-es évek sokszor nem 

egyszerű életét. Én a helyi fűtőházban 

dolgoztam főtisztként. Az ötvenes évek 

elején a MÁV-hoz csatolták a diós-

győri gyári vasutakat, a fűtőházat, sőt 

még a perecesi keskennyomközű bá-

nyavasutat is. Ekkor helyeztek át a diósgyőri fűtőházhoz, amelyhez sok szép emlék fűz. Mivel 

azonban Miskolcon lakást biztosítani nem tudtak, ezért gyakorlatilag két év múlva ismét Bán-

révén dolgoztam. Kineveztek a fűtőház vezetőjévé 1954-ben és ezt 1962-ig, annak névleges 

megszűnéséig (összevonásáig) vezettem.
27

 

Ekkor helyeztek át a kazincbarcikai, majd a berentei fűtőházhoz főnöknek és ezért 

1964-ben a települést is elhagytuk és Kazincbarcikára kellett költöznünk. Ezt akkoriban ha-

talmi szóval intézték és nem igazán lehetett ellene észérvekkel hatni. Az már csak egy nagyon 

nagy kérdés, hogy nem egészen nyolc év múlva az előzőekben említett szervezéseket és szolgá-

lati helyeket is megszüntették és minden a miskolci fűtőházhoz került, akkor mi értelme is volt 

                                                 
26

 A tablót a négy év és a háború, nevezetes eseményei, történései, emlékei alapján az osztálytárs Bodrogi László 

festette.  A részletén a Németországba hurcolt levente – osztálytárs, akit a német légvédelmi tüzérségbe soroztak 

be és ott harcolniuk is kellett mind az angolszász, mind a szovjet légierő ellen. 
27

 Részleteiben → Rónaföldi Zoltán: Bánréve és a vasút http://mek.oszk.hu/14100/14130/index.phtml és a 

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek... A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története 

http://mek.oszk.hu/12300/12362/index.phtml 

http://mek.oszk.hu/14100/14130/index.phtml
http://mek.oszk.hu/12300/12362/index.phtml
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az egésznek? A 70-es évek elején a miskolci igazgatóság vontatási osztályára kerültem, de ott 

a „mozdonyoktól távol‖ nem éreztem jól 

magam. Innen a miskolci fűtőházhoz, a dí-

zelmozdonyok szakterületére sikerült áthe-

lyeztetni magam és ezek után szakmailag na-

gyon szép évek következtek. Innen mentem 

nyugdíjba, mint MÁV műszaki főfelügyelő az 

1980-as évek végén.‖ 

 

Bánréve fűtőház, a fordító 

 

 

Bánréve 

fűtőház, előtte a 

324. 1543. mozdony 

 

 

 

Berente vonta-

tási főnökség 

M44 mozdony,   

motor kiemelés 

 

Berente vontatási főnökség 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miskolc, vontatási főnökség 
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Miskolc vontatási főnökség 

dízel csarnok
28
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 A fényképek id. Rónaföldi Zoltán gyűjteményéből származnak. 
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Az ország és az észak-magyarországi térség  

légvédelméről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 75 évvel ezelőtt történt esemény után 37 

 

Az 1944. októberi eseményeink vizsgálata előtt célszerűnek látszik, ha megpróbálunk 

rávilágítani néhány nagyon fontos körülményre, amelyek alapjaiban meghatározták a majdani 

történéseket. 

Néhány gondolat ezért az országunk és a térségünk akkori légvédelméről.  

 

Az 1918 utáni jelentős mértékű haderőcsökkentés, részleges leszerelés a harci repülő-

eszközök és szervezeteik vonatkozásában általában nem valósult meg. Térségünkben ez külö-

nösen igaz volt. A közép-európai államok – melyeket nem korlátozott a párizsi békekonferen-

cia, illetve a békeszerződések – folytatták, vagy megkezdték légierejük dinamikus kiépítését. 

Fokozottan érvényes ez a trianoni diktátum után!
29

 

A világháború után Magyarország helyzete több szempontból is kritikussá vált. A 

négy környező ország mindegyike részesült valamilyen mértékben a háborút megelőző terüle-

teinkből. Közülük hárommal ráadásul feszült, időnként kimondottan ellenség volt a viszony. 

Magyarország, területének kétharmadával együtt elvesztette a jobban védhető határait is. 

Légvédelmi szempontból szintén nehezen kezelhető helyzetbe került, hiszen a repülőeszközök 

fejlődése, hatótávolságuk növelése azt eredményezte, hogy az országnak gyakorlatilag nem 

volt „mélysége‖. 

Ez az időbeni riasztást és a harc felvételének a lehetőségét nagyon nehézzé, szinte le-

hetetlenné tette. A nagyvárosok és az ipari termelés központjai – az ország méretéből adódóan 

– mind veszélyesnek tekinthető közelségben feküdtek a határoktól.  

Tulajdonképpen az ország területének 100 %-a veszélyeztetett volt az ellenséges repü-

lőktől. Budapestet a csehszlovák határtól 8-10 perc alatt el lehetett érni.  Az ország észak-déli 

irányban mintegy 1,5 óra, kelet-nyugati irányban mintegy 2,5 óra alatt átrepülhető volt az ak-

kori gépek sebességével. A Magyarországgal ekkor határos államok (Ausztria kivételével, 

akit a békeszerződése hasonlóan sújtott) hamarosan valamennyien rendelkeztek olyan bombá-

zó repülőgépekkel, melyek erre minden nehézség nélkül képesek is voltak. 

A „Magyar Békeszerződés" V. része a "Katonai, hadihajózási és léghajózási rendel-

kezések" megtiltotta a repülő erők hadrendbe tartását. Mivel az V. rész 1. fejezet 108. cikk 

kimondta, hogy " Tilos minden olyan csapatalakulat, mely a jelen címhez csatolt Táblázatok-

ban említve nincs", ezért sem repülő erőket, sem légvédelmi ágyúkat nem „tarthatott‖ Ma-

gyarország. A XI. rész, mely a "Légi közlekedés"-sel foglalkozott, a 260. cikkben rendelkezett 

arról, hogy a "Szövetséges és Társult Hatalmak kötelékébe tartozó légi járművek Magyaror-

szág területén teljesen szabadon repülhetnek, vagy leszállhatnak..."
30

 Ezek alapján a harmin-

cas évek közepéig az ország gyakorlatilag nem rendelkezett sem légierővel, sem hatékony 

légvédelmi tüzérséggel. A Békeszerződés csak a passzív légvédelmet nem korlátozta. Így 

mód és lehetőség nyílott egy figyelő és jelentő szolgálat legális létrehozására. 

A magyar katonai vezetés az ország levegőből történő csapások elleni oltalmazásának 

problematikájával már 1920-tól foglalkozott. A vezérkar prognosztizálta azt, hogy egy jöven-

dőbeli háborúban a légitámadásoknak jelentős, meghatározó szerepe lesz. Az ezek elhárításá-
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ra hivatott légvédelmet aktív és passzív, katonai és polgári
31

 területekre osztották fel. Magya-

rország hivatalosan csak a passzív és a polgári légvédelmi feladatok megoldására volt jogo-

sult. Mindezek ellenére rejtve – és gyakran csak elméleti síkon – foglalkoztak a légierő és a 

légvédelmi tüzérség kiépítésével is. Ezen haderőnem, illetve fegyvernem jelenléte, súlya 

azonban a harmincas évek közepéig nem volt számottevő a Magyar Honvédségben. 

Elméletben lehetőség volt légi célokat felderítő szervezetek hadrendben tartására, el-

sősorban honi légvédelmi feladatokra, de az ezen alegységek által megszerzett információk 

felhasználása, felhasználhatósága már több mint kétséges volt. A polgári légoltalom számára 

természetesen szükséges és hasznos volt a figyelő- és jelentőszolgálat léte, tevékenysége. 

Azonban mivel aktív légvédelmet, harctevékenységet folytató csapatokat tilos volt hadrend-

ben tartani, így a szolgálat mielőbbi kiépítése nem pusztán azért volt kérdéses, mert a hadse-

reg létszámviszonyai erre nem adtak lehetőséget, hanem azért is, mert a megszerezhető felde-

rítési adatokat tulajdonképpen nem volt mire használni. Ezen okok miatt a magyar figyelő- és 

jelentőszolgálat a húszas években gyakorlatilag csak a tervezés szintjén létezett, létezhetett. 

Egy ellenséges légitámadás előrejelzése sem a határsávban, sem az ország belsejében nem 

volt megoldott. A magyar elgondolás, — mely egyezett a nemzetközivel — a légvédelem 

megoldására és összetételére az alábbiakat foglalta magában: 

 Passzív védelem a földről. 

 Aktív védelem a földről. 

 Defenzív elhárítás a vadászerők által. 

 Offenzív elhárítás, az ellenséges repülőalapok megtámadása és megtorló bom-

bázások által. 

A magyar Vezérkar már 1920-ban foglalkozni kezdett a légvédelem, és így természe-

tesen a felderítés, riasztás kérdésével is. Megállapították, hogy a jövő háborúiban erőteljes 

légitámadásokkal kell számolni.  

A hét katonai körletre osztották az országot. 

1. Budapest,  

2. Székesfehérvár,  

3. Szombathely,  

4. Kaposvár, (majd a szerb megszállás megszűnte után Pécs), 

5. Szeged,  

6. Debrecen,  

7. Miskolc. 

Ennek megfelelően, azonos területen szervezett hét Légvédelmi Körletre (1922-ben), majd 

Légvédelmi Körzetre (1924-ben) – I. - VII. – osztott ország valamennyi vegyes dandárjának 

„hírközpontot‖ kellett felállítani, melyekhez figyelőőrsök tartoztak. A „hírközpontok‖ jelen-

tettek az Országos Hírközpontnak, melyet a Citadellában rendeztek be, és tájékoztatták a 
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szomszédos parancsnokságokat. Szükség esetén riasztani kellett a fővárost, illetve az ország 

lakosságát. Budapest légvédelme érdekében és a vegyes dandárok felderítőrendszerének ki-

egészítésére külön figyelőrendszert terveztek, így a fővárost két légvédelmi gyűrű biztosította. 

 

Légvédelmi kerület és légvédelmi körzet határok 1922-32 

 

Elméletben tehát a katonai vezetés tökéletesen tisztában volt a figyelő- és jelentőszol-

gálat jelentőségével és elengedhetetlen szükségességével, azonban anyagiak nem álltak ren-

delkezésre a megvalósításhoz.  

Az 1929-ben megjelent Tüzérségi Gyakorlati Szabályzat 6. Légvédelmi füzetével kap-

csolatban, mely a „Szaklégvédelemmel‖ foglalkozott, a VKF kiképzési csoport javaslata az 

volt, hogy a következő két gondolat is kerüljön be: 

 

 „A honi légvédelem érdekei követelik elsősorban, hogy a hadműveleti terület légvé-

delme, de különösen annak lgv. figyelő- és jelentőszolgálata mielőbb egységesen kiépítve, a 

honi légvédelem szervezetébe szervesen bekapcsolódjék…  Különösen a repülők szempontjá-

ból fontos a figyelőszervezet oly kiépítése, hogy a légi helyzet megállapítását a saját légtér 

bármely részén, bármikor lehetővé tegye.‖ 

 

1930-ra a magyar légvédelem nem épült ki, nem képezett egységes, működőképes 

rendszert. A légvédelmi tüzérség gyenge volt, vadászrepülő erők gyakorlatilag nem voltak, s a 

figyelő- és jelentőszolgálat is leginkább csak papíron létezett. Szükségessége azonban vitatha-

tatlan volt, a nem éppen „baráti‖ külső politikai és katonai környezet miatt. 

 

1931-ben a Vezérkar a magyar hadianyag-szükségleteket elemezve meghatározta, 

hogy a honi légvédelmet az ország hadiipara megóvására kell összpontosítani, konkrétan 

megjelölve Budapestet, Ózdot, Diósgyőrt, Győrt, Pécset, Salgótarjánt és Dorogot. 

 

Az 1932. december 9-ei minisztertanácsi ülésen meghatározták, pontosították a légvé-

delem fő erőkifejtésének céljait, melynek Budapest, Diósgyőr és Fűzfő oltalmazására kellett 

irányulni. Az oltalmazás lehetséges objektumaiként még a szolnoki hidat és Pétet jelölték 



40 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 75 évvel ezelőtt történt esemény után  

 

meg. Ez az évtized közepére módosult. A légvédelem súlypontját, a csekély erő miatt Buda-

pestre és Csepelre kellett irányítani, esetleg a Dunán való átkelés oltalmazására lehetett még 

valamennyi eszközt biztosítani. Minden más feladatot, többek között a csapatok légvédelmét, 

egyelőre el kellett hanyagolni. Egyébként a Budapestre összpontosított erőkifejtés is remény-

telen volt a harmincas évek végéig, a főváros fizikai elhelyezkedése, nagysága, és a politikai, 

ipari, hadiipari, közlekedési koncentráltága miatt. 

 

 
Kiemelt ipari objektumok a két világháború között 

 

Ismételten hangsúlyozni kell, hogy a magyar katonai védelem stratégiája a kisantant 

országokkal való háborúra vonatkozott és a lehetséges ellenlépések is ezeknek megfelelően 

próbálták kialakítani! 

A világháború után Magyarország, Ausztria kivételével, potenciális ellenfelekkel volt 

körbevéve. A kis-entente szövetségbe tömörült szomszédjaink, Csehszlovákia, Jugoszlávia és 

Románia a három alapvető repülő nemre épülő légierejüket a húszas évektől erőteljesen és 

szisztematikusan fejlesztették. Felderítő, bombázó (könnyű és nehéz, éjszakai és nappali) va-

lamint vadász repülőszázadokat hoztak létre, s lehetőségeikhez képest azokat folyamatosan 

modernizálták, illetve új szervezeteket állítottak fel. Magyarország bármelyik lehetséges el-

lenfele aránytalanul erősebb volt katonailag, s ez a légierők – légvédelmek vonatkozásában 

még inkább igaz volt. Röviden összefoglalva 

a megjelölt országok 1930-ban az alábbi lé-

gierőkkel és az ehhez kapcsolódó lehetősé-

gekkel rendelkeztek. 

 

A csehszlovák légierő által  

veszélyeztetett övezetek
32 

 

Csehszlovákia igen jelentős ipari és 

hadiipari kapacitással rendelkezett. 1930-ban 

hét gyárban foglalkoztak repülőgépgyártás-

sal, vagy korszerű repülőgép-hajtómű előállításával. A harci repülőgépek konstruálása és 
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gyártása már 1919-től folyt.  

A húszas években mintegy 1000 db repülőgépet gyártottak a saját hadseregüknek, és 200 da-

rabot exportra. 1930-ban már régen nem szorultak importra, csak bizonyos szerepkörökre kel-

lett eszközöket, illetve gyártási licencet vásárolniuk (éjjeli bombázók). Ekkorra már képesek 

voltak maximálisan évi 540 darab katonai repülőgép előállítására. A világ hadianyag kereske-

delmében is jelentős részesedésük volt! 

A csehszlovák légierő 1930-ban hat repülő ezredbe volt szervezve. Ezekből ekkor négy ezred 

volt feltöltve. Az 1. Prágában (és Égerben), a 2. Olmützben, a 3. Pöstyénben (és Nyitrán, va-

lamint Kassán), a 4. Königgrätzben, az 5. Brünnben, a 6. Prágában, a 7. Ungváron állomáso-

zott. Az egységek általában kettő – három osztályból álltak. Az 1., 2., 3., 4., repülőezredeket 

az I–IV. hadműveleti hadseregekhez tervezték beosztani, míg az 5., 6. repülőezredekkel köz-

vetlenül a csehszlovák hadsereg vezetése rendelkezett. Ez utóbbiakban összpontosult a bom-

bázó erők legnagyobb része. Ezek a csapatok jelentették az „offenzív légiflottát‖. Az intenzív 

légierő fejlesztésre jellemző, hogy 1928 - 1930 között 8 új repülőszázadot szereltek fel és állí-

tottak hadrendbe. A légierő számára rendelkezésre állt nyolc katonai repülőtér és öt olyan re-

pülőtér, melyeket szükség esetén a polgári légi forgalommal közösen használhattak. A repü-

lőezredekbe ekkor 32 század kötelékében mintegy 800 darab „első vonalbeli‖ repülőgép tar-

tozott. 

 

Jugoszlávia esetében az igazság az, hogy a jugoszláv légierő exportra szorult, de a ha-

zai repülőgép és repülőgépmotor gyártás alapjait megteremtették. 1930-ra a Kraljevoi Állami 

Repülőgépgyár teljes kapacitással gyártotta 

francia licencek alapján a harci gépeket.  

 

A jugoszláv légierő  

által veszélyeztetett 

övezetek
33 

 

Viszonylag jelentősebb gyártási lehetősé-

gekkel rendelkezett az Újvidék – Zimonyi 

Icarus gyár és a Zimonyi Zmáj gyár. Ezeken 

kívül még kilenc üzemben foglalkoztak repülőgép, hajtómű vagy alkatrész előállításával. A 

jugoszláv repülőgép anyag elsősorban francia, vagy francia licenc alapján készült eszközök-

ből állt. A saját hadiipar mintegy 175-200 harci gép gyártására volt képes évente. 

1930-ban a jugoszláv légierő 7 repülőezredbe volt szervezve. 1. Újvidék, a 2. Sarajevo, a 3. 

Skopje, a 4. Zágráb, az 5. Niš, a 6. Ljubljana, a 7. Mostar. Ezekben összesen 31 repülőszázad 

volt, mintegy 700 darab „első vonalbeli‖ repülőgéppel. Ehhez az erőhöz tartozott még a két 

repülőiskola és 10 repülőtér. 

 

Románia sokáig fejletlen iparral, hadiiparral rendelkezett. A saját repülőgépgyártás ér-

dekében 1926-ban Brassóban egy nagy gyár építésébe kezdtek, melyet 1928-ra fejeztek be. 
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Emellett még három kis teljesítményű üzem foglalkozott repülőgép, motor és alkatrész előál-

lításával. A kevés saját konstrukció mellett elsősorban francia, holland, csehszlovák, majd ké-

sőbb lengyel, olasz, angol és német repülőgépekkel töltötték fel a légierőt. 1930-tól a vásárlá-

sok mellett jelentős mennyiségű harci repülőt gyártottak licenc alapján. 

 

A román légierő  

által veszélyeztetett 

övezetek
34 

 

A román légierőt 1930-ban repülőcsoportok-

ba szervezték, amelyek ezredeknek feleltek 

meg. Három felderítő csoport (Iaşy, Kolozs-

vár, Galaţi), egy bombázó és két vadászrepü-

lő csoport (Bukarest), valamint egy vízi repü-

lő csoport (Constanţa) tartozott a légierőhöz.  Mindösszesen 27 repülőszázad mintegy 480 da-

rab repülőgéppel tartozott a román légierő állományába. Ide tartozott a hat alap katonai repü-

lőtér, a később berendezett kisegítő repülőterek, és a négy repülőiskola is. 

 

A kisantant légierők együttesen Magyarország bármely célpontját képesek voltak elér-

ni, arra csapást mérni. Ráadásul úgy, hogy ellentevékenységgel gyakorlatilag nem kellett 

számolni, a felderítés, riasztás problémái és az aktív légvédelem elemeinek gyengesége, illet-

ve hiánya miatt!!! Összességében a harmincas évek második feléig a magyar légvédelem ele-

mei még nem képeztek egységes rendszert, s nem voltak képesek megfelelő ellensúlyt képez-

ni a környezet katonai kihívásaival szemben. Ez utóbbit sem a szervezet, sem az eszközrend-

szer nem biztosította. A politikai – katonai vezetés számára létkérdés volt egy működőképes, 

egységes légvédelmi rendszer mielőbbi kiépítése. 

 

A harmincas években a légvédelem megszervezése minden országban egyre nagyobb 

jelentőségre tett szert. Az államok többnyire rendeletekkel szabályozták a passzív légvédelmi 

feladatokat is. Különösen fontos volt ez hazánkban, hiszen az ellenséges repülőktől az ország 

100 %-a veszélyeztetett volt. Magyarországon a jelzőrendszert csak az évtized végére alakí-

tották ki. Így egy ellenséges légitámadás előrejelzése sem a határsávban, sem az ország belse-

jében nem volt megoldott. De még a figyelőszolgálat megszervezése esetén is az ellenséges 

bombázók mintegy 90-100 km-t tehettek volna meg, mire a vadászok elérik őket. Tovább ron-

totta Magyarország helyzetét, hogy legjelentősebb ipartelepei mind a határok közelében vol-

tak. 

Az ország méretei miatt nehézséget jelentett vadászrepülőkkel a teljes terület oltalma-

zásának megvalósítása. A határsáv problémája is előtérbe helyezte a kérdést, hogy melyik 

fegyvernemre lehet és kell alapozni:  
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"A felderítés miatt 60-80 km-es sávban nem tudnak a vadászrepülők sikeresen tevé-

kenykedni. Viszont egy - egy körlet védelme óriási lövegszükségletet jelent." 

 

A Legfelsőbb Honvédelmi Tanács 1932-ben elfogadta a hadsereg távlati fejlesztési 

tervét. Ebben szerepelt a légierő kiépítése, 48 repülőszázaddal, a légvédelmi tüzérség fejlesz-

tése és modernizálása, valamint a működőképes figyelő- és jelentőrendszer kiépítése, mind 

katonai, mind polgári részével. Ez utóbbi rész tekinthető a légoltalom megteremtéséhez veze-

tő előkészületek első lépésének. 

1933 novemberében megalakították az Országos Légvédelmi Parancsnokságot, mely-

nek feladata a vezetési és fejlesztési kérdések megoldása, valamint a honi légvédelem meg-

szervezése és kiépítése volt. Mind a katonai, mind a polgári légvédelmet az alárendeltségébe 

utalták. Munkájukat a Vezérkar 9090/VI.-1. VKF 1934/Hr. számon kiadott irányelve szabá-

lyozta. Az Országos Légvédelmi Parancsnokság nagy lendülettel megkezdte az ország légvé-

delme megalapozását. Ekkor még igen szűk törzse nagyon hamar kidolgozta javaslatait és 

terveit a „katonai légvédelmi parancsnokságok‖ felállítására, az „Országos légvédelmi figye-

lő és figyelmeztető szolgálat‖ megszervezésére, valamint elkezdte a „Honi légvédelmi figyelő 

és figyelmeztető szolgálat‖ című utasítás kidolgozását. A polgári légoltalommal is foglalkoz-

tak. Elkészítették „A polgári légvédelmi törvény tervezet‖-et, a polgári légvédelem kiépítését 

szabályzó HM- rendelet tervezetet, és egy előadássorozatot tartottak, melynek tárgya a légvé-

delem volt. A következő évben az Országos Légvédelmi Parancsnokság parancsnoka jogosan 

jelenthette, hogy „az aktív légvédelem már meg van alapozva, most a polgárit kell megszer-

vezni.‖ 

A légvédelem megszervezésének fontos lépése volt a „Magyar Légvédelmi Törvény" 

megalkotása. Az 1935. évi XII. törvénycikk 14-től 60 évig mindenkit kötelezett a légi táma-

dás elleni védekezésre, illetve az e célból történő kiképzésre és gyakorlásokon való részvétel-

re. 9. paragrafusa kimondta, hogy a HM hivatott a honi légvédelmi rendszer megszervezésére, 

vezetésére, a konkrét végrehajtásért pedig az OLP 

a felelős. 

Egy modern légvédelem kiépítése nagyon 

aktuális volt, hiszen a légi támadóeszközök töret-

len technikai fejlődése, a szomszédos kisantant 

országok folyamatosan növekvő, erősödő, relatíve 

modern légiereje egyre inkább veszélyeztette az 

ország polgári, katonai objektumait. 

 

Légvédelmi fülelő műszer 

és legénysége
35 

 

1936-ban az Országos Légvédelmi Központ 7 kerületi légvédelmi központot irányított, 

a szárny–légvédelmi központokon keresztül és 250 légtérfigyelő őrssel bírt. Aztán hazánk 
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szépen belesodródott a II. világháborúba és nem azok az országok lettek az ellenfelek, amely-

re a légvédelem doktrínáját országunkban akkor alapozták! Mindent újra kellett gondolni!   

 

 

Légvédelmi figyelő, jelentő és riasztó szolgálat (1941. június 22.)
36

 

 

Egy akkori gimnazista emlékei a miskolci légvédelmi alakulatok életéről. 

 

„… Apuka el akart vinni, hogy néhány dolgot az ő életéből is megmutasson. Az első 

ezek közül egy légvédelmi felderítő harcálláspont megtekintése volt az Avasnak Diósgyőr felé 

néző platóján, talán ott, ahol manapság az Ifjúsági Park helyezkedik el. Ez annak idején elva-

dult szőlős, gyümölcsös, bokros terület volt, s ebben a dzsumbujban létesített kis tisztásokon 

helyezkedett el egy fülelő készülék, egy hatalmas fennszóró, meg a hozzá tartozó motoros ge-

nerátor és vezeklő egység. Az a fülelő ugyanis 3 szintes, jó nagy készülék volt. A légvédelmi 

ágyukéhoz hasonló, széthajtható, tányéros talpakon állott. Az alsó szinten a vízszintes irány 

meghatározáshoz szükséges füleket forgató szerkezet volt, a következőn a függőleges, végül a 

legfelsőn, ahova pár fokú létrával lehetett felmászni, a távcsöves megfigyelő számára volt 

hely. A kezelők számára olyan traktor ülések szolgáltak üllőhelyül, előttük pedig rendes gép-

kocsi kormánykerekek voltak, amivel a füleket mozgatni lehetett. A felülés után – mert én is 

kipróbálhattam mind a két irányút – a fülemre mindkét oldalról egy-egy párnázott és karokkal 

finoman a fülre szorítható csöveket közelítettek. Ezután a repülő zúgását figyelve, a kormány-

kerékkel a maximális hangerőt kellett beállítani és követni. Természetesen esetemben csak a 

város, meg a gyár zaját hallottam jól felerősítve. A készülék legfelső szintjén, ahol az említett 

távcsöves megfigyelő lehetett, annak megfigyelési irányát könnyítendő egy az égboltot máso-

ló, homorú, fehér félgömb volt, amelybe egy letörölhető íróeszköz felrajzolta a fülelő katonák 

által követett gép (-ek) útját. Ezzel együtt, a készülék össze volt kötve a vezérlő készülékkocsin 
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keresztül a hatalmas fényszóróval is, amelyet így távirányítani is képes volt. Akkor csak elhit-

tem, később az egyetemen tanultam is, hogy az u.n.‖szinkrókkal‖, amelyek lényegében többfá-

zisú, összekapcsolt motorok, ez már a II. világháborúban széleskörűen alkalmazott távvezér-

lési módszer volt. Ilyenek voltak a légvédelmi lőelemképzőkben is, amilyen pl. a jól sikerült 

Juhász–Gamma –féle volt.  

„Tiszteletünkre‖ nemcsak a fülelőt működtethettük, hanem beindították a villamos generátort, 

és bekapcsolták a hatalmas fényszórót is, persze csak a föld felé fordítva. De világosan emlék-

szem, hogy ennek vakító fénye csak néhány másodperces kék–lila, automatikus próbálgatás 

után fénylett fel vakítófehéren. Hát persze, hiszen ívlámpás szerkezet volt!...‖
37

 

 
 

39. M. Goerz,  légvédelmi  

fülelőkészülék
38

 

 

Barabás Pál emlékei és leírása 

alapján ez egy 39.M. Goerz, gépvon-

tatású, légvédelmi fülelőkészülék le-

hetett.  

 

A szovjetek elleni háborúba 

való belépésre sajnálatos és bizarr 

módon egy olyan légi incidens adott 

politikai okot, amelyet megfejteni 

azóta sem lehetett teljes bizonyosság-

gal, ez volt a kassai bombázás. Ennél az eseménynél is tetten érhető a légvédelem hiányossá-

ga.
39

 

Azonban az 1940-es évek elejére a légvédelmi feladatok megoldása egyre nehezebbé 

vált. Emiatt a kialakított figyelő és jelentő rendszer lehetősége, valamint hatékonysága egyre 

csökkent. Szükség volt az információ minél korábbi és pontosabb megszerzésére. 

A II. világháború kirobbanása nyomán azonban sürgős és fontos lépések sora követke-

zett 1941. március 1-jén lépett hatályba a légügyi irányítás központi szerveinek átszervezése. 

A változások egyik fontos eleme a honi légvédelem korszerű elveinek, komplex szemléleté-

nek érvényre juttatása volt. Az új struktúra, a parancsnoklási és alárendelési viszonyok, a honi 
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vadászrepülő erők, a légvédelmi tüzérség, a légi figyelő szolgálat és a légoltalom szervezésé-

nek, irányításának, tevékenységének jobb összehangolását szolgálta. A HM keretében két fő-

csoportfőnökséget (Földi és Légügyi) állítottak fel. 
40

 

 

 
39 M. gv. lgv. fülelőkészülék, üzemi helyzetben

41
 

 

 
Fülelő, lőelemképző, légvédelmi üteg

42
 

 

A Légügyi főcsoportfőnök posztját 1941 nyarán Littay András gyalogsági tábornok (július 29. 

után vezérezredes) töltötte be.
43

 A IV. csoportfőnök Grassy József vk. ezredes, majd 1941. 
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augusztus 1-jétől Szentnémedy Ferenc vk. ezredes volt, az V. csoportfőnök pedig Hellebronth 

Vilmos vk. ezredes. A VI. (légoltalmi) csoportfőnök feladatait Komposcht Nándor tábornok 

(július 29. után vezérőrnagy) látta el, az alárendeltségébe tartozó 35. (légoltalmi) osztályt 

Fónagy János vk. alezredes vezette. A Légügyi főcsoportfőnökség állományába 1941. augusz-

tus 1-jén 129 tiszt, 82 fő legénység és 106 polgári alkalmazott tartozott.
44

 

Az I. légvédelmi hadtest közvetlen alárendeltségébe tartozott az Országos Légvédelmi Köz-

pont. Az 1–13. légvédelmi kerületi központ kivált a területileg illetékes hadtest kötelékéből és 

(állomáshely változtatása nélkül) önálló alosztályokként közvetlen a légvédelmi hadtest alá-

rendeltségébe lépett. Az I. légvédelmi hadtest alá tartozott a légvédelmi tüzérgyakorló és ki-

képző tábor, a légvédelmi tüzér lőiskola és a célvontató repülőszázad. 

A légierő és a honi légvédelem közvetlen irányítása a M. kir. Honvéd Légierők Pa-

rancsnoka hatáskörébe tartozott. A légierők parancsnoki posztját Kenese Waldemár altábor-

nagy töltötte be. Kenese 1941 nyarán sokat betegeskedett, így feladatait Rákosi Béla altábor-

nagy (a légvédelmi tüzérgyakorló és kiképző tábor parancsnoka) látta el, mint a Légierő Pa-

rancsnoka ideiglenes helyettese. Kenesse nyugállományba vonulásáról már június 29-én meg-

született a legfelsőbb döntés, végül augusztus 1-jén vette át hivatalosan is Rákosi Béla a légi-

erő vezetését. A légierő vezérkari főnöki teendőit Vörös Géza ezredes látta el.
45

 

A nyár folyamán a honi légvédelmi erők szervezetében és vezetésében is jelentős 

strukturális és személyi változások következtek be. A honvédelmi miniszter előterjesztése 

alapján Horthy Miklós kormányzó április 8-án kiadott legfelsőbb elhatározásával elrendelte, 

hogy a M. Kir. Honvéd Légierők keretén belül a honi légvédelmi erők összefogására állítsák 

fel az I. légvédelmi hadtestet. Ezzel a légierők szervezete két fő részre tagolódott, a repülő 

csapatokra és a légvédelmi hadtestre. A hadtestparancsnokság június 1-jén kezdte meg a mű-

ködését. A légvédelmi hadtest élére Justy Emilt (július 29. után vezérőrnagy) nevezték ki (aki 

egyben ellátta a légvédelmi tüzérgyakorló és kiképző táborparancsnoki feladatait is), a vezér-

kari főnöki beosztást Molnár István alezredes töltötte be.
46

 

Ezzel egyidejűleg a HM VI. csoportfőnök „Országos Légvédelmi Parancsnok‖ –(OLP) meg-

nevezése megszűnt, helyette a HM VI. (légoltalmi) csoportfőnök elnevezést vezették be. 

A légierők kötelékében felállított I. légvédelmi hadtest minden vonatkozásban közvetlenül a 

Légierők Parancsnokának volt alárendelve. Feladatkörébe tartozott a hadtestek (és gyorsse-

regtestek) kötelékbe nem tartozó légvédelmi alakulatok feletti parancsnoklás, illetve szaklég-

védelmi és kiképzési tekintetben valamennyi légvédelmi alakulat irányítása és ellenőrzése. 

Szervezte és irányította a honi légvédelmi figyelő, jelentő és riasztó szolgálat szerveit, intéz-

kedett az ezek kiképzésére és alkalmazására vonatkozó ügyekben. 

Előkészítette, vezette, ellenőrizte a légvédelemmel kapcsolatos mozgósítási és különleges fe-

ladatokat, javaslatokat tett a légvédelem fejlesztésére, utánpótlására vonatkozó kérdésekben. 
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A HM VI. csoportfőnökkel együttműködve részt vett a légvédelmi és légoltalmi gyakorlatok 

elrendelésében, irányításában és ellenőrzésében. Feladatkörébe tartozott a külföldi államok 

légvédelmi fejlesztéseinek figyelemmel kísérése, tanulmányozása, illetve a hazai légvédelmi 

szabályzatok kidolgozása.
47

 

Az I. légvédelmi hadtest irányítása alá került szaklégvédelmi szempontból az I.–IX. hadtest 

légvédelmi parancsnoka, légoltalmi szempontból viszont ezeknek továbbra is a HM VI. cso-

portfőnök volt a felettes szervük. A két egyenrangú feladatuknak és a kettős alárendeltségnek 

megfelelően új elnevezést kaptak: „hadtest légvédelmi és légoltalmi parancsok‖. 

A felállítás alatt lévő 5. vadászrepülő ezred (5/1.–4. V század) felett légvédelmi 

együttműködési szempontból szintén az I. légvédelmi hadtest rendelkezett, más tekintetben 

azonban az ezred továbbra is a Légierő Parancsnoka irányítása alatt maradt.  

A M. Kir. Honvéd Légierők repülő csapatai 30 repülőszázaddal rendelkeztek, a valóságban 

azonban ebből csak 18 volt feltöltve, a többinek csak a kerete létezett. A 17 állandó reptér kö-

zül 10 számított megfelelőnek, a többi használhatósága erősen az időjárás függvénye volt. 

Ezek tökéletes állapotba hozása repterenként 1,5–2 millió pengőt igényelt volna. A 40 kijelölt 

tábori reptér többségét rossz időjárási viszonyok, nagyobb esők után nem lehetett használni. 

Ezért a fejlesztések között szerepelt 12 új repülőtér kialakítása, elsősorban a déli és keleti or-

szágrészben.  

A magyar légierő krónikus repülőgéphiánnyal küzdött. Az 1930-as évek második felében be-

szerzett, de időközben már elavult repülő technika leváltásához sürgető szükség volt új va-

dász- és bombázógépek beszerzésére. A hadrendben lévő típusok teljesítményi és fegyverzeti 

szempontból nemcsak a német és olasz repülő csapatok gépei mögött maradtak el, hanem az 

ellenféllé váló szovjet vagy a szövetségesnek számító román légierővel sem vehették fel a 

versenyt. 

A VKF már 1941 nyarán megállapította, hogy a CR–32-es vadászgépek harci bevetésre al-

kalmatlanok, csak gyakorló feladatokra használhatók fel. Nagyobb tételű német repülőanyag 

(különösen a Bf–109-es vadászgép) gyors szállítására nem lehetett számítani. Berlin, a 

Luftwaffe saját szükségletére való tekintettel, illetve a háborús együttműködés kérdésben ta-

núsított tartózkodó magyar magatartás miatti elégedetlensége okán, egyelőre nem volt hajlan-

dó Magyarországnak korszerű harci eszközöket átadni. 

Német részről a korábban már megkötött export-szerződéseket is csak nagy késéssel teljesítet-

ték.  

A magyar repülő csapatok felfegyverzésére tehát csak az olaszországi gépvásárlás maradt, 

amit az olaszok által felkínált 300 millió lírás hitelkeret is megkönnyített. A légierő vezetése a 

hadrafoghatóság folyamatos fenntartása érdekében legalább 70 modern vadászgép mielőbbi 

beszerzését tervezte. Az 1939 decemberében, Szirmay Aladár vk. alezredes vezetésével Ró-

mában járt hadianyag-beszerzési bizottság az eladásra kínált Reggiane Re–2000 vadászgépet 

a magyar légierő számára megfelelőnek találta. Úgy tűnt, hogy ezzel a típussal átmenetileg 

biztosítani lehet a vadászrepülő erők ütőképességét.  A Re–2000-es, teljesítményével (a pró-

barepülés során 530 km/h), műszaki megoldásaival, komfortosságával messze felülmúlta a 
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hazai vadászgéppark többi típusát, a Fiat CR–32-est és a CR–42-est. Ezért 1939. december 

27-én a HM 70 vadászgépet rendelt, és megvásárolta a típus licencgyártási jogát, 21,7 millió 

pengőért. A Magyarországon „Héja‖ nevet viselő gépekkel kapcsolatos várakozások azonban 

több szempontból sem igazolódtak be. A leszállítás rendkívül elhúzódott. Az első Re–2000 (V 

401) 1940. május 21-én érkezett meg. Ebben az évben mindössze 7 gépet szállítottak le, 

1941-ben pedig (június 22-ig) további 41 darabot. 

 

Az 1941-re érvényes hadrend szerint a Honvéd Légierők állományába 536 katonai gép tarto-

zott. Ebből 358 volt a kivonuló hadigép (162 V, 56 B, 123 KF, 13 TF, 4 SZ), a többi I–III. 

fokú iskola, különböző gyakorló és kiképző gép, valamint 5 célvontató. A gyakorlatban azon-

ban a hiányok és az elhasználódás miatti üzemképtelenség következtében ennek a gépállo-

mánynak csak alig 60%-a, 214 gép állt a harci századok rendelkezésére. 

Az 1/1.–2. és a 2/1.–2. v század 48 CR–32, az 1/3.–4. és a 2/3.–4. v század 48 CR–42 géppel 

rendelkezett. A 96 vadászgépből 8 tartósan üzemképtelen volt, nagyjavításra szorult. Hadren-

den kívül, a harckiképző század keretében csak egy 6 gépes különleges Héja rajjal számoltak, 

szükség esetén honi légvédelmi feladatok ellátására. 
48

 

 

A polgári légi  ellenőrző szolgálat önálló szerepe ekkorra megszűnt, feladatait a kato-

nai légvédelmi figyelő- és jelentőszolgálat vette át. Egy korabeli terv alapján, az ország hatá-

rain a hézagmentes figyelés biztosítására, legalább 8–10 kilométerenként figyelőőrsöt kellett 

volna létesíteni. Az ország belseje felé 3 ilyen figyelő övre lett volna szükség (8–10 km-re 

egymás mögött). További őrsökre lett volna szükség a légvédelmi körzetek határaira, a Duna 

és Tisza mentére és több nagyváros köré. Mindez összevetve, ez mintegy 700 figyelőőrsöt 

igényelt volna. 

1941 nyarára vonatkozóan a légvédelmi figyelő, jelentő és riasztó szolgálat, országosan 395 

őrssel rendelkezett, melyek közül június 22-én 346 őrs volt csak működőképes.  

Az őrsök, megfigyeléseik eredményét nem élőszóval, hanem egy speciális távbeszélő készü-

léken, kódszámok tárcsázásával jelentették. Ez meggyorsította az üzenetközlést, és megköny-

nyítette a kiértékelést.
49

 

A figyelő szolgálat tevékenységét számos probléma nehezítette. A hazai távbeszélő hálózat 

fejletlensége miatt önálló kiépített fővonallal mindössze 96 őrs rendelkezett, a többi csak a 

helyi postahivatalokon keresztül tudott jelentést küldeni. Az őrsök többségének nem volt saját 

önálló telefonvonala, ezért jelentéseik továbbításához az amúgy is túlzsúfolt polgári hálózatot 

kellett használniuk. Az őrsök nagy részét még nem szerelték fel 41.M parancsvevő készülék-
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 Olasz Lajos: Magyarország honi légvédelme 1941 nyarán 
49

 Az elsőként tárcsázott szám mindig az őrs adott légvédelmi kerületen belüli sorszáma volt. Ezt követték kétje-

gyű számcsoportok megadásával a megfigyelési eredmények: az észlelt gépek égtáj szerinti helyzete (É: 11, ÉK: 

12, K: 13 stb.), repülési iránya (köröz: 20, É felé: 21, ÉK felé: 22 stb.), hovatartozása (ellenséges: 31, ismeretlen: 

32, saját: 33), mennyisége (egyes: 41, kevés: 42, sok: 43, tömeges: 44), majd a gépek kategóriája, repülési ma-

gassága, a kötelék alakzata, magatartása stb. Ha az őrs a jelentést még valamivel ki akarta egészíteni (pl. ejtőer-

nyős leszállás észlelése) egy újabb kódszámot tárcsázott, mire a központból visszahívták élőszavas beszélgetés-

re. 
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kel, a légoltalmi központok pedig nem kaptak megfelelő rádió-adóvevőket, amelyekkel a tele-

fonhálózattól független összeköttetést biztosíthatták volna. Nem állt rendelkezésre kellő 

mennyiségű korszerű felszerelés, nagyfelbontású szögtávcső. A személyzet kiképzettsége 

gyakran hiányos volt, ezért a megjelenő repülőgépek típusát és hovatartozását sokszor még 

kedvező látási viszonyok mellett sem tudták pontosan megállapítani.
50

 

A nyár folyamán megváltozott a légvédelmi riasztás módja. A figyelő szolgálat jelentéseinek 

kiértékelésére olyan 1:750 00 méretarányú térkép használatát vezették be, amely illeszkedett 

az egész Európát lefedő német fokhálózati rendszerhez. Magyarország területe és közvetlen 

környezete a 14. és 15., valamint a 24. és 25. riasztási csoportba tartozott. Nagyjából a Tisza 

volt a választóvonal a 14. és 15. csoport között. Egy-egy csoport egy nyugat-keleti irányban 

800 km, észak-déli irányban 1200 km kiterjedésű térképszelvényt jelentett. A riasztási csopor-

tokat 10-10 db 80x120 km-es szelvényekre tagolták, melyek 00-tól 99-ig terjedő számozást 

viseltek. Minden szelvénybe 8, egyenként 40x30-as riasztási egység tartozott. Minden egysé-

get 9 db (13,3x10 km-es) alegységre osztottak. Ezeket a légvédelmi tüzérség tájékoztatására 

még tovább bontották 4 (6,7x5 km-es) részre.
51

 

 

Légiriasztási körzetek, 1941
52

 

 

A légvédelmi riasztásnál igénybe vették a műsorszóró rádiót is, ami a jugoszláviai háború 

időszakában már kiválóan bevált erre a feladatra. A HM elrendelte, hogy a légoltalmi közüle-

tek szerezzenek be és tartsanak üzemben egy 550 m-es középhullámon működő rádió-
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 Olasz Lajos: Magyarország honi légvédelme 1941 nyarán 
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 HL VKF Eln. 1. 5122/1941., 5662/1941., 6948/1941. 
52

 Mihályi Balázs térképe 
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vevőkészüléket, és légvédelmi készültség elrendelése esetén állítsanak fel 24 órás rádióügye-

leti szolgálatot.
53

 

1944 márciusában pedig már 15 légvédelmi központtal és 550 őrssel rendelkezett a figyelő 

szolgálat.
54

 

 

 

 

A rendvédelmi szervezetek továbbra is részt vettek a légtér megfigyelésében, ezt a tevékeny-

séget azonban ekkor már a polgári légoltalomhoz, illetve a MÁV és a MFTR
55

 figyelőszolgá-

latához hasonlóan, a katonai légvédelemmel szoros együttműködésben, a honvédség irányítá-

sa mellett folytatták. 

A magyar légoltalom 1941 nyarára egy korlátozott mértékű, lokális jellegű légi háború kö-

rülményeire megfelelően felkészült. 

 Az országunk légvédelmének fejlesztése az elkövetkező időkben is folyamatosan tör-

tént, mind szervezetileg, mind eszközök tekintetében. Ezt részben a kor technikája, részben a 

bekövetkezett események és az azokból nyert tapasztalatok adták. A nehézség természetesen 

adódott a horribilis bekerülési költségekből, a szükséges szakgárda kiképzéséből, a háborús 

termelési helyzetből és még sok egyéb más okból… 

 

 A történetünk idején – de már korábban is (1938) – Bánrévén légvédelmi figyelőőrs 

működött, tekintettel a trianoni határra és Ózd, valamint Miskolc – Diósgyőr kohászati, ipari 

létesítményeinek közelségére, valamint a Sajóvölgy körzetében elterülő szénbányászatra.  

A 7/17. légvédelmi figyelőőrs volt a településen. 
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 Olasz Lajos: Magyarország honi légvédelme 1941 nyarán (Ellenséges berepülés esetén az Országos Légvé-

delmi Központ utasítására a Budapest I. rádió megszakította az adását, bemondta (és háromszor megismételte) a 

„Figyelem! Légoltalmi közületek! Vigyázz!‖ felhívást, majd beolvasták a veszélyeztetett térségek kódszámait. A 

riasztás során előbb a csoport, majd hármas egységbe összevonva a szelvény és az egység számát közölték. Bu-

dapest esetében ez a következőképpen hangzott: 14. csoport 983 és 985 (vagyis 98. riasztási szelvény 3. és 5. 

egysége). Győr riasztó kódja leírt formában a 14/784-1, Székesfehérváré a 14/887-3, Szolnoké a 15/087-2 szám-

sort adta. Az új riasztási rendszer 1941. május 25-én 0 órától lépett érvénybe 
54

 Az adatok ,Olasz Lajos: Légi szuverenitás és légi ellenőrző szolgálat a Horthy-korszakban, című tanulmánya 

alapján. (letöltés: 2017.08.21.) 
55

 Magyar  Folyam- és  Tengerhajózási Részvénytársaság  
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  „Bánrévéről érkezett jelentés szerint pénteken reggel 9 óra 50 perckor három cseh 

katonai vadászrepülőgép szabályszerű raj formájában megjelent Bánréve határállomás felett. 

A gépek kört írtak le, majd továbbrepültek magyar terület felett, Putnok irányában egészen 

Pogonypusztáig. A cseh katonai repülőgépek mintegy 5 kilométer mélységben repültek be ma-

gyar terület fölé, aztán visszatértek cseh területre. Néhány perc múlva a cseh repülőgépek új-

ból meg jelentek. Ekkor már egy negyedik gép is érkezett, amely a rajtól különvált a Sajópüs-

pöki irányába repült. Néhány perc múlva mind a négy cseh repülőgép Tornaalja felé cseh te-

rületre távozott. Bánrévével szemben a cseh oldalon lázas erődítési munkálatok folynak. A 

Lénárdfalva felé vivő útvonalon a cseh katonák pénteken reggel egy hidat aláaknáztak.‖
56

 

 

 

 
 

 

A 7/17. bánrévei légvédelmi figyelőőrs 1944. november 14- én – a bánrévei tragikus 

metilalkohol  mérgezéskor – még működött, mert a veszteségi adatok között ebből az alaku-

latból is volt katona.
57

 

 

 

A radarrendszer 

 

A felderítési rendszer hatékonyabbá tétele, egyáltalán működőképességének megőrzé-

se gyakorlatilag lehetetlen volt új, modern eszköz nélkül.
58

 A korszerű légvédelem szinte már 

„követelte‖ a rádióbemérő rendszert. Az alaprendeltetéséből adódó feladatok maradéktalan 

megoldása érdekében szükségszerűvé vált rendszeresítésük a honi légvédelemben, annak 

fegyvernemeinél. A vezetéstechnikai eszközök alkalmazása mellett újra élesen felvetődtek a 

légvédelem klasszikus problémakörei: azaz, hogyan biztosítható a korai felderítés, a riasztás, 

a folyamatos, pontos, minimális késedelmi idejű tájékoztatás, az erők és eszközök aktivizálá-

sa, időbeni harcbavetése, az erőforrások optimális elosztása a harc sikeres megvívása érdeké-

ben. 
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 Rónaföldi Zoltán: Bánréve és a vasút (MEK) / MTI, 1938. október 14. péntek. Bizalmas értesítések. 
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 Rónaföldi Zoltán: Adalékok Bánréve történetéhez. 1944. november 14. (MEK) 
58

 E témában is súlyos tévedések vannak a köztudatban.! Sokan és sokszor a radart kizárólag a briteknek 

tulajdonítják. Ez természetesen másként van. A második világháború előtt, 1934 és 1939 között, egymástól 

többnyire függetlenül, meglehetősen nagy titkolódzás közepette, nyolc ország fejlesztett radar jellegű rendszert: 

Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Németország, a Szovjetunió, Japán, Hollandia, Franciaország és 

Olaszország. Hozzájuk csatlakozott a háború folyamán Magyarország is. 
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Ezekben az időkben a rádiólokációnak és a rádiólokátornak már jelentős múltja volt, 

Heinrich Hertz már 1886-ban, laboratóriumi körülmények között igazolta, hogy az elektro-

mágneses hullámok visszaverődnek az elektromosan vezető anyagokról. 

Számos országban foglalkoztak ezekben az időkben a rádiólokáció témájával. (Anglia, 

Németország, USA, Japán…) A legalkalmasabb eszközök kialakítására, a múlt században a 

német Christian Hülsmayer,
59

 a harmincas években pedig  Rudolf Kühnold
60

 és a brit Sir Wat-

son Watt
61

 radarkísérletei bizonyultak legsikeresebbnek, nemcsak a légtérvédelem, hanem a 

haditengerészeti felderítés szempontjából is.  

A németek kísérletei és kutatásai 1935-től felgyorsultak. A rádiólokáció problémái és ennek 

megfelelően a „radar‖ megteremtése állt az ezzel foglalkozó tudósok érdeklődésének közép-

pontjában. 1937-ben a „Gema‖ gyár elkészítette a FREYA készüléket, melynek hatósugara 

ekkor mintegy 35-40 kilométer volt. A „Telefunken‖ gyár pedig 1938-tól megkezdte a 

„Würzburg‖ radarcsalád kísérleteit, majd gyártását.
62

 

 A brit rendszer pedig igencsak jól vizsgázott az „angliai csata‖ idején.
63
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 Christian Hülsmeyer (Huelsmeyer) (1881. december 25. - 1957. január 31.) német feltaláló, fizikus és 

vállalkozó volt. Gyakran a radar feltalálójaként is említik, de a „Telemobiloscope‖ néven ismert készüléke nem 

tudott közvetlenül távolságot mérni. A Telemobiloscope volt azonban az első szabadalmaztatott eszköz, amely 

rádióhullámokat használt távoli tárgyak jelenlétének kimutatására. Ez az eszköz azonban nem tudott különbséget 

tenni több cél között, és nem mért közvetlenül távolságot, ezért gyakorlati hasznosítását nem fogadták el. Más 

hasonló készülékeket is tervezetta a következő évtizedekben, de egyik sem sikerült. Számtalan egyéb találmánya 

is volt. 
60

 Rudolf Kühnhold (1903-1992) kísérleti fizikus volt, aki kikísérletezte a Funkmessgerät (rádiós mérőeszköz - 

radar) nevű készüléket. Az alapot valamilyen szinten a Hülsmeyer készülék adta. Kühnhold analitikai 

tanulmányai azt mutatták, hogy egy nagyon keskeny sugár képes megoldani a többcélú problémát. 1933-ban 

13,5 cm-en (2,22 GHz) működő adókészülékeket készített, mindkét egységet Barkhausen-Kurz csövekkel. A 

tükröző célt 2 km-es távolságban állították fel. Az adó csak 0,1 watt teljesítményű volt – túl kicsi a 4 km-es teljes 

úthosszhoz – és így a kísérlet sikertelen lett. További kísérleteihez a munkába bevonta Paul-Gunther Erbsloh és 

Hans-Karl von Willisen amatőr rádiósokat is, akikel megtervezték egy keskeny sugárzású VHF rendszerben a 

biztonságos sugárzást. Az erőfeszítések eredményesek lettek, 1934 januárjában Erbsloh és von Willisen 

Kühnhold támogatásával új társaságot hozott létre – Gesellschaft für Electroakustische und Mechanische 

Apparate  néven (GEMA). A hollandiai Philips Kutatólaboratóriumban 50 wattos (600 MHz) 70 W-ot termelő 

split-anód-magnetront vásároltak. Hans E. Hollmann és Jakob Theodor J. Schultes, akik mindketten a berlini 

Heinrich Hertz Intézethez kapcsolódtak, tanácsadói voltak a regeneratív vevő és a Yagi antennák fejlesztésében. 

Az átviteli és vevő antennák egymástól távol álltak egymástól. 1934 júniusában a Kiel–kikötőn áthaladó nagy 

hajókat Doppler–hatás révén észlelte, körülbelül 2 km-es távolságban.  
61

 Sir Robert Alexander Watson-Watt (Brechin (Skócia, Egyesült Királyság), 1892. április 13. – Inverness 

(Skócia), 1973. december 5.) skót fizikus, a radar egyik feltalálója. Életműve meghatározó hatást gyakorolt a 20. 

század második felének katonai repülésére. Fiatal éveiben meteorológusként rövidhullámú rádióvevőket 

használtak a villámlások helyének meghatározására. 1935-től a National Physical Laboratory rádió–szekciójának 

lett a vezetője, ahol a repülőgépek helyzet–meghatározásával foglalkoztak. Az igazán használható radarrendszer 

megalkotója. Vezetésével fejlesztették ki az első barát-ellenség felismerő rendszert, aminek segítségével meg 

lehetett különböztetni a saját, illetve ellenséges repülőgépeket a radar képernyőjén. A rendszer működésének 

alapelve az volt, hogy a repülőgépre szerelt eszköz, amikor jelet érzékelt a radar felől egy speciális jelet küldött 

vissza, aminek segítségével a repülőgép azonosítható volt.  
62

 Csak megjegyzésként írom ide le a következőket, azért, hogy a németeknek is volt kiváló és hadrafogható 

radarjuk már a háború legelején is! A La Plata-i csata (1939. december 13.) volt a második világháború első 

jelentősebb tengeri ütközete, amelynek végén a német Admiral Graf Spee zsebcsatahajót saját legénysége 

felrobbantotta, ezzel véget vetve a német hajó brit kereskedelmi hajók elleni 3 hónapig tartó támadásainak. A 

csak részben sikeres felrobbantása és elsüllyesztése után az angolok szembesültek azzal az addig csak vélt 

dologgal, hogy a német hajó tűzvezető radarral rendelkezett. Ezt 1939-ben, elsőként erre a hajóra szerelték fel. 
63

 Az angliai csata (Battle of Britain) alatt, a német légierő (Luftwaffe) és a brit légierő (Royal Air Force) között 

a levegőben, a La Manche csatorna ellenőrzéséért vívott küzdelemsorozatot értjük. A csata dátumát a brit, illetve 
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Magyarországon a kísérletek a harmincas évektől folytak. Az Egyesült Izzó és Villa-

mossági Rt.
64

 kutató laboratóriumában dr. Bay Zoltán
65

 vezetésével, 1936-tól mikrohullámú 

adócsöveket terveztek. Önálló lokátor létrehozása azonban egyelőre még nem folyt ekkor ha-

zánkban, így német importra és segítségre szorultunk. 

Németország a korszerű légvédelem és a légoltalom hatékony megoldásának érdeké-

ben négy alapvető feladatra gyártott lokátorokat: a légitámadások előrejelzésére, a légvédelmi 

tüzérség tűzvezetésére, a vadászrávezetésre és a repülőgépek (éjszakai vadászok) felszerelé-

seként. Magyarországot az eszközrendszer teljes spektruma érdekelte, hiszen egységes honi 

légvédelmet nem lehetett megvalósítani valamelyik típus hiánya esetén.  

A vezérkar értékelése szerint:  

 

„Az éjjeli légvédelem leglényegesebb eszközei, – tekintve, hogy szemmel való látás le-

hetősége lehetetlen, illetve korlátozott, – az elg. gépet regisztráló villamos mérő és jelzőkészü-

lékek (rádió lokátorok).‖  

 

Így erre az eszközre a honvédségnek feltétlenül szüksége volt, s megtették a megfelelő lépé-

seket beszerzésükre, illetve hazai gyártásukra. 

                                                                                                                                                         
német források eltérően adják meg: az angolok 1940. július 10. és október 31. között, míg a németek 1940. 

augusztus közepétől 1941. május végéig.. A csata során a brit radarrendszer kiválóan teljesített és nagyban 

hoozájárult a brit vadászerők optimálisabb bevethetőségéhez! 
64

 Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. az Egger Béla által alapított Első Osztrák-Magyar Villamvilágítási 

és Erőátviteli Gyár Egger B. és Tsa. cégből jött létre. A cég gyártmányösszetételét elektromos át- és kikapcsolók, 

feszültségmérők, árammérők, telefonok, dinamók, és nem utolsósorban szénszálas izzók tették ki. A gyártás 

bővítéséhez a berlini Aktiengesellschaft für Elektrische Glühlampen Patent Seel céggel az izzólámpaosztályból 

önálló részvénytársaságot hoztak létre Villanyos Izzólámpagyár Rt. néven. A bécsi és a budapesti gyárból a Pesti 

Magyar Kereskedelmi Bank bevonásával létrehozták az Egyesült Villanyossági Rt.-ot. Egy évvel később 

beolvasztották a Villanyos Izzólámpagyárat is. Aschner Lipót 1892. július 1-én lépett a cég alkalmazásába, ahol 

rövid idő alatt hatalmas karriert csinált. 1904-ben aligazgató, 1918-ban kereskedelmi igazgató, 1921-ben 

vezérigazgató. Aschner valamennyi beosztásában az izzólámpagyártás fejlesztését, a termelés fokozását helyezte 

előtérbe. Az izzólámpa elterjedését alapvetően befolyásolta az, hogy ez a gyár 1906-ban megvásárolta Just 

Sándornak és a horvát származású Franjo Hanamannak a volfrámszál előállítására vonatkozó szabadalmát, és 

megkezdte az izzó gyártását. A későbbiekben újabb szabadalmakkal továbbfejlesztett izzólámpa az egész 

világon elterjedt, ami a gyár jelentős fejlődését hozta magával. (A Tungsram szó két szó egyesítéséből 

származik: a volfrám angol nevének, a tungsten szónak, és a német Wolfram szónak az egyesítéséből.)1909. 

április 28-án bejegyezték a Tungsram márkanevet, mely az egész világon ismert, és elismert márka lett.  
65

 Bay Zoltán Lajos (nevének ejtése: Bai) (Gyulavári, 1900. július 24.[1] – Washington, 1992. október 4.) 

magyar fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A 20. század világviszonylatban is meghatározó 

természettudósai és feltalálói közé tartozik. Úttörő munkásságának nagy eredménye, hogy megalapozta azt, hogy 

a radarcsillagászat mint új tudományág létrejöhetett. Nevéhez fűződik a magyar Hold-radar kísérlet, a 

fotoelektron-sokszorozó és a fénysebességre alapozott méterdefiníció. Négy évig Berlinben volt ösztöndíjas, 

majd hazatérte után 1930-36 között a szegedi egyetem elméleti fizikai tanszékét vezette.. 1936-ban, Aschner 

Lipót meghívására, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. laboratóriumában és a Budapesti Műszaki 

Egyetemen folytatta kutatásait. A Bay-kutatócsoport sok más téma mellett a katonai radar kifejlesztésére is 

szakosodott. Fél évvel később már mikrohullámokkal 18 km távolságig követhettek dunai uszályokat, majd 1943 

nyarára már egy, a Nagy-Kevély hegy feletti repülőgépet is sikerült bemérni. Ez a csoport 1946. február 6-án 

saját fejlesztésű radarjával jeleket küldött a Holdra, és a visszhangokat sikeresen felfogta. A kísérletekben részt 

vett Simonyi Károly is. 1945-ben a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lett. Bay Zoltán a hatóságok 

zaklatásai elől 1948-ban emigrációba kényszerült. Itthon megfosztották állampolgárságától, kitüntetéseitől, és az 

Elektrotechnikai Egyesület kizárta tagjai sorából… 
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1942 decemberében a légierő parancsnoka
66

 – német tanulmányút után – négy alaptí-

pust határozott meg, melyet a honvédségnek feltétlenül rendszerbe kell állítania: 

 

 Kereső lokátor →  „FREYA‖
67

  

 Légvédelmi tűzvezetőlokátor → „kis WÜRZBURG‖ vagy „WÜRZBURG-DORA‖
68

  

 Vadászrávezető lokátor →  „nagy WÜRZBURG‖ vagy „WÜRZBURG-RIESE‖
69

  

 Vadászrepülő-műszer →  „LICHTENSTEIN‖
70

  

 

Hellebronth vezérőrnagy az azonnali magyar szükségleten kívül
71

 bejelentette a to-

vábbi, természetesen hosszabb távú, igényeket
72

 is, azzal a lehetőséggel együtt, hogy termé-

szetesen az alkatrészek és a lokátorok gyártásában is részt vennénk. Elsősorban az adócsövek 

és a villamos alkatrészek előállítására lenne képes a hazai ipar. Milch vezértábornagy maxi-

málisan egyetértett azzal, hogy a magyarok is kezdjék el a lokátor gyártást, elsősorban az al-

katrészekét, ehhez átadják a licencet, s addig is vásárolhatunk tőlük eszközöket. Ígéretet kap-

tunk továbbá a leendő magyar kezelőszemélyzet kiképzésére is a német iskolákban. A vezér-

tábornagy pozitív és segítőkész hozzáállása ellenére a valóság máshogyan alakult. 

A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézet (HTI)
73

 mindenképpen önálló, hazai 

tervezést és gyártást akart bevezetni, s 1942 nyarán javaslatot tett a kísérletek megkezdésére. 

Természetesen a HTI a külföldi beszerzéstől nem zárkózott el, de azt csak kiegészítésnek te-

kintette, addig, amíg az önellátást nem tudják megvalósítani. Az intézmény vezetője szeptem-

berben jelentést tett a vezérkar főnökének és a honvédelmi miniszternek. Ekkor javasolta a 

hazai fejlesztést is, nemcsak a német segítséggel történő gyártást. A honvédelmi miniszter a 
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 Hellebronth Vilmos vezérőrnagy 
67

 Felderítési távolsága 120-300 km 
68

 Felderítési távolsága mintegy 30 km 
69

 Felderítési távolsága 40-75 km 
70

 Felderítési távolsága mintegy 3 km 
71

 1 darab FREYA, 2 darab WÜRZBURG-RIESE és 4 darab WÜRZBURG-DORA 
72

 4 darab FREYA, 8 darab WÜRZBURG-RIESE és 30 darab WÜRZBURG-DORA 
73

 A Haditechnikai Intézet, majd utódja a Technológiai Hivatal 1920-tól 2007-ig végezte önálló szervezetként a 

katonai kutatás-fejlesztési feladatokat a hadsereg számára. Az I. világháborút követően a békeszerződés tiltásai 

miatt katonai célú intézményeket polgári szervezetek mellé helyezték álcázás képpen, a Magyar Királyi Honvéd 

Haditechnikai Intézetnek pedig a létezését is titkolták. 1928-tól vált lehetővé a nyílt katonai intézményként való 

működése, egészen a II. világháború végéig számos jelentős fejlesztési eredményt értek el az intézet 

hadmérnökei. A második világháború végén a HTI gyakorlatilag megsemmisült, az ott tárolt dokumentáció 

jelentős részét külföldre menekítették, ahol nyomuk veszett, más dokumentumok, illetve az Intézet 

eszközállománya az ostrom során, illetve azt követően megsemmisült.  
A magyar katonai kutatás fejlesztés 1947-ben indult újra a Katonai Műszaki Intézet megalakulásával, melyet 

1948-tól neveztek ismét Haditechnikai Intézetnek, azonban a rendszerváltásig nem lehetett ezt a korábbi HTI 

örökösének tekinteni. A HTI a Magyar Néphadsereg, majd a rendszerváltáskor a Magyar Honvédség önálló 

szervezeteként működött. 1996. január 1-én a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe került, amely mind 

költségvetési, mind a hazai piacon megjelenő nagy nyugati cégekkel való szakmai kapcsolatépítés 

szempontjából kedvezőbb helyzetet jelentett.    

A NATO csatlakozást követően a közigazgatási államtitkár javaslata (utasítása) alapján az Intézet nevét meg 

kellett változatni, új névnek az akkori főigazgató a NATO terminológiához igazodó Technológiai Hivatal 

elnevezést javasolta, ami elfogadásra került. Ettől kezdve a 2007-ig HM Technológia Hivatal néven, kibővült 

feladatkörrel működött. 

2007-ben megszűnt a magyar katonai kutatás-fejlesztés önálló intézménye.  
Hajdú Ferenc - Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hivatalig 

(HM Technológiai Hivatal, 2005) című munkája alapján. 
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dr. Bay Zoltánnal folytatott személyes megbeszélés után megbízta a professzort, hogy a ma-

gyar hadsereg számára dolgozza ki a radartechnika elméletét és végezze el alapkísérleteit. A 

katonai vezetés tehát elfogadta a javaslatokat, és 150 000 pengőt biztosított a fejlesztésre. Ezt 

az összeget a dr. Bay Zoltán vezette csoport (nyolc mérnök, illetve fizikatanár és körülbelül 

húsz műszerész) kapta. Így elegendő pénz volt a magyar távolfelderítő lokátor-programra.
74

 A 

radar gyártása hamarosan megkezdődött. Négy darab elkészítését tervezték, amire 400 000 

pengőt biztosított a Honvédelmi Minisztérium. A zseniális Bay professzor és csoportja kitűnő 

munkát végzett.
75

 Bár kénytelenek voltak triódás adócsövekkel dolgozni – a magnetron- és 

klisztron-elvet is ismerték, de a hazai fejlesztésre nem volt elegendő pénz s idő – mégis kiváló 

eszközöket terveztek meg. A gyakorlati kidolgozást a STANDARD Rt.-nél
76

 dr. Istvánffy Ed-

vin
77

 igazgató csoportja végezte. 
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 A FREYA alapján elkészítendő radarok tervezéséről, szerkesztéséről, gyártásáról volt szó, melyek hazai neve 

VIKTOR, majd később SAS.  
75

 A második világháború idején természetesen az Egyesült Izzó is hadiüzem lett. 1944-ben a zsidónak 

nyilvánított munkatársakat elhurcolták; de a német adócső-programra (a légvédelmi radarprogramra) való 

hivatkozással Bay közbenjárására 13 mérnököt és fizikust mégis elengedtek. Ám ők is, és a többiek is csak a 

nyilas hatalomátvételig dolgozhattak. Ekkor a gyár működését leállították, a dolgozókat és a gépeket nyugatra 

szállították. 1944. március 19-én, a német megszállás napján elhurcolták Aschnert. Bay Zoltán a műszaki, míg 

Jankovich Dénes a kereskedelmi és adminisztratív ügyek vitelét vállalta igazgatóként. . A vállalat megmentette a 

haláltól elhurcolt vezérigazgatóját. A titkos tárgyalások végül is jól zárultak. 100 ezer svájci frank értékű 

pénzutalvány fejében szabadon engedték a németek! 
76

 A Standard gyár kezdeti története az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt-hez kötődik. Az Egyesült 

Izzólámpa és Villamossági Rt. távbeszélő és távíró-osztályaiból vált ki és lett önálló gyár 1928. január elsejétől. 

Korábban telefonközpontokat, telefonkészülékeket gyártott, de a rádiókészülékek gyártását is elkezdte 1926-28-

ban, Standard márkanévvel. Az 1930-as években gyártottak hordozható adó-vevőkészüléket is katonai 

megrendelésre. 1941-ben a Honvédelmi Minisztérium rendelése alapján az R-4 adóvevőket gyártják, amelyeket 

a Botond gépkocsikba kerültek, de gyártottak légvédelmi figyelő-és riasztó berendezéseket, több fajta lokátor 

típust (Bagoly, Borbála, Sas). 1942-ben EKA védjeggyel hozott forgalomba 3 800 rádiókészüléket, de a 

Telefunken számára is készültek – Telefunken tervek alapján –  rádió vevőkészülékek. Ám, mint a többi, 

magánkézben lévő nagyüzem, a Standard Villamossági Rt. sem kerülhette el sorsát: 1949 decemberében 

államosították. Az akciót különös kegyetlenséggel szervezte meg az akkori kommunista rezsim: a gyár 

vezérigazgatója, angol és amerikai képviselői, valamint az akkori Ipari Minisztérium egyik főosztályvezetője – 

összesen huszonnégy személy – ellen koholt kémkedési és szabotázs vádakkal pert indítottak. A koncepciós 

eljárás során olyan kegyetlen lelki és testi pressziót alkalmaztak Geiger Imre volt vezérigazgató ellen, amivel 

elérték, hogy a szerencsétlen ember a Magyar Rádióban hívta fel volt kollégái figyelmét arra, ne kövessék a 

példáját. Az eljárás végül igen súlyos ítéletekkel zárult: Geiger Imrére és Radó Zoltánra halál–, míg több 

társukra több esztendős börtönbüntetést szabtak ki. Az erőszakos tulajdonváltás miatt az üzem külföldi 

kapcsolatai teljesen megszakadtak. Egyébként a munkáshatalom a cég nevében is megnyilvánult: 1950-től 

Beloianisz Híradástechnikai Gyárnak keresztelték át. A cég legnagyobb megrendelői továbbra is a HM, a BM és 

a Posta maradtak. Elsősorban rádiókat, adó- és vevőkészülékeket, valamint CB és LB telefonkészülékeket és 

központokat gyártottak itt, szigorú tervutasításos rendszerben. Új, kevéssé a profilba illő termékek csak 1953-

ban jelentek meg a palettán. Erre az időpontra ugyanis kiderült, hogy az erőszakos iparosítás során nem 

fordítottak kellő figyelmet a közszükségleti cikkekre, így azt valamiképp pótolni kell. A pártközpontban tehát 

elhatározták, hogy az egyes nagyvállalatok ezentúl könnyűipari dolgokat is vegyenek fel profiljukba. A BHG-

nak például a mechanikus és lendkerekes kisautók jutottak... Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a vállalat 

szakemberei jelentős tevékenységet folytattak az első hazai TV-adó beindítása terén. Mi több, idővel az a csoda 

is megtörtént, hogy a gyár az általa már a háború előtt megalkotott, majd az ötvenes években továbbfejlesztett 

adókból húsz darabot külföldre, köztük néhány nyugati államba exportálhatott. 
77

 Istvánffy Edvin, Rainer (Párkány, 1895. jan. 4. – Bp., 1967. jún. 3.): gépészmérnök. egyetemi tanár, a műszaki 

tudományok doktora (1953). Oklevelét 1922-ben a budapesti műegyetemen szerezte. Pályafutását 1923-ban az 

Egyesült Izzónál kezdte, majd 1928-tól a Standard Villamossági Gyár mérnöke, 1938-ban műszaki igazgatója, 

1945 után az általános fejlesztési osztály, 1952-ben a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár – a Standard utóda – 

kutatólaboratóriumának vezetője. 1952–58 között a Távközlési Kutató Intézet osztályvezetője, majd 

főosztályvezetője. A felsőoktatásba 1949-ben kapcsolódott be előbb az Állami Műszaki Főiskola tanáraként, 
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A „Bay-csoport‖ 1943-ra elkészítette a magyar FREYA terveit, s gyártása ez évben 

megkezdődött. A légvédelmi tüzérség és a vadászirányítás számára szükséges lokátorok kísér-

letei még folytatódtak. Erre szükség is volt, hiszen – mint kiderült – külföldről nem számíthat-

tunk jelentős eszközmennyiségre. Ezt támasztja alá a Honvédelmi Minisztérium értékelése is:  

 

„Az ország biztonsága is megkívánja, hogy ezen életbevágóan fontos műszerek az or-

szág hadi és gazdasági termelésére itthoni munkával is biztosíttassanak, mert hiszen teljes 

egészében a német segítségre, mint ahogy a múltban is tapasztalhattuk, nem alapozhatunk.‖ 

 

A budapesti német légügyi attasé február 12-én értesítette a Honvédelmi Minisztérium 

V. osztályát, hogy a magyar hadsereg számára a németek április elejére 3 darab légvédelmi 

tüzér lokátort, májusra 1 darab kereső és 2 darab vadászrávezető lokátort fognak szállítani. 

Megállapodás született a szükséges állomány kiképzéséről is. A németek hozzájárultak, hogy 

a WÜRZBURG-D kezelésére kiküldhettünk 36 főt a német légvédelmi tüzériskolára 6 hetes 

kiképzésre, majd újabb 36 főt FREYA és WÜRZBURG-R oktatásra 6-8 hetes időtartamra. Má-

jusban megkezdődött a vadászrepülők átképzése is éjjeli vadász feladatokra. Az állomány kül-

földi felkészítése mellett megtervezték a magyarországi kiképzést is. Ezt a Németországból 

érkező eszközökön, majd – a rendelkezésre állásuk függvényében – a hazai gyártású lokáto-

rokon akarták végrehajtani. 

A beszerzett és gyártott rádiólokátorokat az első ütemben a következő elosztásban ter-

vezték felhasználni. 

 

 FREYA lokátor  

 Budapest     4 darab,  

 Balaton      3 darab,  

 Miskolc      3 darab,  

 Győr      1 darab,  

 Lispe      1 darab,  

 Szolnok      1 darab 

 éjjeli vadász feladatokra  

 5 vadászsejt, melynek szükséglete  

 FREYA      5 darab 

 WÜRZBURG-RIESE  10 darab 

 légvédelmi ütegek számára  

 WÜRZBURG-DORA   45 darab 

                                                                                                                                                         
majd mint a Műszaki Egyetem meghívott előadója. 1958. szeptembertől a budapesti Műszaki Egytemen a 

mikrohullámú híradástechnika tanszékére egyetemi nyilvános rendes tanárnak nevezték ki. Egyike volt a hazai 

rádiótechnika jelentős úttörőinek. Irányításával épült a 120 kW-os lakihegyi adóállomás és antenna, továbbá a 

vidéki reléadók. Nagy szerepet játszott az első hazai rádiólokátorok megtervezésében s általában a mikrohullámú 

ipar megalapozásában és kifejlesztésében. Ugyancsak úttörő munkát végzett a hazai porvasanyagok gyártásával 

és a fázisjavító kondenzátorok tökéletesítésével kapcsolatban. Élete utolsó éveiben főként az antennák műszaki 

problémái foglalkoztatták. Hazai és külföldi szaklapokban nagyszámú, önálló kutatáson alapuló tanulmánya 

jelent meg.  



58 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 75 évvel ezelőtt történt esemény után  

 

 

A további fejlesztések keretében az ország teljes területét tervezték lefedni. 

 

 FREYA lokátor      27-30 darab 

 éjjeli vadász feladatokra  

 16 vadászsejt, melynek szükséglete  

 FREYA      16 darab 

 WÜRZBURG-RIESE  32 darab 

 légvédelmi ütegek számára  

 WÜRZBURG-DORA   20 darab 

 

Jáky ezredes
78

 kidolgozta a kereső- és tüzér lokátorok országos telepítési hálózatát is, 

melyet egyeztetett a Légvédelmi Erők parancsnokával, és felterjesztette a vezérkarhoz. Véle-

ménye szerint létre kellett hozni egy országos felderítő- és egy országos tüzérségi rendszert.  

 Első lépésben 8 darab SAS és FREYA állásának létrehozására tett javaslatot. A ke-

reső lokátorok telepítését párosával ajánlotta, mivel egy ilyen típusú eszköz 225 

fokos szektorban volt képes kutatni, és így minden állásból képesek lettek volna a 

körkörös felderítésre, sőt a veszélyes irányban még megfelelő átfedés is biztosítva 

lett volna. Egy állás kiépítése meglehetősen drága volt, körülbelül félmillió pengő-

be került.   

 Hosszabb távon olyan rendszer megvalósítását tervezte, mely biztosítja az ország 

határain kívül, átlag 100 kilométerre a rádiólokációs mező kiterjesztését. A kere-

sőeszközök mellé javasolta két-két BAGOLY, illetve WÜRZBURG-R telepítését is, 

mert műszaki szempontból szinte nem jelentett többletkiadást (10 000 pengő).  

 Megtervezte a tüzérségi tűzvezető lokátorok telepítési rendszerének első ütemét is.  

 A budapesti légvédelmi tűzrendszerhez négy,  

 a győrihez, a veszprémihez, a szolnokihoz, a miskolcihoz és a lispeihez két-két 

lokátortelep létrehozását javasolta.  

 Kidolgozta az éjjeli vadászirányító szervezet felépítését is, amihez további 18 te-

lepet tartott szükségesnek.  

 Hosszabb távra 40 LRB (légvédelmi rádió-bemérő) telep felállítását látta szüksé-

gesnek a hatékony felderítés, tűzvezetés és vadász-rávezetés érdekében. 

A nagyvonalú, bár valóban logikus tervek ellenére a honi légvédelem, s részeként a fi-

gyelő és jelentő szolgálat továbbra is a pénz- és eszközhiány csapdájában vergődött. A honi 

légvédelmi jelzőrendszer (hagyományos) kiépítése, elsősorban a visszatért területeken még 

mindig nem fejeződött be, bár a KERLÉKÖZ-ök és alárendeltjeik már működőképesek voltak. 

A központok kiépítését, felszerelését szükséges volt folytatni, mivel egyelőre sem a vezeté-

kes, sem a rádiócsatornák kiépítése nem volt még teljes. A szűkös import miatt a rádiólokátor-

rendszer kialakítása is igen lassan haladt, így mindenképpen szükség volt ezen eszközök hazai 

gyártására. 

                                                 
78

 Dr. Jáky József ezredes (Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézet) felelőse volt a lokátorfejlesztési, 

beszerzési folyamatnak, tanulmányoznia kellett a német rádióbemérő-rendszert, a gyártást, és ki kellett választania 

a számunkra feltétlenül szükséges típusokat 
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Éjjeli vadászirányítás 

tervei, 1943. 

 

A magyar figyelő és jelentő rendszer 

– az előzőekben az előzményekről már írtunk 

–1943 közepére – nem kis erőfeszítések árán 

–kiépült. A 15 Légvédelmi Kerület valameny-

nyi Kerületi Légvédelmi Központja 

(KERLÉKÖZ) működőképes volt. 1944-re az 

összes központ és alárendeltjeik között megvalósították az „automatizáltnak‖ nevezett infor-

mációcserét. Állományukba 550 figyelő- és jelzőőrs tartozott (egy részük 1944-ig még csak 

papíron, illetve hiányos szak- és híradó felszereléssel). Készen állt egy mozgó jelzőosztály is 

32 jelzőőrssel, alapvetően az immobil őrsök bizonyos irányokban történő kiegészítése céljá-

ból.
79

 

 

 
A német 8. vadászrepülő hadosztály lokátorai 

Magyarországon, 1944. nyarán 

 

Az előző térkép 1944 nyarán mutatja a német 8. vadászhadosztály alárendeltségébe tartozó 

radar körzeteket. Itt látszik, hogy Miskolcon telepítve volt egy 1. rendszerű lokátor.  

 

Ami bizonyos, hogy a hazai fejlesztésű lokátorokból az első Sast
80

 1943. 11. 2-án te-

lepítették a budapesti János-hegyi kilátó mellé. November végén települt Sáriban a három W-

Dora készülék, amely mind magyar, mind német ütegeket szolgát ki Budapest légvédelménél. 

Dunapentelén december 20-án állt szolgálatba egy Freya. A hazai fejlesztésű Sas legalább egy 

órával a nagy támadó kötelékek beérkezése előtt már riasztott, nagy segítségére volt a honi 

légvédelemnek! 
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 Berkovics Gábor: A magyar honvédség első lokátorai című munkája alapján. 
80

 távolfelderítő, 320…340 km biztonságos felderítési távolsággal 
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Légvédelmi térkép, 1944
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Légvédelmi térkép részlete, 1944 
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 Vkf. 1944. június 19. irat melléklete. Átirat a németek június 2-i hibás vadászirányításának témájában. 



Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 75 évvel ezelőtt történt esemény után 61 

 

 
101. (Puma) vadászrepülő osztály térképe, 1944-45

82
 

 

Az előzőekben látható betűkódos térképek azonos időpontban voltak használatban, de 

eltérés van a kódolásban! 

 

A légvédelmi tüzérség 

 

A következőkben a légvédelmi tüzérségről néhány szemelvény. 

A húszas évek végére stabilizálódott a gazdasági helyzet, nőt az ipari termelés, és 

kezdtek megérni a technikai és a pénzügyi feltételei egy fokozatos hadseregfejlesztésnek. 

Természetesen még éltek a korlátozó intézkedések, de 1927-ben távoztak az Antant ellenőrei, 

és ekkortól némileg könnyebbé vált a rejtett hadseregfejlesztés. Így teljesen érthető, hogy 

amikor megérettek a feltételei a Honvédség korszerűsítésének a légvédelem fejlesztése az 

egyik kiemelt helyen szerepelt. Miután a hazai tervezésű 7 cm-es légvédelmi ágyúról bebizo-

nyosodott, hogy rendszeresítésre alkalmatlan, 60-80 lövés után a cső kiégett, az illesztések 

pedig annyira meglazultak, hogy a pontos célzás nem volt más, mint illúzió a Honvédségnek 

más megoldás után kellett néznie. Az import tilalom kijátszása továbbra is nagy nehézségbe 

ütközött, ezért a Honvédség vezetői olyan korszerű löveget kezdtek keresni, amelynek licen-

cét is megvásárolhatták. A Honvédség több gyártó lövegeit is megvizsgálta, többek között a 

dán Madsen,
83

 a brit Vickers,
84

 a svájci Oerlikon,
85

 az amerikai Browning,
86

 az olasz 
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 Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi Háború Magyarország felett 
83

 Madsen Vilhelm Herman Oluf dán tüzértiszt, később hazája hadügyminisztere. A DISA Dániában alapított cég 

(Compagnie Madsen A/S néven ), amely 1900 óta fémöntvényeket gyártott. Később jelentős fegyvergyár, 1936-

ban megváltoztatta a nevét Dansk Rekyl Riffel Syndikat A/S –ről Dansk Industri Syndikat A/S-re. Géppuskákat,  

géppisztolyokat és akkor a 20 mm-es gépágyút is gyártotta 
84

 A Vickers-Armstrongs Limited egy brit nagyvállalat volt, amelyet 1927-ben a Vickers Limited és a Sir WG 

Armstrong Whitworth & Company eszközeinek egyesülésével alakítottak ki. Sokrétű gyártmány listájából 

természetesen a fegyverek sem hiányoztak, így egy jól sikerült 40 mm-es gépágyú sem. 
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Ansaldo
87

 és végül a svéd Bofors
88

 cégét is. (Itt nem csak légvédelmi ágyúk, hanem kisebb 

űrméretű gépágyúk megvizsgálásáról és kipróbálásról is szó volt.) Végül is az utóbbi cég ter-

méke mellett döntöttek, amelyet többféle űrméretben, számos ország rendszeresített már és 

alkalmasnak látszott arra, hogy a magyar hadiipar is megbirkózzon a gyártásával. 1929 tava-

szán a magyar kormány 400 000 svéd korona, azaz 166 000 Pengő ellenében megvásárolta a 8 

cm-es légvédelmi löveg és a hozzá tartozó lőszerek gyártási jogát.
89

 

 

A harmincas évek derekán már világos volt, hogy a magyar honvédségnek a már rend-

szeresített légvédelmi ágyúk mellett nem nélkülözhető egy kis (2-3000 méter) magasságban 

(nagy szögsebességgel) repülő járművekkel 

szemben is hatékony fegyver.  

  

36M (Bofors, 40 mm) 

légvédelmi gépágyú
90

 

 

A Honvédség Vezérkari Főnöksége 

több típust is megvizsgált, ezek után megfe-

lelőnek találták a 37 mm-es Browning, to-

vábbá a 40 mm-es Bofors és Vickers gép-

ágyúkat. A választás végül a Bofors Művek L/60 csőhosszúságú gépágyújára esett. Az erede-

tileg a svéd haditengerészet céljaira tervezett löveg átszerkesztését a gyártó Bofors cég térí-

tésmentesen vállalta.  

                                                                                                                                                         
85

 Az I. világháború idején a német Reinhold Becker egy 20 mm-es kaliberű ágyút fejlesztett ki, amely 20 mm-es 

Becker néven ismert. Ez 20 x70 RB lőszert használt, és 300 lövés/perc tűzgyorsasággal bírt. Mivel a Versailles-i 

Egyezmény Németországban tiltotta az ilyen fegyverek gyártását, a szabadalmakat és a gyártási munkákat 1919-

ben átruházták a svájci Zürich-i székhelyű svájci SEMAG (Seebach Maschinenbau Aktien Gesellschaft) 

társaságnak. A SEMAG folytatta a fegyver fejlesztését. Ennek eredményeként egy nehezebb fegyver jött létre, 

amely viszont erősebb 20 x 100 RB lőszert lőtt ki, nagyobb tűzsebességgel, amely 350 lövés/perc volt. 1924-ben 

a tönkrement SEMAG-tól az Oerlikon cég, (Zürich külvárosáról elnevezve, ahol települt), megszerzett minden 

jogot a fegyverre, valamint átvette a SEMAG gyártóberendezéseit és alkalmazottait is. 
86

 John Moses Browning amerikai fegyvertervező és gyáros. Számtalan típusú és működésű fegyvert tervezett a 

kézifegyverektől a repülőgépeken is alkalmazott, nagy tűzgyorsaságú géppuskákig. 
87

 Olasz fegyvergyár, amely hazánkban több értelemben is fogalom a magyar haditechnika történetben. Először 

is ez volt az a páncélos, amelyet először nagyobb mennyiségben rendszeresített az önálló magyar fegyveres erő, 

s mint ilyen úttörő szerepet játszott, a ma már csak jelképes magyar harckocsizó fegyvernem kialakulásában. 

Másodszor az Ansaldo valahol a használhatatlan, idejétmúlt fogalom szinonimája is lett. Ez a harci 

alkalmazásban szinte használhatatlan „kisharckocsi‖ miatt lett így. A CV-33 típust a Haditechnikai Intézet – az 

eredeti olasz harcjármű magyar fegyverzettel módosított változatát – rendszeresítésre alkalmasnak találta és 

javasolta is azt. A MKH 1935-ben 68 darabot rendelt, amelyet 35 M kis harckocsi típusjelzéssel 

rendszeresítettünk. Az első szállítmány 1935 szeptemberében érkezett Magyarországra, majd a szállítmányok 

beérkezése után 1936 márciusában további 82 darabot rendeltünk, amelyek az év decemberéig meg is érkeztek. 

A harckocsik semillyen vonatkozásban sem feleltek meg a kor követelményeinek. Az Ansaldónak ismereteim 

szerint épágyújuk nem igazán volt, amiről itt szó van az talán egy Breda 20 mm-es légvédelmi gépágyú lehet? 
88

 A Bofors AB svéd fegyvergyártó cég. Ez a név több mint 350 éve kapcsolódik a vasiparhoz és a tüzérségi 

fegyverek gyártásához. Sokféle űrméretű löveget gyártottak, a páncéltörőtől, a gépápgyún át a hadihajókon 

alkalmazott lövegekig.  
89

 http://karosszektabornok.blog.hu/2015/08/18/169_a_29_m_8_cm-es_legvedelmi_agyu  alapján 
90

 fortepan 19259 jpg. 

http://karosszektabornok.blog.hu/2015/08/18/169_a_29_m_8_cm-es_legvedelmi_agyu
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Az elkészült löveget Magyarországon 36M légvédelmi gépágyú néven rendszeresítették. A 

gyártás a MÁVAG üzemeiben folyt. A honvédség felső vezetése még 1936-ban megrendelt 

112 gépágyút – 224 cserecsővel –, tartalék alkatrészkészletet, 65 000 36M repeszgránátot, 

összesen 9 498 496 pengő értékben. 1938-ban további 186 darabot, majd a Huba II. hadrend 

igényeinek megfelelően 1940-ben 64 db löveget kellett a MÁVAG-nak legyártania. Az 1941-

es Huba III. hadrendben további 215, végül 1942 végén további 450 darab, 36M gépágyút 

rendeltek. Ekkorra a rendelésállomány már 1084 lövegre rúgott.  

1937 márciusban a honvédelmi minisztérium megvásárolta az L–6O könnyű harckocsi 

és az L–62-es páncélvadász egy–egy példányát és gyártási engedélyét. Ez utóbbiból lett ké-

sőbb a sikeres – s a légvédelem és a szárazföldi csapatok között időnként huzakodást, vitát, 

torzsalkodást is kiváltó – Nimród önjáró gépágyú. Az eszközt a 36M csövével szerelték fel, s 

repülő eszközök, valamint páncélozott célok ellen egyaránt magas hatékonysággal használha-

tó volt 

A 36M légvédelmi gépágyú tüzeléshez szükséges műszerrészlegének elemei: 36M 

röpirány- és sebességmérő, 36M sztereó távmérő, 39M fix mérőjeles figyelő távmérő, 40M 

távolságmérő másodpercóra. Vontatója a legtöbbször a 37M Hansa–Lloyd
91

 fél lánctalpas 

volt, amelyből 52 darab állt rendelkezésre, a többi, vontató nélkül maradt gépágyút a szintén 

Németországból vásárolt, Ford gyártmányú háromtonnás teherautókkal vontatták. Mivel a 

Hansákat hamarosan át kellett adni a tábori tüzérség részére, így a Weiss Manfréd
92

 művekben 

végzett további Ford-átalakításokkal oldották meg a vontatók kérdését.
93

 

 

A háborút közvetlenül megelőzően 14 ütegben összesen 56 darab 29. M légvédelmi 

ágyúval rendelkezett a Magyar Királyi Honvédség. Az 1938-39-ben életbe lépő Huba hadrend 

a korábbi 14 helyett, már 34, 29. M légvédelmi ágyús üteggel számolt, ami azt jelentette, 

hogy összesen 136 lövegre volt szükség, de valójában ekkor még csak 57 került legyártásra, 

így egyből meg is rendeltek további 80 darabot, a már javított képességű, csőszájfékes 29/38. 

M változatból. A lövegparkot növelte, hogy a diósgyőri MÁVAG vállalta, hogy saját költsé-

gén legyárt – többek között – két üteget, azaz 8 ágyút, amely később a gyártelep védelmét lát-

ta el. Annak ellenére, hogy a megrendelt darabszám meghaladta az úgynevezett kell álladékot, 

                                                 
91

 A 37M Hansa-Lloyd tüzérségi vontatóból 1937-ben a honvédség 74 darabot vásárolt. Jól bevált, csak kevés 

volt belőle. A típus eredetileg SdKfz 11, egy német féllánctalpas katonai jármű volt, melyet széles körben 

alkalmaztak a második világháború alatt. Fő feladata a közepes méretű vontatott lövegek mozgatása a 3,7 cm 

FlaK 43 légvédelmi lövegtől egészen a 10,5 cm leFH 18 tábori tarackig. Nyolc katona szállítására és egy löveg 

vagy utánfutó vontatására volt képes. 
92

 Báró csepeli Weiss Manfréd (Pest, 1857. április 11. – Budapest, 1922. december 25.) nagyiparos, a Weiss 

Manfréd Acél- és Fémművek alapítója. A Weiss Manfréd Acél- és Fémművek (a köznyelvben Csepel Művek) a 

20. század első felének kiemelkedő magyar nagyüzeme volt a Csepel-szigeten, az első világháború idején az 

Osztrák–Magyar Monarchia második legnagyobb hadiüzeme. A második világháború idején a WM harckocsikat 

és terepjárókat is előállított, valamint Me 210 típusú repülőgépekhez is készítettek DB–605 típusú 

repülőgépmotorokat..1944-ben, a német megszálláskor a tulajdonosokat a németek letartóztatták és a gyár 

vezetését 25 évre az SS vette át. A világháborúban a gyártelep és berendezései óriási károkat szenvedtek, jórészt 

megsemmisültek a géptípusok rajzai, a szabványok is, szakértelemmel rendelkező munkaereje szétszéledt, sokan 

közülük meghaltak. A gépek pótlása nagy nehézségeket okozott, de nagy erőfeszítéseket tettek érte, nem csak a 

hazai szükséglet miatt, hanem mert a gyárnak háborús jóvátételre is gépeket kellett termelnie és el kellett látnia a 

megszálló szovjet hadsereget is járműalkatrészekkel. 1947-ben a gyár termelésének 90 százaléka háborús 

jóvátétel volt. 
93

 Sőregi Zoltán: A 36M légvédelmi gépágyú (Katonaújság, 2012/3.) 
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további 8 újabb lövegre adott le megrendelést a HM, amelyek a különböző tanintézetekhez, 

illetve HTI-hez kerültek, így összesen 153 korszerű légvédelmi ágyú hadrendbe állításával 

számolt a Honvédség. A 34 ütegből 15 fővezérség-közvetlen tüzérosztályokhoz, 8 a meglévő 

nyolc hadtest légvédelmi tüzérosztályaihoz (mindegyikhez egy-egy) és 11 a honi légvédelem-

hez került. 

 

1940-ben modern légvédelmi tüzérfegyverekkel felszerelt hadsereggel rendelkeztünk. 

Enyhült a vontató gond és lényegesen javult a szükséges műszerellátottság. A honi légvéde-

lemhez szükséges tüzelőállások kiépítése folyamatban volt. A budapestiek még 1938-ban el-

készültek. A légvédelem működését előíró szabályok és rendelkezések megvoltak. A rendszer 

bizonyos harci tapasztalatokkal is bírt már a felvidéki bevonulás következtében. A legna-

gyobb gondot a honi rendszerhez szükséges figyelőőrsök és a híradó felszerelések hiánya 

okozta. 

1940-ben a honi légvédelmi ágyús ütegek települési helyei, ami megmutatja, hogy az 

ország vezetése, mit is tartott ekkor kiemelten védendő helynek: 

 

 Budapest:    201, 202.  gépvontatású ágyús üteg 

 Soroksár:    205.     „ 

 Csepel, repülőtér:   206.     „ 

 Pét:     208.     „ 

 Peremarton:    209.     „ 

 Fűzfő:     210.     „ 

 Dunaföldvár:    211.     „ 

 Szolnok:    213.     „ 

 Diósgyőr:    214, 215.    „ 

 

1940. augusztus végén a honi légvédelem elfoglalt állásai 

 Budapest csoport: 30 légvédelmi ágyú, 26 légvédelmi gépágyú, 8 fényszóró, 

90 légvédelmi géppuska;  

 Garam-Ipoly völgyi csoport: 4 légvédelmi ágyú, 4 légvédelmi gépágyú.  

 Budapest légvédelmére két repülőszázadot terveztek. 

1941. február 21-én megalakították az I. Légvédelmi Hadtestet, alárendeltségében két 

légvédelmi tüzér dandárparancsnoksággal, melyek állomáshelye Budapesten volt. Megalakult 

a HM Légügyi Főcsoportja, a IV. Csoportfőnökség (repülő katonai és jogi), az V. Csoportfő-

nökség (repülő anyagi), a VI. Csoportfőnökség (légvédelmi). A Légierő állományába marad-

tak a repülő csapatok és az ejtőernyős csapatok, a légvédelmi tüzérség a hadtestek kötelékébe 

került.  

A Huba II. hadrend keretében a honi és kivonuló alakulatok 1941 nyarán 137 ágyúval (29.M 

és 29/38.M 8 cm-es Bofors) és 372 gépágyúval (36.M 4 cm-es Bofors) rendelkeztek. Gyártás 

és átvétel alatt állt további 8 ágyú az iskolák és intézetek számára, illetve 8 ágyú a MÁVAG 

saját védelmére. A MÁVAG a saját légvédelmére 12 (gyártási szépséghibás) gépágyút is be-

állított, melyeket 1941 májusában szállítottak le. 
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A fényszóró századok állományába 40 lámpa (120 és 150 cm-es) és 32 fülelőkészülék tarto-

zott.  

A nagyobb tűzerőt képviselő ágyús ütegeket Budapest és néhány fontosabb ipari góc-

pont köré telepítették.  

Az északkeleti országrész városaiban, Miskolc és Kassa kivételével, számottevő légvédelmi 

tüzérség nem tartózkodott!  

A légvédelmi tüzérség két részre tagolódott, az I.–VIII. hadtest és a gyorsalakulatok 

alárendeltségébe tartozó tüzér egységekre, illetve a Fővezérség-közvetlen 101.–105. légvé-

delmi tüzérosztályra. Az I.–VIII. légvédelmi tüzérosztály 1 ágyús (4 löveg) és 2 gépágyús (6 

löveg) ütegből, 1 figyelő szakaszból (5 őrs) és 1 híradó szakaszból (5 raj) állt, kivéve a VI. 

légvédelmi tüzérosztályt, amely 3 gépágyús szakasszal rendelkezett. 1941. június 1-jével a 

105. légvédelmi tüzérosztály ikreződéssel felállította a IX. légvédelmi tüzérosztályt. Megala-

kult az osztálytörzs, a figyelő szakasz, valamint 1 ágyús (4 löveg) és 1 gépágyús (5 löveg) 

üteg. A 2. gépágyús üteget csak októberre szervezték meg. Az ágyús ütegek önvédelmét egy-

egy légvédelmi géppuskás szakasz (2 géppuska) látta el. 

A közvetlenül a Fővezérség alá rendelt 101.–105. légvédelmi tüzérosztály 3 ágyús (4 löveg), 

1 gépágyús (5 löveg) üteggel, 3 géppuskás szakasszal (2 géppuska) 1 figyelő szakasszal (5 

őrs), 1 híradó szakasszal (5 raj) és 1 fényszóró szakasszal (5 lámpa) rendelkezett. 

Ezen felül 2 löveges ágyús tanütege volt a légvédelmi tüzér lőiskolának, valamint egy ágyús 

(2 löveg) és 1 gépágyús (2 löveg) szakaszt kapott az 1941. augusztus 1-jén Nagyváradon fel-

állított Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola 4. légvédelmi tanütege.  

A repülő csapatok repterei légvédelmét 34 gépágyús félszakasz látta el (1-1 gépágyú).  

A HM igyekezett a többi hadifontosságú nagyüzemet is saját légvédelmi fegyverek vásárlásá-

ra ösztönözni, általában üzemenként 1-1 légvédelmi gépágyús, illetve géppuskás szakasz 

anyagának beszerzését ajánlotta, melyet a kirendelt honvéd legénység kezelt.  

A légvédelmi tüzérosztályok közül az I., a 101. és a 102. Budapesten, a II. Párkány-

Nána térségében, a 103. Székesfehérváron, a III. Szombathelyen, a IV. Pécsen, az V. Baján, a 

VI. Szolnokon, a VII. és a 104. Miskolcon, a VIII. Kassán, a IX. és a 105. Kolozsvár körzeté-

ben állomásozott. Mozgósításkor a légvédelmi tüzérosztályok mellett önálló légvédelmi ve-

gyes pótütegek alakultak (1 ágyús és 1 gépágyús szakasz), amelyek a bevonuló tartalékosok 

kiképzését végezték, szükség esetén pedig az elvonuló hadtestparancsnokság helyén megala-

kuló 1.–9. honvédkerületi parancsnokság (I.–IX. légvédelmi vegyes pótüteg), illetve a Főve-

zérség (101.–105. légvédelmi vegyes pótüteg) alárendeltségében légvédelmi feladatokat láttak 

el. 

A békehadrend honi légvédelmi alakulatokat nem tartalmazott!  

A hadihadrendben 6 honi osztályparancsnokság (201.–206.) szerepelt, melyeket mozgósítás 

esetén a kivonuló osztályok állították fel. A VIII. légvédelmi tüzérosztály által felállított honi 

egységek közül például a 217. légvédelmi ágyús üteg, valamint a 263. és 264. légvédelmi 



66 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 75 évvel ezelőtt történt esemény után  

 

gépágyús szakasz Kassa, a 265. és 266. légvédelmi gépágyús szakasz Tokaj, a 266. légvédel-

mi gépágyús szakasz Bátyu és a 267. légvédelmi gépágyús szakasz Csap légterét védte. 

A honi osztályok nem rendelkeztek szervezetszerű alosztályokkal. A 201.–217. ágyús ütege-

ket és a 201.–269. gépágyús szakaszokat az aktuális helyzetnek megfelelően csoportosították, 

és rendelték az osztályparancsnokságok alá. A honi rendszerben 11 üteg 29.M, 6 üteg pedig 

5/8.M légvédelmi ágyúval volt felszerelve. Minden üteg 1-1 figyelő szakasszal (5 őrs) rendel-

kezett. A korábban az ütegek állományába tartozó fényszóró szakaszokat azonban összevon-

ták 5 fényszóró századba (201.–205.).
94

   

1941. októbertől az I. légvédelmi hadtest keretében megszervezték az 1. légvédelmi tüzérdan-

dárt (105. gépkocsizó légvédelmi tüzérosztály és az 1. hadsereg honi légvédelmi tüzér csapat-

testei) és a 2. légvédelmi tüzérdandárt (101., 102., 103., 104. gépkocsizó légvédelmi tüzérosz-

tály és a 2., 3. hadsereg honi légvédelmi tüzér csapattestei). 

Egyes objektumok, mindenekelőtt vasútállomások és hidak alacsonytámadás elleni védelmé-

hez légvédelmi géppuskás századokat is rendszerbe állítottak. A 201.–211. és a 214. légvé-

delmi géppuskás század. Budapest, a 212.–213. század Csepel, a 215. Gödöllő, a 216. Veszp-

rém, a 217. Dunaföldvár, a 218. Dombóvár, a 219. Baja, a 220.–221. Szolnok, a 222. Oroshá-

za, a 223. Miskolc, a 224. Ózd, a 225. pedig Nyíregyháza különböző objektumait védte. A 

századok egyenként 10 db 8 mm-es légvédelmi géppuskával voltak felszerelve. 

 

Honi 

lgv.tü.opk 
Állomáshely 

Felállító 

lgv.tü.o. 

Beosztott 

ágyús üteg 

Beosztott 

gépágyús szakasz 

Beosztott 

fényszórós szd. 

201. Budapest-Csepel 102. 205.-206. 213.-224.; 269. 202. 

202. Szolnok VI. 212.-213. 248.-250. 205. 

203. Fűzfő 103. 207.-210. 207.-208.; 225.-242. 203. 

204. Diósgyőr 104. 214.-216. 251.-268. 204. 

205. Dunaföldvár IV. 211. 243.-247. - 

206. Budapest 101. 201.-204. 201.-206.; 209.-212. 201. 

Honi légvédelmi tüzérosztályok 1941 nyarán 

 

1942. április 8-án megtörtént a légvédelem önállósítása Légvédelmi Erők néven. Meg-

alakul a Budapesti légvédelmi tüzérparancsnokság. 

1943-ban ismételten jelentős átszervezések történtek a fegyvernemen belül. Csak a lo-

vas és harckocsi hadosztályoknál maradtak meg a 29/M lövegek, a többi szárazföldi erőt 

36/M gépágyúkkal látták el. A Légvédelmi Erők Parancsnoksága rendelkezett a honi légvé-

delmi tüzérség és a kivonuló erők légvédelmi tüzérsége felett. A kivonuló szárazföldi erők 

légvédelmi tüzérségét három dandárba szervezték. A honi légvédelemi feladatok ellátására 

pedig megalakítottak hat légvédelmi tüzérosztályt. 

A repülőterek védelmét a 131. és 132. gépágyús osztály öt-öt ütege vette át, amelyek 

közül három még nem állt a honi légvédelem rendelkezésére, mert hadműveleti területen tel-

jesített szolgálatot. 
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 1943 tavaszának és decemberének állapotát mutatja a következő táblázat, amelyben a 

miskolci légvédelmi tüzércsoport legfőbb adatait tüntettük fel.
95

  

 

1943 tavasz 1943. december 

Tűzrendszer 

helye 

Alakulat/ 

üteg 

29 M  

löveg 

5/8 M  

löveg 

Tűzrendszer 

helye 

Alakulat/ 

üteg 

29 M l 

löveg 

5/8 M  

löveg 

Diósgyőr 104./1.-2. 8  Diósgyőr 104./1.-2. 6  

Diósgyőr 104./3. 4      

Diósgyőr 214,.215. 8  Diósgyőr 204./1.-2. 8  

    Diósgyőr VII./1. 3  

Ózd 216.  4 Ózd 216.  4 

  20 4   17 4 

 

  

A 216. számú üteg, 4 darab 5/8. M lövegével, a hadiipari fontosságú ózdi kohászati üzemet 

védte, amely szintén hadiüzem volt.
96

  

 

A következő táblázatban a három légvédelmi löveg legfontosabb jellemzőit foglaltuk össze. 

 

 

Jellemzők/Típus  36.M 5/8.M 29.M 

Űrméret mm 40 76,5 80 

Csőhossz mm 2250 2298 3770 

Kezdősebesség m/s 850 520 750 

Csőemelkedés fok  -7…75 -3…80 

Lőtávolság m 8700 9360 14900 

Lőmagasság m 3500 4800 9300 

Tűzgyorsaság 1/min 120 15 8 

Szállítás  gépvontatás gépkocsi gépvontatás 

Robbanási sugár m  25 30 

Lövedéktömeg kg 0,955 6,68 8 (11) 

 

1943 júniusában Magyarország területén 19 német nehéz légvédelmi tüzérüteg tele-

pült. Adatok vannak arról, hogy a Jugoszlávia felől érkező légi támadó eszközökről már ekkor 

is folyamatosan értesítették a légvédelem vezető szerveit. 

1943. októbertől a mozgósítandó gépvontatású légvédelmi csapattesteket különválasz-

tották a honi légvédelmi alakulatoktól, és felállították a 201., 202., 203., 204., 205., 206. honi 

légvédelmi tüzérosztályt. 1943 végén Budapesten 13 kivonuló és 7 honi üteg (64 db. légvé-

delmi ágyú és 94 db. légvédelmi gépágyú, ebből kivonuló feltehetően 50 db.) volt. 

1943 őszén már 8 ágyús üteg, azaz 64 löveg védte Budapestet, 12 gépágyús üteg mel-

lett. Ugyan 1943 elején még 36 ütegbe szervezve 144 löveggel rendelkeztünk, de ez a doni 

veszteségek hatására 29 ütegre és 116 ágyúra olvadt. A doni katasztrófa hatására új hadrend 

lépett életbe, amely érintette a légvédelmet is, itt már 51 üteggel és 204 löveggel számoltak, 

azonban a kell, és a van állomány között 22 üteg teljes felszerelése, azaz 88 löveg hiányzott. 
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68 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 75 évvel ezelőtt történt esemény után  

 

Ezen az sem segített, hogy már ekkor megrendelés alatt volt 70 ágyú, ám ezek elkészülte csak 

1944 elején volt esedékes.  

Ekkor egy kis trükkhöz folyamodott a hadvezetés az üteg lövegállományát négyről háromra 

csökkentették, és az így felszabaduló lövegparkból további 8 üteget hoztak létre, vagyis 

ugyannyi löveggel a korábbi 29 üteg helyett 37-et szerveztek. Így a megmaradt 116 ágyúból 

az átszervezés előtt  

 

 Budapest   56 löveg 

 Diósgyőr   20  „ (ebből Ózd → 4 löveg) 

 Kassa    4  „ 

 Kolozsvár   4 „ 

 Fűzfő    24  „ 

 Lispe    4  „ 

 Győr     4 „ 

116 „ 

védelmét látta el.  

Az átszervezés után ez némileg módosult 

 

 Budapest    53 löveg 

 Diósgyőr    17  „ (ebből Ózd → 4 löveg) 

 Szolnok    7  „ 

 Kassa     3 „ 

 Kolozsvár    3 „ 

 Fűzfő     21  „ 

 Lispe    6  „ 

 Győr    6  „ 

116 „ 

 

teljesített szolgálatot, természetesen ezek 

csak a Bofors ágyúk ezen kívül más lövegek 

is települtek az említett helyekre. 

 

5/8.M. légvédelmi löveg, 

Rába V. alvázon
97

 

 

1943-tól az időközben beszerzett lo-

kátorok segítették egyes légvédelmi ütegek 

munkáját.  
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A térségünkben légvédelmi tüzérség csak a diósgyőri kohászatot és gépgyárat, vala-

mint az ózdi kohászati üzemeket védte. 

1944. március 19-én, Magyarország német megszállásakor, a légvédelem részére el-

rendelték a tűzkészséget és az 

összetartást. Német légvédelmi 

ütegek tüzelőállást foglaltak a 

budapesti védelmi rendszerben. 

 

29.M. 8 cm, Bofors  

légvédelmi löveg
98

 

 

Viszonylag nagyszámú légvé-

delmi löveget telepítettek Bécs 

és Wiener Neustadt körzetébe, 

ehhez viszonyítva Budapest kör-

zetében viszonylag kevesebb volt. A körzetbe tartozó vadászrepülők és a légvédelmi tüzérség 

soha nem volt képes olyan erő összpontosítására, amely akár egyetlen egy légi hadműveletet 

képes lett volna megakadályozni. A németek a légi támadások előrejelzése érdekében lokátor 

hálózatot, fülelő és figyelő rendszert, rádió lehallgató hálózatot épített ki, amelyek már az Ad-

riai-tenger felett képesek voltak meghatározni a kötelékek nagyságát és a támadás valószínű 

irányát. Az adatokat folyamatosan továbbították a Bécs melletti légvédelmi és vadászirányító 

központba. Innen tájékoztatták és riasztották a légvédelmi alakulatokat. 

1944-ben a magyar vadászrepülők, a légvédelmi tüzérség és rádiólokációs rendszer teljes egé-

szében integrálódott a német honi légvédelmi rendszerbe. Ez jelentősen javította a hazai lég-

védelem hatékonyságát. 

A légvédelmi tüzérséget a magyarországi német vadászrepülő parancsnokságon és a magyar 

parancsnokságon keresztül a németek irányították. A magyar légvédelmi tüzérség a Légi Had-

sereg alárendeltségébe került, amely az I. Repülő Hadtestre és az I. Légvédelmi Tüzérhadtest-

re tagozódott. A Légvédelmi Tüzérhadtest alárendeltségébe hét légvédelmi tüzérezred és 24 

légvédelmi tüzérosztály tartozott. A magyar és német ütegek gyakorlatilag együtt vették fel a 

harcot, de az együttes tevékenység nem egységes tevékenységet jelentett. Mindkét fél a saját 

elöljárójától kapta az utasításokat, a tűzharcot önállóan szervezték. Megváltozott a légoltalmi 

riasztás rendje is. A jelző szolgálat és a jelző figyelő rendszer a Légierő híradó csapatai alá-

rendeltségébe került. 

A német és magyar ütegek között szervezett együttműködés 1944. április 24-ig nem volt. 

Egyes, egymás mellett települt ütegek (pl.: Soroksár Juta domb) megvalósult a vonalas hely-

zetelem közlés a radar és fülelős tűzharchoz szükséges átszámító készülék között. 1944. ápri-

lis 24-én átszervezték a légvédelmi tüzérséget, megalakult a Buda-közép Légvédelmi Tüzér 

Parancsnokság. Következő nap megszűnt a Honi légvédelmi Parancsnokság irányító szerepe. 

Minden légi tevékenység irányítását a németek vették át. 
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Az egymás mellé rendelt magyar és német ütegek közötti szervezett, kölcsönös információ 

csere a háború végéig nem volt. 

1944. október 1-vel a légvédelmi tüzérség egységes irányítására felállították az 1. lég-

védelmi tüzérdandár parancsnokságot Kolozsvár és a 2. légvédelmi tüzérdandár parancsnok-

ságot Budapest székhellyel. Az előbbi alárendeltségébe a 105. légvédelmi tüzérosztály és az 

1. hadsereg honi légvédelmi tüzérsége, az utóbbihoz a 101. - 104. légvédelmi tüzérosztályok, 

valamint a 2. és 3. hadsereg honi légvédelmi tüzérsége tartozott.  

Az országban alkalmazott légvédelmi ütegek számát tartalmazza a következő táblázat, 

1944-ben.
99

 

 

Időszak 

Ágyús 

üteg 

Gépágyús 

üteg 

német magyar német magyar 

1944. 05. 24 21 42 6 22 

1944. 06. 23 11 34 2 46 

1944. 07. 23 15 35 2 47 

1944. 08. 23. 15 34 2 49 

1944. 09. 23 15 46 2 40 

1944. 10. 23 15 54 2 41 

 

1944. december 24. körül a Budapesten bekerített alakulatok közé a következő légvé-

delmi szervezetek tartoztak:  

 

 Kozma-csoport (Budapesti légvédelmi tüzércsoport: a m. kir. I., 201., 204., 

206., 207. és 208. légvédelmi tüzérosztály részei, 52. önjáró páncélozott légvé-

delmi gépágyús zászlóalj) (2 000 fő);  

 12. német légvédelmi rohamezred (kb. 1 000 fő);  

 40/I. német nehéz légvédelmi tüzérosztály (kb. 500 fő);  

 573. német nehéz légvédelmi tüzérosztály (kb. 200 fő). 

 

 

1945. február 11-én Kozma József ezredes, Budapesti Tüzér Parancsnok jelenti, hogy 

lőszer hiány miatt a légvédelmi tüzérek befejezték a harcot. Magyarországon a légvédelmi 

készültséget 1945 májusában szüntetik meg. 

A háború végére a lehetőségeihez képest végig derekasan helytálló magyar légvédelmi tüzér-

ség teljesen megsemmisült. Eszközei 100%-ban elpusztultak, vagy hadizsákmányként a szö-

vetségesek kezébe kerültek. Így a háború befejezését követően nem rendelkezünk egyetlen 

olyan légvédelmi löveggel sem, melyet a világháborúban használt a hadsereg.
100

 

 

 

Az ország vadászrepülő védelme 
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Az előzőekben néhány gondolat a vadászrepülőkről már leírásra került. Az 1941. év 

nyarának állapotát mutatja a következő táblázat. 

 

 
A vadászrepülő alakulatok alárendelése (1941. június 27.)

101
 

 

1941. június 22-én a 2/3. század gépei Bustyaházán láttak el honi légvédelmi feladatot. A ko-

lozsvári 2/4. vadász századot Miskolcra telepítették. A 2/I. V osztály 2 százada békerepülőte-

rén, Nyíregyházán maradt, ott adott készültséget 6–18 óráig. Az 1/I. V osztály beérkezett 

Felsőábrányba, honi légvédelmi feladattal, Diósgyőr védelmére. A gépek rossz állapota miatt 

Felsőábrányban a századok naponként felváltva adtak szolgálatot, hogy közben a másik 

alegység gépeit javítani lehessen.  

Mivel a repülő alakulatok sem voltak hadi létszámra feltöltve, a tartalékos tiszteket SAS behí-

vóval
102

 rendelték be, mert ez lényegesen gyorsabb volt, mint a mozgósítási eljárás.
103

 

1941. június 26-án aztán a térségünkben állomásozó vadászrepülők is megpróbáltak 

beavatkozni – bár már csak utólag a riasztási, jelentési hiányosságok miatt – a kassai bombá-

zást végrehajtó gépek elfogására. 

13
07

 időpontban három, azonosítatlan hovatartozású repülőgép, Kassát bombázta. A légitáma-

dás során a légvédelmi figyelőhálózat teljes csődöt mondott. Az őrsök kis száma, a személy-

zet gyakorlatlansága, a felszerelés hiányosságai mind szerepet játszottak abban, hogy bár a 

támadó gépek feltehetően hosszabb utat tettek meg a magyar légtérben, az Országos Légvé-

delmi Központ vagy a miskolci kerületi központ nem kapott róluk olyan értékelhető adatokat, 

amely alapján a várost idejében riaszthatták volna. A kassai hatósági légoltalom 2 figyelő őr-

se, a várostól keletre fekvő Heringesen és a Dóm tornyában észlelte a délkeleti irányból köze-

ledő repülőket, de a személyzet sem a gépek típusát, sem hovatartozását nem tudta megállapí-
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 Olasz Lajos: Magyarország honi légvédelme 1941 nyarán 
102

 Névre szóló katonai behívóparancs a második világháborúban Magyarországon, a nem tényleges állomány 

számára. Expressz küldeményként kezelték, címzettje köteles volt 48 órán belül bevonulni. Nevét a parancson 

feltüntetett nagy betűs „SAS‖ feliratról kapta, amely a „Sürgős Azonnal Siess‖ vagy a „Sürgős, Azonnali, 

Soronkívüli‖ kifejezések rövidítése volt.  
103

 M. Szabó 1999. 139. o.; Fekete István: „Dongók‖ szárnyalása. Magyar Szárnyak, 2002. 30. sz. (151–160. o.) 

156. o. 



72 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 75 évvel ezelőtt történt esemény után  

 

tani. A Heringesen lévő 2. számú figyelőőrs így is jelenteni akarta a légoltalmi központnak a 

közeledő köteléket, híradóvonala azonban az előző napi beázás miatt nem működött! A riasz-

tás így elkésett, a szirénák már csak az első bombák robbanása után 13
08

-kor szólaltak meg 

A városban elhelyezett légvédelmi tüzérség sem tudta megakadályozni a bombázást, pedig a 

támadók mindössze 800–1200 m-es magasságban repültek, ami hatásos légelhárító tüzet tett 

volna lehetővé. Az első lövések után a 217. légvédelmi ágyús üteg három lövegének fékhúzó 

toldata leszakadt, ezzel az ágyúk üzemképtelenné váltak.
104

 A városban állomásozó 262. lég-

védelmi gépágyús szakasz lövegei szintén megkésve nyitottak tüzet, 17 lövést adtak le, de 

nem értek el találatot. A 263. légvédelmi gépágyús szakasz éppen állást változtatott, lövegei 

nem voltak bevethetők. A város közelében települt dandár ütegek gépágyúi pedig előnytelen 

pozíciójuk miatt nem tudtak bekapcsolódni a város védelmébe. A támadást követően a város 

légvédelmének biztosítására Szombathelyről Kassára irányították a III/1. légvédelmi ágyús 

üteget. 

Egyedül a városi légoltalmi szervezet reagálta le az eseményeket azonnal, igaz, hogy csak a 

történések után, mert légi riasztás előre nem volt! 

A kassai támadás hírére a Felsőábrányban állomásozó 1/I. vadászosztály két raja, két-

irányú záró repülésre kapott parancsot. Elsőként, 13
45

-kor a Bánhidi Antal tartalékos repülő 

hadnagy vezette raj indult (1/2. v. század) a Nyíregyháza – Csap – Kassa útvonalon, majd 5 

perc múlva felszállt Kiss Zoltán főhadnagy vezetésével az 1/1. v század három CR–32-ese, 

Rimaszombat – Rozsnyó – Kassa irányába. Turmezei Ödön zászlós gépe a startnál motor-

probléma miatt lemaradt, és csak némi késéssel indult Kiss főhadnagy és Szentgyörgyi Dezső 

őrmester után. A Kassa fölé kis időkülönbséggel páronként és egyesével beérkező gépek nagy 

riadalmat okoztak az alig egy órája bombázott városban. Ekkorra a légvédelem is részben 

„magához tért‖ és Kiss Zoltán gépére 17 lövést adott le. A jelentésekbe azonban az eset úgy 

került bele, mintha újabb szovjet támadási kísérlet történt volna.
105

 

A bombázás után számos bizonytalan, egymásnak ellentmondó jelentés érkezett a HM és a 

VKF közegeihez. Egész nap nagy volt a kapkodás, számos téves riasztásra, egymást kereszte-

ző intézkedésre került sor. Kassán, a bombázást követően további három alkalommal rendel-

tek el téves légiriadót, először éppen a város védelmére kirendelt, és egyébként jól ismert Fiat 

CR–32-es vadászok érkezése miatt! 

Július 4-én az 1/I. vadász osztály is Miskolcra települt, azonban őket július 7-én – a front tá-

volodása és a szovjet berepülések megszűnte miatt – visszarendelték Szolnokra.  

 

A térség és az ország ilyen jellegű témáját 1944 tavaszi eseményekkel folytatjuk. 1944 

márciusában a magyar honi vadászrepülők német alárendeltségbe kerültek, az LF1 Reich irá-

nyította Magyarország vadászvédelmét. Mivel a szövetséges hadműveletek zömmel hazánk 
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 Az 5/8.M ágyúknál már korábban is ismert típushibának számított ez a jelenség, a fékhúzó toldat bekötésének 

gyengesége. A 217. légvédelmi ágyús üteg lövegei olyan rossz műszaki állapotban voltak, hogy kora tavasszal 

be kellett szállítani azokat javításra a tüzérszertárba. A negyedik löveg júniusban is Budapesten volt, javításon. 
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légtere
106

 fölött zajlottak, illetve magyarországi célpontokhoz kapcsolódtak a hazánkban tevé-

kenykedő német és magyar légvédelmi szervezeteket május 1-ével, a "Jafü Ostmark" aláren-

deltségébe helyezték. A harc irányítására és az együttműködés szervezésére a Szikla Köz-

pontba egy együttműködő csoport települt.  

 

„… A magyar 102. repülődandár-, 102. gyorsbombázó-, 102. vadászbombázó- és 102. 

vadászrepülőosztályait a német 4. légiflottának rendelték alá. 

Az 1944. szeptember 3-ával felállított magyar 101. honvéd vadászrepülő-ezredet − 

ennek 101/I . honvéd vadászrepülő-osztálya (1., 2., 3. századok) már 1944. május 10-től a 

Veszprémjutasi repülőtéren állomásozott, a 101/II. honvéd vadászrepülő-osztályának szerve-

zését (4., 5., 6. századok) csak szeptember 3-tól kezdték meg – továbbra is a német 8. vadász-

repülő-hadosztály (pk.: Handrich ezredes) alárendeltségében hagyták. (A II. osztály elsőnek 

felállított 4. százada december 2-ig az I. osztály alárendeltségében Veszprémben maradt.)  

A 8. vadászrepülő-hadosztálynak csak 52/11. vadászrepülő-osztálya állomásozott a Dunántú-

lon (Börgönd). További egységei — a 108. vadászrepülő-ezred, az 53/1., 1/IIL, 3/IIL, 77/111. 

nappali és 6/IIL, 101/11., 100/11. éjszakai vadászrepülő-osztályai Bécs—Koblenz körzetében 

összpontosultak. 

Az amerikaiak elleni első harci bevetésre 1944. június 14-én került sor, együttműködésben a 

Bécs körzetében összpontosított német 8. honi vadászrepülő-hadosztály kötelékeivel. 

A 8. német honi vadászrepülő hadosztálynak csak az 52/11. vadászrepülőosztálya  állomáso-

zott a Dunántúlon  (Börgönd). További egységei − a 108. vadászrepülőezred, az 53/1., 1/IIL, 

3/IIL, 77/111. nappali és 6/IIL, 101/11., 100/11. éjszakai vadászrepülőosztályai – Bécs − 

Koblenz körzetében összpontosultak. 

A magyar 101. honvéd vadászrepülő-ezred (pk.: Heppes Aladár őrnagy) és a 101/1. 

honvéd vadászrepülő-osztály (pk.: Scholtz Miklós százados) parancsnoksága Veszprémben 

maradt. A felállítandó 101/11. honvéd vadászrepülő-osztály számára a Kenyerinél levő repü-

lőteret jelölték ki… 

A magyar 101/II. honvéd vadászrepülő-osztály 101/5. és 101/6. vadászrepülő-

századainak szervezése (Messerschmitt Me. 109. G–6
107

 típusú együléses vadászrepülőgépek-

kel) azonban csak 1944. november 21–26-tól indult meg…
108

 

 

Az ország vadászrepülő védelmét 1944-ben tehát már német és magyar egységek is biztosítot-

ták. Az amerikai, angol tömeges légitámadások mellett 1944 őszére már a szovjet és román 

légierők ellen is harcolni kellett. Velük szemben a német 4. Légiflotta és a Magyar Királyi 

Honvéd Légierő állt.
109

 

 

Nézzük ezek után a hazánkat védő légierő ekkori helyzetét és lehetőségeit! Először a 

német 4. légiflotta állományából egy kimutatás. 
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 Ide kell érteni az átrepüléseket is, mégha a bombázási célpontok adott esetben nem is érintették hazánkat. 
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 A típusjelzés nyilvánvalóan hibás. Ezeket a gépeket végig Bf-109 G-6 jelzéssel ismerjük. 
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 Veress D Csaba: Légi harctevékenység a Balaton térségében  (1944 október – 1945 március) 
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 Szabó-Számvéber: A keleti hadszíntér és Magyarország 1943-1945 
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Alakulat Géptípus 
Repülőgép állomány 

1944. 09. 30. 1944. 10. 31. 1944. 11. 30. 1944. 12. 31. 

Vadászrepülők 

Stab JG76 

Bf-109 

6 - 5 3 

I./JG53 24 24 32 32 

II./JG51 34 33 38 28 

III./JG52 15 28 26 21 

Összes 79 85 101 84 

Éjszakai vadászok 

IV./NJG6 
Bf-109 31 38   

Ju-88 2 2   

Összes  33 40   

Csatarepülők 

Stab SG2 
Fw-190 5 5 6 6 

Ju-87G2 1 1 1 1 

I./SG2 
Fw-190 

25 22 29 28 

II./SG2 27 23 32 30 

III./SG2 Ju-87D5 23 26 40 35 

10/SG2 
Ju-87G2 17 12 8 7 

Ju-87D5 5 4 4 3 

14/SG9 
Hs-129B2 16 9 19 14 

Hs-129B3 1    

Stab SG10 

Fw-190 

2 3 3 3 

I./SG10 36 25 19 21 

II./SG10 25 20 14 28 

III./SG10 26 23 30 25 

Összes  209 173 205 201 

Éjszakai csatarepülők 

4./NSG2 ? 21 9 16 12 

NSG 4 részei ? ? ? ? ? 

NSG5 ? 44 45 56 53 

Összes  min. 65 min. 54 min. 72 min. 65 

Bombázórepülők 

I./KG4 
He-111H16 

és H20 

35 30 27 25 

II./KG4 37 32 33 28 

III./KG4 37 33 25 25 

Összes  109 95 85 78 

Szállítórepülők 

III./TG2 
Ju-52 

26 33   

III./TG3 32 37   

Összes  58 70   

Távolfelderítő repülők 

3./F/12 JU-188 6 10 9 7 

Összes  6 10 9 7 

 

 

A magyar repülő alakulatok ezekben az időkben, amelyek a német 4. légiflotta aláren-

deltségébe tartoztak. 

 

Alakulat Géptípus 
Repülőgép állomány 

1944. 09. 30. 1944. 10. 31. 1944. 12. 31. 1945. 01. 10. 

Vadászrepülők 

102/1. v.r.szd. 

Bf-109 13 11 15 17 

Fw-58    1 

Levente    1 

102/2. v.r.szd. 

Bf-109 11 11 8 14 

Fw-58   1 1 

Bü-131   1 1 

Összes  24 22 25 35 

Csatarepülők 

102/1. cs.r.szd. 

Fw-190F8 5 5 6 6 

Fw-190G8 1 1 1 1 

Bü-131   1  

Bf-108   1 1 

102/2. cs.r.szd.    feltöltés alatt vezénylés alatt 

Összes  6 6 9 8 



Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 75 évvel ezelőtt történt esemény után 75 

 
Bombázórepülők 

102. gyorsb. o. törzs 

Me-210 

  2 1 

102. gyorsb.1. szd. 14 12 9 5 

102. gyorsb.2. szd. 13 11 12 9 

102. gyorsb.3. szd.    10 10 

Összes  27 23 33 25 

Közelfelderítő repülők 

102. k.f. szd. Fw-189 4 4 feltöltés átképzés Bf-109 

Összes  4 4   

Távolfelderítő repülők 

102. t.f. szd. Ju-88 7 4 - - 

Összes  7 4   

Összekötő repülők 

102. ö.r. szd. ? 3 4 7 7 

Összes  3 4 7 7 

 

 

Időben összerendezve az adatok egy részét, a vadászgép állományok a következők 

szerint alakultak. 

 

Időszak Alakulat 

1944. 

09. 

30. 

1944. 

10. 

31. 

1944. 

11. 

30. 

1944. 

12. 

20. 

1944. 

12. 

31. 

1945. 

01. 

10. 

Német 

JG76 törzs 6 - 5  3  

I/JG53 24 24 32  32  

II/JG51 34 33 38  28  

III/JG52 15 28 26  21  

 79 85 101  84  

Magyar 

101. vr. ezd. törzs    20 8 12 

101/I. vr.oszt.    35 39 26 

101/II. vr.oszt.    32 36 33 

102/1. vr.szd. 13 11   15 17 

102/2. vr.szd. 11 11   8 14 

 24 22  87 106 102 

 

 

1944. év végi tervezet a 101. vadászrepülő ezred gépállományára 

 

Alakulat 
Állományi 

gép 

101. vr.ezd. törzs 4 

101/I. vr.oszt. törzs 4 

1.vr.szd. 16 

2.vr.szd. 16 

3.vr.szd. 16 

101/II. vr.oszt. törzs 4 

4.vr.szd. 16 

5.vr.szd. 16 

6.vr.szd. 16 

101/III. vr.oszt. törzs 4 

7.vr.szd. 16 

8.vr.szd. 16 

9.vr.szd. 16 

 160 
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Az amerikai 15. légihadsereg, amely ebben az időben már Olaszországból támadta a 

célpontokat, köztük hazánkat is, ekkor 5 bombázóezredből állt, amely 20 bombázóosztályra 

oszlott, a bombázószázadok száma pedig 42 volt. Ezek egyszerre több száz bombázógépet 

tudtak indítani! A vadászvédelmüket 2 vadászrepülő ezred, 7 vadászosztállyal, 22 vadászszá-

zaddal látta el, amelyekben 550… 650 vadászgép szolgált.
110

 

 

A szovjet és román repülőerőkről szólunk a következőkben. Az 5. légi hadsereg (Sz. 

K. Gorjunov, a légierő vezérezredese a parancsnok)  

 

o 2. csatarepülő-hadtest  

 7. gárda csatarepülő-hadosztály  

 231. csatarepülő-hadosztály  

o 3. gárda vadászrepülő-hadtest  

 13. gárda vadászrepülő-hadosztály  

 14. gárda vadászrepülő-hadosztály  

o 218. bombázórepülő-hadosztály
111

  (Boston típusú gépen repültek ebben az időszakban!) 

o 10. gárda csatarepülő-hadosztály  

o 279. vadászrepülő-hadosztály  

o 312. éjjeli bombázórepülő-hadosztály  

o 511. felderítő repülőezred  

o 207. tüzérségi felderítő repülőezred  

o 714. önálló összekötő repülőezred  

o 95. szállítórepülő-ezred  

o 18. (polgári) személyszállító repülőezred  

o 1562. légvédelmi tüzérezred  

o 1681. légvédelmi tüzérezred  

o 1975. légvédelmi tüzérezred  

 

 1944. szeptember 6. - 1945. január között ide osztották be, alárendeltségben, az I. ro-

mán repülőhadtest 174 gépét, Emanoil Jonescu tábornok vezetésével. Ennek bombázóerejét 

az 50 He-111, Ju-88, S-79B Savoia gépek adták.
112

 

Az I. román repülőhadtest az 1944. szeptember 24-én közölt német felderítési adatok szerint 

18 Bf 109 G vadászrepülőgéppel, 30–35 Ju 87 zuhanóbombázó repülőgéppel, 15 Hs 129 csa-

tarepülőgéppel, 6 He 111 bombázó repülőgéppel, 15 Ju 88 bombázó repülőgéppel, és 30 

egyéb repülőgéppel rendelkezett.
113

  

Szovjet adatok szerint a román repülőhadtestnek 113 repülőgépe volt. 

Más források szerint a 4. (és az 1.) román hadsereg harctevékenységét támogató I. 

légihadtest kötelékébe 3 vadászrepülő csoport (osztálynak megfelelő kötelék) tartozott, a 2. 
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 Részletesebben a 15. légihadsereggel foglalkozó fejezetben. 
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 Magó Károly: A szolnoki repülőtér története 

1945. január 11-én a 218. Bombázó Hadosztály Boston gépei Debrecenből áttelepültek a szolnoki repülőtérre. 

Március 9-e után a Szolnokon állomásozó 218. Bombázó Hadosztály Bostonjai eltelepültek Szolnokról, ezután 

üresen állt a repülőtér. 

http://www.jetfly.hu/rovatok/legter/mh86/a_szolnoki_repuloter_tortenete/ 
112

 Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett II. 249. oldal 
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 Lásd HL KTB A.O.K. 6 15. Flak-Div. (mot.) Führungsgruppe Ia Br.B. Nr. 415/44 g. Kdos. vom 24. 9. 1944. 
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(IAR.81), a 6. (IAR.81) és a 9. (Me.109); 2 bombázó csoport, az 5. (He.111 és Ju.88) és a 3. 

zuhanó (Ju.87), valamint egy felderítő repülőraj (Ju.88).
114

 

 

 

A számok alapján egyértelmű azonban, hogy a bevethető gépeink mennyisége eltör-

pült az ellenséges támadó gépek száma mellett. 

 

 

A légoltalmi szervezeteink 

 

A lakosság légoltalmi megszervezése, mozgósítása és a különböző feladatok ellátására 

való kiképzése céljából 1937-ben létrehoztak egy országos hálózattal rendelkező társadalmi 

egyesületet, a Légoltalmi Ligát. A Liga széleskörű felvilágosító munkát végzett.   Szakmai 

folyóiratokat jelentetett meg (Riadó, Légoltalmi Közlemények), tájékoztatóanyagokat, kikép-

zési tansegédleteket adott ki. Szervezte a polgári lakosság önvédelmét irányító vezetők okta-

tását, megfelelő előadók biztosításával és tanfolyamok indításával gondoskodott gyakorlatilag 

az egész felnőtt lakosság légoltalmi felkészítéséről. A Légoltalmi Liga keretén belül 1939 ja-

nuárjában külön Országos Női Bizottság alakult.  Ennek tevékenysége alapvetően a nők ér-

deklődésének a felkeltését, és a Ligához való, minél nagyobb számú csatlakozását szolgálta.  

A szervezet a későbbiekben bekapcsolódott a légoltalmi képzésbe is.  Az általános ismeretek 

átadása mellett elsősorban az elsősegélynyújtás és betegápolás, illetve a híradás (telefonköz-

pont-kezelés, rádióhasználat) területén szervezett tanfolyamokat. A légoltalmi kiépítésére kü-

lönösen nagy gondot fordítottak a fővárosban, amely kiemelt gazdasági és igazgatási szerepe 

révén a várható légitámadások elsődleges célpontjának számított. A székesfővárosból, illetve 

a szomszédságában lévő 6 megyei városból és 17 községből egy közös önvédelmi egységet 

alakítottak ki, Légoltalmi Budapest néven. Az itt élők felkészítése érdekében a Légoltalmi 

Liga 1939 folyamán 100 883 fő részére tájékoztató előadásokat tartott, 92 899 fő részére pe-

dig 864 különböző szintű és tematikájú légoltalmi tanfolyamot szervezett. Ház és házcsoport 

parancsnoki képzésben 69 036 fő, női tanfolyamon 9 002 fő, egészségügyi és mentő képzés-

ben 7 370 fő, házi tűzoltó tanfolyamon 3 847 fő vett részt. 

A magyar légoltalom 1941 nyarára egy korlátozott mértékű, lokális jellegű légi háború kö-

rülményeire megfelelően felkészült. A délvidéki településeket nem számítva (ahol a besorolás 

csak később történt meg) 1941 tavaszán 28 város tartozott az „A‖, 34 a „B‖, 24 a „C‖ légol-

talmi osztályba, valamint 26 község a fokozottan védett települések közé. A városok, a HM 

által kijelölt községek, valamint a járások egy-egy légoltalmi körzetet alkottak. 

Az egyes építményeket közösségi fontosságuk és veszélyeztetettségük mértéke alapján 

kategorizálták. Az I. légoltalmi csoportba kerültek a kiemelten fontos állami intézmények, 

törvényhozási, kormányzati és bírósági épületek, tudományos, oktatási és pénzügyi intézmé-

nyek, közlekedési és hírközlési létesítmények, közművek, honvédségi és rendőrségi objektu-

mok, a jelentősebb hadiüzemek. A II. légoltalmi csoportba a közigazgatás, közellátás és hu-
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 Ravasz István: Az erdélyi hadműveletek 1944 késő nyarán-kora őszén 
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mán szolgáltatás terén komolyabb szerepet játszó állami és helyi hivatalok, jogi, gazdasági, 

pénzügyi intézmények, oktatási és egészségügyi létesítmények, kommunális szolgáltatók, ki-

sebb helyi vállalatok kerültek, illetve a légitámadással szemben különösen érzékeny tömeg-

forgalmi helyek és a nemzeti vagyon szempontjából értékes helyi objektumok. A III. légol-

talmi csoportot főként a lakóházak alkották. 

Az 1941 tavaszán lefolytatott légoltalmi ellenőrzések tanúsága szerint az ipari légoltalom ki-

építése, fejlesztése általában a terveknek megfelelően alakult. A légoltalmi szolgálat felállítá-

sa, személyi állományának kiképzése valamennyi vállalatnál megtörtént, a szükséges önvé-

delmi és szakfelszerelést mintegy 95 %-ban már beszerezték. Jelentősebb hiány mutatkozott 

viszont az óvóhelyek kiépítettségében. Az előírt védelmi létesítményeknek csak 70 %-a ké-

szült el a megszabott időre. 

A hatósági légoltalom egyik legnagyobb problémáját a nyilvános óvóhelyek hiánya jelentette. 

Hasonló volt a helyzet a magánházak szükségóvóhelyeivel kapcsolatban is. A rendeletek elő-

írták, hogy 20-nál több lakó esetén az épületekben óvóhelyet kell létesíteni. Az óvóhely kiépí-

tésének és felszerelésének költsége a tulajdonost terhelte, az állam azonban ehhez 30-50%-os 

hozzájárulást adott, rendszerint adókedvezmény formájában. Mivel időközben az óvóhelyekre 

vonatkozó előírások is változtak, a megépítés határidejét 1941. június 30-ra módosították. A 

szükségóvóhelyek jelentős része azonban még ekkorra sem készült el.
115

 

1943-ban a Légoltalmi Ligának országszerte már 249 helyi csoportja működött, 259 

000 taggal.  Ebben az évben a Liga által a ház és házcsoport parancsnokok, parancsnokhelyet-

tesek számára indított légoltalmi képzéseken 200 134 fő kapott felkészítést. Az Országos Női 

Bizottsága 929 tanfolyamot szervezett, melyen 44 886 nő vett részt.  A Liga ebben az évben a 

kiképzéssel és propagandával kapcsolatos tevékenységre 383 447 pengőt fordított. 1943-ban a 

különböző ifjúsági mozgalmak és szervezetek keretében összesen 1 520 000 fő 14 és 24 év 

közötti fiatalt lehetett mozgósítani különböző honvédelmi feladatok ellátására.   Ezek vala-

mennyien részesültek légoltalmi alapképzésben, mintegy 120 000 fő pedig különböző terüle-

teken szakkiképzést is kapott.
116

 

 

A légvédelmi helyzet áttekintéséből teljesen egyértelmű, hogy minden anyagi, emberi 

erőfeszítés, személyes bátorság és vitézség mellett sem volt elégséges a rendelkezésre álló erő 

az ország légterének hatékony védelmére. Ilyen formán még az erősen védett főváros sem 

úszta meg a pusztító támadásokat, ugyanez elmondható néhány más hazai nagyvárosról és 

ipari objektumról is. (Debrecen, Miskolc, Diósgyőr, Szolnok, Győr, Szombathely….)  

A szemben álló erők nem voltak azonos nagyságrendben! 

Az 1944-ben működő lokátor rendszer Kelet-Magyarországot nem fedte le, csak Bu-

dapest környékét és az ország középső területét. Az 1944-ben ide telepített német állomások 

elhelyezéséből is kitűnik, hogy Bécset, illetve Budapestet és a lispei magyar olajmezőket véd-

ték elsősorban. Az ország keleti része tehát mindenképpen kiszolgáltatott helyzetben volt. 
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 Olasz Lajos: A polgári lakosság légoltalmi képzése  a második világháború éveiben című munkája alapján. 
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Az előzőekből egyértelműen kitűnik, de a korabeli szemtanúk is állították, hogy Bán-

réve vasútállomásnak, ahogy e fontos vasútvonal egyéb helyeinek sem,  – mint aztán az a tíz 

nappal későbbi szovjet bombázásnál is kiderült – nem volt semmilyen légvédelme!
117

 A tele-

pülésen honvédségi légvédelmi figyelőőrs működött (7/17. lgv. figyelőőrs), azonban ez csak 

információkat tudott adni telefonon a miskolci körzetnek, légvédelmi fegyverei nem voltak. 

Az egyetlen eszköz, amint azt írtuk is a légi veszélyre figyelmezető sziréna, illetve a veszé-

lyeztetett térségből való menekülés volt. Légvédelmi tüzérség csak az ózdi vasgyárat, illetve a 

diósgyőri vasgyárat és a gépgyárat védte. A megmaradt német és magyar vadászgépeknek ek-

kor már a beözönlő szovjet csapatok elleni harc volt a „főcsapás‖ iránya. 

Bánrévén a légi riasztás, az amerikai támadás előtt, gyakorlatilag több mint egy órával 

megtörtént. Ennek hatására indult el a „menekülő‖ vonat is, amely aztán 1944. október 21-én, 

sajnálatos módon, célpont lett. 

Még egy gondolat az akkori légi riasztási rendszerről. 

Légi riasztási jelzések: a lakosság figyelmeztetését és tájékoztatását szolgáló, műsorszóró 

rádiók, szirénák, szükség riasztóeszközök felhasználásával sugárzott jelzések a várható ellen-

séges légitámadásról. Hazánkban 1939. 08. 23-tól két jelzés volt érvényben:  

„Légvédelmi riadó!‖, 

és. a  

„Légiveszély elmúlt!‖. 

1944.márc.15-től a HM módosította a légi riasztási jelzéseket, s továbbiakat vezetett be.  

A légi riasztási jelzéseket az országos légvédelmi parancsnok rendelte el.  

A Budapest-I. rádió bejelentette:  

„Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk!‖, 

a továbbiakban csak magyar és német légvédelmi, légoltalmi közleményeket, illetve légi ri-

asztási jelzéseket sugárzott. A szirénákat és a szükség riasztóeszközöket a légvédelmi és lég-

oltalmi rendszer útján működtették. Amikor a támadó kötelék 150 km-re megközelítette ha-

zánk légi riasztási körzeteinek egyikét,  

„Légiveszély! Légiveszély!‖ 

jelzés hangzott el a körzet megnevezésével (pl. „Kanizsa! Zala! Veszprém!‖, vagy „Bácska! 

Baja!‖), illetve szirénával félperces egyenletes búgó hang.  

Amikor a kötelék 15 perc távolságra ért, elrendelték a  

„Légvédelmi riadó!-t‖. 
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 Lásd a Tiszai pályaudvar és a rendező pályaudvar, a fűtőház amerikaiak általi szétbombázását, 1944. június 2, 

10
00

 óra. „Miskolcon a légvédelmi tüzérség teljes erőből tüzelt, minden eredmény nélkül‖..A támadás a 

rendezőpályaudvar ellen 1944. augusztus 28-án éjjel 22 órakor megismétlődött. Diósgyőrt pedig 1944. 

szeptember 13-án érte egy súlyos amerikai támadás, amelyet a viszonylag erős légvédelem sem tudott sem 

megakadályozni, sem jelentősen megzavarni. 
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A háromszor félperces üvöltő szirénahangra (félperces szünetekkel) a kijelölt felderítő és őr-

személyzetet kivéve mindenkinek óvóhelyre kellett vonulnia. A támadást követően adták a  

„Légiriadó elmúlt!‖ 

jelzést, szirénával kétszer félperces egyenletes búgó hanggal.  

Amikor a kötelék végleg elhagyta a légteret, a  

„Légiveszély elmúlt!‖ 

jelzést sugározta a rádió.  

Ha 3 repülőgépnél kevesebb közelítette meg a körzetet, a  

„Zavarórepülés!‖ 

jelzést sugározták, szirénajel nélkül. Ennek elhangzásakor a hadiüzemekben tilos volt a mun-

kát leállítani.  

 Volt egy más jelzés is hazánkban, a Krokodil, amely egy rejtjelezett német légiriadójel 

területmeghatározó eleme.  

Magyarország német megszállását követően a magyar műsorszóró rádióállomáson (Budapest-

I) a magyar légiriasztási jelzésekkel összehangoltan sugárzott német légvédelmi jelzés célja a 

hazánkban lévő német légvédelem és más alakulatok riasztása volt. Az adás a következő szö-

veggel indult:  

„Achtung! Lichtspiele! Lichtspiele!‖  

(„Figyelem! Fényjátékok! Fényjátékok!‖), 

majd követte a német légvédelmi körzet megnevezése fedőnévvel, például:  

„Krokodil, Melke, Gros ...‖ 
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A szárazföldi harcok még nagyon messze voltak a mi térségünktől, de a háború veszé-

lyeiből már ekkor is kapott ez a környék is jócskán. Ezt pedig a szövetséges légierő okozta. A 

szovjetek számottevő stratégiai légierő hiányában majd csak az or-

szágunkat megközelítve vetik be a repülőgépeiket, akkor is csak 

zömében taktikai feladatokra. 

Nézzük meg tehát, hogy kik is repültek hazánk felett 

ezekben az időkben, ellenségként! 

1942. november 8-án a szövetségesek partra szálltak 

Észak-Afrikában és ezzel kezdetét vette a „Fáklya‖
118

 hadműve-

let, amely a következő év május 13-án, a tengelyhatalmak vereségé-

vel végződött. A hadműveletek támogatására jelentős légierő érkezett a hadszíntérre, amely 

aztán itt maradva, az észak-afrikai repülőterekre települve, Európa déli és középső térségeit 

már elérte, megkezdődhettek a stratégiai bombázások ebből az irányból. Ekkortól támadták 

hazánkat az AAF egységei, az első időszakban még ritkán, inkább felderítettek, fényképeztek, 

de azt rendkívül magas szinten, precízen, részletesen. 

Tunéziában megalakítják – átszervezéssel – a 15. AAF-t
119

 (légihadsereg) november 

1-én, melynek parancsnoka J. H. Doolittle
120

 tábornok. Az itt tevékenykedő hadászati légierő 

komoly gondokkal küzd, nevezetesen a hatótávolság kérdésével. Hosszú a megközelítés útvo-

nala és annak ideje, a feladat befejezése után pedig a gyakran sérült gépek és személyzetek 

számára a Földközi-tenger feletti átrepülés kritikus. 

A 15. AAF két korábbi „légi hadsereg‖ alakulataiból lett összevonva: Doolittle korábbi 12. 

AAF, valamint Lewis H. Brereton
121

 9. AAF légierejéből. Az új magasabbegység bombázó-
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 A Torch hadművelet (magyarul Fáklya, angolul: Operation Torch) 1942. november 8-án vette kezdetét. 

Eisenhower tábornok parancsnoksága alatt. A szövetségesek 650 hajója és 65 000 katonája vett benne részt. 

Céljuk Marokkó, Algéria és Tunézia elfoglalása és ezáltal a német-olasz erőknek két tűz közé szorítása volt. 
119

 Army Air Forces (hadsereg légierő), megkülönböztetve az amerikai haditengerészeti légierőtől és a 

tengerészgyalogság légierejétől is. 
120

 James Harold Doolittle (1896. december 14. - 1993. szeptember 27.) amerikai repülés úttörője volt . Az 

Egyesült Államok hadseregi hadtestének egyik tisztje, majd tábornoka , Doolittlet a második világháború elején 

reaktiválták, őrnagyi rangban. A Doolittle-rajtaütés szervezője és parancsnoka, mint alezredes (Japán elleni 

légicsapás, 1942 április 18.). 1942 júliusában Doolittle-t immár dandártábornokként - két rendfokozatot is 

átugorva - kinevezték először a 8. légi hadsereg, majd szeptemberben az Észak-afrikai 12. légi hadsereg 

parancsnokává. Ezután 1942 novemberében előléptették vezérőrnaggyá, majd 1943 márciusában átvette az 

Északnyugat-Afrikai Hadászati Légierő parancsnokságát, ahol az amerikaiak (USAAF) mellett, a brit (RAF) 

alakulatok is az ő irányítása alá tartoztak. Doolittle a magas beosztása ellenére sem szakadt el teljesen a 

repüléstől. 1943. november 1-én Tuniszban vette át az újonnan felállított 15. amerikai légi hadsereg 

parancsnokságát. Ám 1944. január 3-án ezt a beosztását át is adta Nathan Farragut Twining tábornoknak, mivel 

január 15-ével kinevezték az Angliában állomásozó 8. amerikai légi hadsereg parancsnokává. 
121

 Lewis Hyde Brereton (1890. június 21-én, 1967. július 20-án) az USA katonai repülésének egyik úttörője 

volt. Harcolt az I. világháborúban. A második világháború kitörésekor parancsnok a Távol-Kelet légierőnél a 

Fülöp-szigeteken. 1942 januárjában a Szövetséges Légierő főparancsnoka, Wavell tábornok munkatársa, a 

Jáván, az 5. légihadseregben. Ő szervezte és parancsnokolta a 10. légihadsereget 1942 márciusában Indiában. 

Júniusban a közel-keleti légierő parancsnokává nevezték ki, később a 9. légihadsereg parancsnoka. 1943 

februárjában átvette a parancsnokságot a Közel-Keleten. 1943 októberében lemondott a parancsnokságról, 

később a 9. légihadsereg parancsnokaként szolgált az európai műveleti területen. 1944 augusztusában parancsot 

kapott az első szövetséges légi hadsereg parancsnoklására, és 1945 májusában a németországi kapitulációig az 

európai hadszíntéren szolgált.  
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erejét 90 darab B–24 Liberator és 210 darab B–17 Flying Fortress nehézbombázó alkotta, me-

lyeket a két korábbitól örökölt meg. Decemberben új, elsősorban B–24-gyel felszerelt repülő-

osztályok érkeztek meg az Egyesült Államokból, tizenhárom új osztály lett alárendeltségébe 

vonva. 

  A brit és amerikai csapatok 1943. július 10-én megindítják a Husky-műveletet,
122

 

melyben partra szállnak Szicíliában, azt elfoglalják és indulnak tovább Olaszország déli részé-

re, majd onnan észak felé. A dél olasz térségek elfoglalása (Foggia 1943. október 28.) után az 

AAF stratégiai előnyhöz jut. Sürgősen nagy erőkkel repülőtereket építenek Foggia térségében 

a bombázók és a kísérővadász alakulatok számára. A hatótávolság problémája sokat javul és 

csak a keskeny Adriát kell víz felett repülni. A térképen jól látszik, hogy innen már Dél-

Németország, Csehország, Lengyelország déli része, Magyarország, Szlovákia, Románia, 

Bulgária gond nélkül elérhető, és el is érték… 

Nathan F. Twining
123

 vezérőrnagy1943 novemberében vette át a 15. légihadsereg pa-

rancsnokságát Olaszországban, és két hónappal később, e feladatai mellett, a mediterrán szö-

vetséges stratégiai légierők parancsnoka is lett. 

Az AAF tehát az amerikai légi hadsereget jelenti, a „wing‖ a nálunk szokásos hadrend 

szerint nagyjából az ezredet (BW → Bomb Wing → bombázóezred; FW → Fighter Wing → 

vadászezred)), a „group‖ pedig az osztály megfelelője (BG → Bomb Group → bombázóosz-

tály; FG → Fighter Group → vadászcsoport, vadászosztály), a „squadron‖ a századot jelöli 

(BS →Bomb Squadron → bombázószázad; FS → Fighter Squadron → vadászszázad). Ter-

mészetesen számtalan eltéréssel szervezetben, gépszámban, stb.  

 

 

 

 

 

San Giovanni repülőtér 

304.BW, 454, 455. BG állomáshelye 

 

                                                 
122

 A Husky szövetséges támadóhadművelet volt a második világháború idején, melynek célja Szicília 

megszállása volt az európai tengelyhatalmakkal szemben. Egy nagyszabású, hadászati jelentőségű partraszálló és 

légideszant hadművelet, melyet hathetes szárazföldi harc követett. Ez a hadművelet volt a kezdete a 

szövetségesek által csak olaszországi hadjáratnak nevezett ütközetsorozatnak. A hadműveletet 1943. július 9–10-

e éjszakáján kezdték meg és augusztus 17-én fejezték be a kitűzött elsődleges célok elérésével. Hadászati 

jelentősége abban rejlett, hogy a háború későbbi szakaszában többek között erről a szigetről indultak légi, 

szárazföldi és tengeri erők az olaszországi és földközi-tengeri hadszínterek hadmozdulataihoz. 
123

 Nathan Farragut Twining (1897. október 11. - 1982. március 29.) amerikai egyesült államok légierejének 

tábornoka A II. világháború számos frontján harcolt. 1953-tól 1957-ig az Egyesült Államok Légierejének 

vezérkari főnöke , 1957-től 1960-ig a közös vezérkar elnöke volt . 
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15. légihadsereg repülőterei, bázisai Foggia környékén
124

 

 

 

A 15. AAF fejlesztési tervei rendkívüliek, előirányozzák, hogy 1944 tavaszára el kell érniük a 

21 bombázó osztály (BG) és 7 vadászosztály (FG) nagyságot. 
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 http://www.2ndbombgroup.org/15thairforce.htm 

 

http://www.2ndbombgroup.org/15thairforce.htm
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Foggia térségében települt  15. AAF 

gépeinek hatósugara 

 

 

 

 

  

 

 

Az amerikai bombázóerők a 15. AAF kötelékében, 1944-ben. 

 

5th Bomb Wing (B-17 „Flying Fortress”), 

Foggia 

2nd Bomb Group; Amendola 

20th Bomb Squadron 49th Bomb Squadron 

96th Bomb Squadron 429th Bomb Squadron 

97th Bomb Group; Amendola 

340th Bomb Squadron 341st Bomb Squadron 

342nd Bomb Squadron 414th Bomb Squadron 

99th Bomb Group; Tortorella Airfield 

346th Bomb Squadron 347th Bomb Squadron 

348th Bomb Squadron 416th Bomb Squadron 

301st Bomb Group; Lucera 

32nd Bomb Squadron 352nd Bomb Squadron 

353th Bomb Squadron 419th Bomb Squadron 
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463rd Bomb Group; Celone Airfield 

772nd Bomb Squadron 773rd Bomb Squadron 

774th Bomb Squadron 775th Bomb Squadron 

483rd Bomb Group; Sterparone Airfield 

815th Bomb Squadron 816th Bomb Squadron 

817th Bomb Squadron 840th Bomb Squadron 

47th Bomb Wing (B-24 „Liberator”), 

Manduria 

98th Bomb Group; Lecce 

343rd Bomb Squadron 344th Bomb Squadron 

345th Bomb Squadron 415th Bomb Squadron 

376th Bomb Group;San Pancrazio 

512th Bomb Squadron 513th Bomb Squadron 

514th Bomb Squadron 515th Bomb Squadron 

449th Bomb Group;Grottaglie 

716th Bomb Squadron 717th Bomb Squadron 

718th Bomb Squadron 719th Bomb Squadron 

450th Bomb Group;Manduria 

720th Bomb Squadron 721st Bomb Squadron 

722nd Bomb Squadron 723th Bomb Squadron 

49th Bomb Wing (B-24 „Liberator”), 

Incornata 

451tst Bomb Group; Castellucio 

724th Bomb Squadron 725th Bomb Squadron 

726th Bomb Squadron 727th Bomb Squadron 

461st Bomb Group;Torretto 

764th Bomb Squadron 765th Bomb Squadron 

766th Bomb Squadron 767th Bomb Squadron 

484th Bomb Group;Torretto 

824th Bomb Squadron 825th Bomb Squadron 

826th Bomb Squadron 827th Bomb Squadron 

55th Bomb Wing (B-24 „Liberator”), 

Spinazzola 

460th Bomb Group; Spinazzola, 

460th Bomb Squadron 461th Bomb Squadron 

462th Bomb Squadron 463th Bomb Squadron 

464th Bomb Group; Pantanella 

476th Bomb Squadron 477th Bomb Squadron 

478th Bomb Squadron 479th Bomb Squadron 

465th Bomb Group; Pantanella 

780th Bomb Squadron 781st Bomb Squadron 

782nd Bomb Squadron 783th Bomb Squadron 

485th Bomb Group; Venosa, 

828th Bomb Squadron 829th Bomb Squadron 

830th Bomb Squadron 831st Bomb Squadron 

304th Bomb Wing (B-24 „Liberator”), 

Cerignola 

454th Bomb Group; San Giovanni 

736th Bomb Squadron 737th Bomb Squadron 

738th Bomb Squadron 739th Bomb Squadron 

455th Bomb Group; San Giovanni 

740th Bomb Squadron 741st Bomb Squadron 

742nd Bomb Squadron 743th Bomb Squadron 

456th Bomb Group; Stornara 

744th Bomb Squadron 745th Bomb Squadron 

746th Bomb Squadron 747th Bomb Squadron 

459th Bomb Group; Giulia 

756th Bomb Squadron 757th Bomb Squadron 

758th Bomb Squadron 759th Bomb Squadron 

 

 

Néhány bombázóalakulat jelzése, akikről a későbbiekben könyvünkben részletesebben 

szó lesz. 

454. BG. jelvény 

 

454.BG. 

Liberator 
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454.BG. Liberator 

 

 

455.BG. jelvény 

 

 

 

455.BG. Liberator 

 

 

 

456. BG. jelvény 

 

 

 

 

 

455. BG. Liberator
125

 

 

 

459. BG. jelvény 

 

 

 

 

 

459. BG. Liberator felségjel 

 

A bombázóerők és a vadászok gépeiről ad tájékoztatást a következő kép. 
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 B-24 H-5-FO 
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A 15. AAF vadászerőit a táblázatban foglaltuk össze. A rendszeresített géptipust az 

esemény időpontjában adjuk meg. A 306. FW alakulatai többféle gépet használtak, mire a P-

51-nél kikötöttek. [P-38 Lightning, Spitfire, P-39 Airacobra, P-40 Warhawk, P-47 

Thunderbolt] 
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305. FW 306. FW 

1 FG 14 FG 82 FG 325 FG 31 FG 52 FG 332 FG 

27 FS 37 FS 95 FS 317 FS 307 FS 2 FS 99 FS 

71 FS 47 FS 96 FS 318 FS 308 FS 4 FS 100 FS 

94 FS 48 FS 97 FS 319 FS 309 FS 5 FS 301 FS 

      302 FS 

Bázis 

Salsola 

P-38 

Bázis 

Triolo 

P-38 

Bázis 

Vincenzo 

P-38 

Bázis 

Lesina 

P-51 

Bázis 

Severo 

P-51 

Bázis 

Madna 

P-51 

Bázis 

Ramitelli 

P-51 

Gépek száma 

75-87 75-87 75-87 75-87 75-87 75-87 100-116 

 

A táblázatból látható, hogy a három vadászosztályból álló 305. FW gépeinek száma 

225… 261 db lehetett, amíg a 306. FW esetében ez 325… 377 db! 

A Ramitelliben állomásozó 332. FG. volt az USA egyetlen, néger pilótákból és kiszolgálókból 

álló vadászalakulata, a „tuskegee-i vadászrepülők‖, akik különleges helyzetet és 

megbecsülést harcoltak ki maguknak a bombázóegységek pilótái között, bátor, rámenős 

akcióikkal
126

 

A következőkben a számunkra érdekes, 305. vadászezred, három vadászosztályát mutatjuk be 

röviden. 
 

 1. vadászosztály 

 

 

 

 

Az 1. vadászosztály jelvénye 

 

 

 

 

 

1. vadászosztály, 94. vadászszázad 

 pilótája, 1944. Olaszország 
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 Stephen E Ambrose: Vad égbolt 

http://en.wikipedia.org/wiki/1st_Fighter_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/27th_Fighter_Squadron
http://en.wikipedia.org/wiki/71st_Fighter_Squadron
http://en.wikipedia.org/wiki/94th_Fighter_Squadron
http://en.wikipedia.org/wiki/P-38
http://en.wikipedia.org/wiki/P-38
http://en.wikipedia.org/wiki/P-38
http://en.wikipedia.org/wiki/P-51
http://en.wikipedia.org/wiki/P-51
http://en.wikipedia.org/wiki/P-51
http://en.wikipedia.org/wiki/P-51
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A „Carol Ann” és pilótája, 

a 94. századból, 1944.
127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94. vadászszázad egyik gépén 

a rádiót hangolja a műszerész katona
128

 

 

 

 

 

 

 

 

Lőszerellátás, 94. vadászszázad 

1944, Olaszország 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1. vadászosztály egyik  

bevetésből hazaért gépe. 

Találkozott a Bf-109-esek egyikével. 
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 Member of  the 94
th

 Fighter Squadron 
128

 Member of  the 94
th

 Fighter Squadron 
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1. vadászosztály, P-38J,  5 légigyőzelem 

 

 

 

 

 

 

1. vadászosztály, 

27. század, P-38L-1 gépei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94. vadászszázad, James  

Hagenbach  hadnagy 
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William Stratton alezredes, 1. vadászosztály, törzs 

 

 

 
27. század egyik gépe (43-2136 gysz), „Fekete Sólymok”. 

Az oldalán a légigyőzelmek, a bevetések száma és a bombázó 

bevetések is megszámolhatóak! 

 

 

 

1.vadászosztály,94. század, P-38L („Két nyolcas”). 

Jól látszik a salsolai repülőtér 

acéllemez borítása. A gép előtt a szerelők. 
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 14. vadászosztály 

 

 

 

 

A 14. vadászosztály 

jelvénye 

 

 

 

48. század, 42-104076 számú 

P-38 gépe, 1944, Olaszország 

 

 

 

14. vadászosztály, 37. század, Richard Campbell hadnagy, 

öt légigyőzelem 

 

 

 

 

P-38J (43-28266) men-

tése  

 

 

 

 

Seidmann hadnagy, P-38G 
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Loyd De Moss százados, 49. század, P-38G 

 

 

 

 

 

Antoni Ewans hadnagy,  

49. vadászszázad 

 

 

 

 

 

 

 

 82. vadászosztály 

 

 

 

A 82. vadászosztály jelvénye 

 

 

 

„Sweet Pea”
129

, P-38G (42-13173), 

97. század, pilóta és szerelője 
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 „Cukorborsó‖ 
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82. vadászosztály köteléke 

Franciaország felett, 1943 

 

 

 

 

 

 

 

82. vadászosztály, „Billy Boy” 

 

 

 

 

Vincenzo repülőtér, Olaszország 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82. vadászosztály gépei 

az Adria felett
130
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 The 82
nd

Fighter Group in World War II.  Military Cinema 2014. Filmről másolva! 
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A „Snake Eyes” szerelése
131

 

 

 

 

 

 

 

Ward Kuentzel hadnagy, 96. vadászszázad 

 és fegyverzeti technikusa 

  

 

 

 

A „Chicken Dit”
132

 és pilótája Gerald I. Rounds főhadnagy. 

Légigyőzelmek és bombázó bevetések.
133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lady Lou” droop snoot orr,
134

  

a 95. század gépe volt 
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 „Kígyó szemek‖ 
132

 Ismét csak találgatunk! A chicken az csirke, csibe…, a dit azonban már kifog rajtunk! Annyit találtam, hogy a 

„dit" a morze-kódban a „pont‖ jelentése, amíg a „vonal‖ a „dah", tehát nagy eséllyel ezzel kapcsolatos, mivel 

más jelentése tényleg nincs. Mind az európai, mind az amerikai kódrendszerben az egy  pont az „E‖ betű jele. A 

képen viszont a felirat alatt mintha egy szendvics lenne…?  
133

 Kiváló és szerencsés pilóta volt. 82 bevetést repült, 5  légigyőzelme volt Bf-109 gépek felett. 16 Repülő 

Érem, 2 – Kiváló Repülő Kereszt , és 1 – Ezüst Csillag a kitüntetései. Gerry Rounds 1943. október 4-én tért 

vissza az USA-ba és ott az új pilóták kiképzésében vett részt. Ezt a háború végéig tette, 1945. szeptember 22-én 

szerelték le..Roger Freeman Collection http://www.americanairmuseum.com/media/3293 
134

 Szó szerint „hervadt orr‖  

http://www.americanairmuseum.com/media/3293
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 A 15. amerikai légi hadseregének, 1944. április 3-i budapesti szőnyegbombázásával 

vette kezdetét az a Magyarország elleni, pusztító légi offenzíva, amely a háború viszontagsá-

gaitól addig megkímélt hátországot először szembesítette a háború borzalmaival.  

Sok vélekedéssel ellentétben, ami hazánk német megszállásával hozza kapcsolatba a 

stratégiai bombázások indokát, ez így nem igaz! Már 1943-ban eldőlt Magyarország sorsa ez-

zel kapcsolatosan! Az 1943. január 14. és 26. között megtartott casablancai konferencián 

Franklin D. Roosevelt amerikai elnök és Winston Churchill, a brit háborús kabinet feje elhatá-

rozták, hogy átfogó stratégiai bombázó hadműveletet indítanak Németország ellen. A terv 

szerint Észak-Afrika elfoglalása, illetve a szicíliai partraszállás után a bombázóoffenzívát új 

hadműveleti irányként Dél- és Közép-Európára, így Magyarország területére is kiterjesztik. 

A vasúti hálózat, az olaj, valamint a hadiipari üzemek megsemmisítését célzó bombázó hadjá-

rat 1944 júliusában érte el a legintenzívebb szakaszát és kisebb-nagyobb megszakításokkal 

mindez egészen 1944 novemberéig tartott. 

 

A „besorolt magyar célok‖, amelyekről kiértékelő akta készült az amerikai légierőnél.
135

 

 

Célpont  azonosító Célpont 

BH 3 BUDAPEST - Kelenföldi pu. 

BH 5 BUDAPEST - Weiss M. Művek, közlekedési és olajipari célok 

BH 18 BUDAPEST - Ganz, M.Á.V.A.G., M. kir. Lokom. gy. 

BH 20 BUDAPEST - Újpest (Tungsram) 

BH 22 BUDAPEST - Csepeli célok 

BH 24 PÉT (PÉTFÜRDŐ) - Olajfinomító 

BH 26 DIÓSGYŐR - Vasöntöde, fegyvergyár 

BH 27 BÁNHIDA - Magyar Dunántúli Villamossági Rt. 

BH 29 BUDAPEST - Ganz Rt. 

BH 38 SZEGED - Vasúti célok 

BH 42 SZOLNOK - Vasúti célok, repülőtér 

BH 43 GYŐR - Gyárak, repülőtér 

BH 52 KOMÁROM - Vasúti célok 

BH 53 GYŐR - Vasúti célok 

BH 54 AJKA - Alumínium Művek 

BH 56 DEBRECEN - Vasúti célok 

BH 57 SOPRON - Vasúti célok 

BH 58 SZOMBATHELY - Vasúti célok 

BH 60 SZÉKESFEHÉRVÁR - Vasúti célok 

BH 61 KECSKEMÉT - Vasúti célok 

BH 65 HATVAN - Vasúti célok 

BH 68 ÓZD - Vas-és acélművek 

BH 69 KECSKEMÉT - Repülőtér 

BH 70 NYÍREGYHÁZA / NYÍRBOGDÁNY - Repülőtér / Olajfinomító 

BH 71 ALMÁSFÜZITŐ - Olajfinomító 

BH 73 BUDAPEST - PESTSZENTLŐRINC - Textilgyár, Olajfinomító 
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 A nyilvánvaló téves adatokat nem javítottuk ki. A táblázat Oláh András Pál: Az amerikai 15. légi hadsereg 

tevékenysége Magyarország felett – adattár, című munkája alapján készült. Gyanítjuk, hogy ez a lista nem teljes, 

sajnos más településeket is ért bombatámadás. Később ezt bizonyítjuk is! 
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BH 75 PÉTFÜRDŐ - Olajfinomító 

BH 76 BUDAPEST - MÁTYÁSFÖLD - Repülőtér 

BH 77 BUDAPEST - BUDAÖRS - Repülőtér 

BH 78 SZEGED - Repülőtér 

BH 80 KAPOSVÁR - Repülőtér 

BH 81 SZÉKESFEHÉRVÁR - Repülőtér 

BH 83 SZOMBATHELY - Repülőtér 

BH 87 GÁNT - Alumínium Művek, M. Ált. Kőszénbánya Rt. 

BH 88 SZENTENDRE - HORTHYLIGET - Repülőgép gyár 

BH 90 BUDAPEST - RÁKOS - Rendező pu. 

BH 91 DEBRECEN - Repülőtér 

BH 93 SZIGETSZENTMIKLÓS / TÖKÖL - Repülőgép gyár / Gyári repülőtér 

BH 94 ÉRD - Repülőtér 

BH 95 BUDAPEST - VECSÉS - Repülőtér 

BH 96 NAGYVÁRAD - Repülőtér 

BH 97 KOLOZSVÁR - Repülőtér 

BH 98 TAPOLCA - Repülőtér 

BH 99 BUDAPEST - PESTSZENTLŐRINC - Textil Művek 

BH 102 VESZPRÉM - Azonosítatlan gyár, repülőtér 

BH 104 SZŐREG - Olajfinomító 

 

Egyéb, nem sorolt hazai célok, amelyekről felderítő fényképek készültek.
136

 

 

AJKA Repülőtér 

BAJA Vasúti híd 

BARCS Vasúti híd 

BÉKÉSCSABA Vasúti célok 

BUDAFAPUSZTA Olajmező 

BUDAPEST - TÖRÖKBÁLINT Repülőtér 

BÜK Repülőtér 

CSÁKVÁR Repülőtér 

CSAP Vasúti célok 

CSAPOD Repülőtér 

CSAPOD Repülőtér 

CEGLÉD Repülőtér, vasúti célok 

DEBRECEN Repülőtér, vasúti célok 

DOBOGÓKŐ Honv. Légvéd. Pks. közp. 

DOMBÓVÁR Vasúti célok 

DOROG Salgótarjáni Szénbányászati Rt. 

GÖDÖLLŐ Repülőtér 

GROSSZINKENDORF (NAGYCENK) Repülőtér 

NAGYVÁRAD Repülőtér 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY Repülőtér 

HATVAN Vasúti célok 

KALOCSA Repülőtér 
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 A táblázat Oláh András Pál: Az amerikai 15. légi hadsereg tevékenysége Magyarország felett – adattár, című 

munkája alapján készült. Gyanítjuk, hogy ez a lista nem teljes, sajnos más településeket is fényképeztek és 

felderítettek. Később ezt bizonyítjuk is! 
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KAPOSVÁR Repülőtér 

KECSKEMÉT Repülőtér 

KENYERI Repülőtér 

KISKÖRE Vasúti híd 

KISKUNLACHÁZA - KISKUNFÉLEGYHÁZA Repülőtér 

KOMÁROM Vasúti célok 

KASSA Repülőtér 

KUNMADARAS Repülőtér 

LISPE - BUDAFAPUSZTA Olajmező 

MOSONMAGYARÓVÁR Alumínium gyár 

MAKÓ Vasúti cél 

MAROSVÁSÁRHELY Repülőtér 

MISKOLC Repülőtér 

NAGYBÁNYA Repülőtér 

NAGYCENK (GROSSZINKENDORF) Repülőtér 

NAGYKANIZSA Vasúti célok 

NAGYKÁROLY Repülőtér 

NOVE ZAMKY (ÉRSEKÚJVÁR) Ipari célokról feljegyzés 

NYERGESÚJFALU Műselyem gyár 

NYÍREGYHÁZA Repülőtér 

PÁPA Repülőtér, vasúti célok 

PÉCS Vasúti célok, repülőtér 

PÉTFÜRDŐ Olajfinomító 

SALGÓTARJÁN Vasgyár 

SEREGÉLYES Repülőtér 

SOPRON Repülőtér 

SZAJOL Vasúti célok 

SZÁSZ (RECHIN - RÉGEN) Repülőtér 

SZATMÁRNÉMETI Repülőtér 

SZÉKESFEHÉRVÁR Repülőtér 

SZENTES Repülőtér 

SEPSISZENTGYÖRGY Repülőtér 

SZILÁGY (NAGYFALU) Repülőtér 

SZILÁGYSOMLYÓ Repülőtér 

SZOB Vasúti célok 

SZOLNOK / RÁKÓCZIFALVA Vasúti célok / Repülőtér 

SZŐNY Olajfinomító 

SZOVÁT Repülőtér 

TAPOLCA ÉSZAK Repülőtér 

TATABÁNYA FELSŐGALLA Alumínium üzem, cementgyár 

TÖRÖKBERÉNY - AJKA Magyar Bauxitbánya Rt. 

TÓTVÁZSONY Repülőtér 

UZSGOROD (UNGVÁR) Repülőtér 

VÁGFARKAS - DÉL Repülőtér 

VÁRPALOTA Repülőtér 

VASZAR Repülőtér 

VÁT - NYUGAT Repülőtér 
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A két táblázat eligazítást ad arról, hogy gyakorlatilag milyen jól ismerték hazánk cél-

pontjait, ipari, közlekedési jellemzőit. Legtöbbjét aztán amerikai, vagy brit bombatámadás 

érte a háború során. Az amerikaiak itt is nappal, a britek pedig éjjel bombáztak. Ezeken túl 

aztán mind nappal, mind éjjel 

folytak a felderítő repüléseik, va-

lamint a különféle ellátási felada-

tokat biztosító, szállítórepüléseik 

is, ezek átrepülések voltak. Ez 

mind – mind légiriadóval járt, így 

a lakosság folyamatosan stresszes 

állapotban volt. 

 

Amerikai légifelvétel, Győr
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Dunai Repülőgépgyár 

 

Néhány gondolat a szovjet légierő működéséről, amely szoros kapcsolatban volt az 

angolszászok ilyen jellegű tevékenységével hazánk felett. 
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 Fortepan 
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„… A magyarországi hadműveletek előkészületeinek időszakában, 1944. szeptember 

14-től a szovjet távolsági bombázókötelékek indítottak támadássorozatot — ekkor még egyide-

jűleg az 1944. április 3-tól támadó Földközi-tengeri Szövetséges Stratégiai Légierő (MASAF) 

amerikai és brit magasabbegységeivel — a magyarországi célpontok rombolására… 

A szovjet 2. és 3. Ukrán Frontok Magyarország térségében vívott debreceni és buda-

pesti támadó hadműveleteinek időszakában (1944. október 6.–1945. február 16.), továbbá a 

balatoni védelmi hadművelet előkészítése (1945. február 16.–március 5.) és végrehajtása 

(március 6.–15.), s végül a bécsi támadó hadművelet idején (március 16.–április 4.) a Dunán-

túl légtere súlyos küzdelmek színterévé vált. 

1944 augusztusában a német hadászati védelem déli szárnyának áttörésére, a románi-

ai, jugoszláviai és magyarországi hadműveletek támogatására a Szovjet Legfelsőbb Főpa-

rancsnokság a 2. és 3. Ukrán Frontoknak közvetlenül alárendelt 5. és 17. légi hadseregeket 

alkalmazta. A két légi hadsereg alárendeltségében négy légihadtest-parancsnokság, illetve 21 

repülő hadosztályparancsnokság működött. A hadosztály-parancsnokságoknak 61 repülőez-

red volt alárendelve. A 28 vadász-, 18 csatarepülő-, 6 nappali és 7 éjszakai bombázó, vala-

mint két felderítő repülőezredben a hadműveletek kezdetén összesen 791 vadász-, 640 csata-, 

192 nappali és 171 éjszakai bombázó, valamint 102 felderítő repülőgép tartozott. 

A repülőgépek alkalmazás szerinti megoszlása egyértelművé teszi, hogy a repülőegy-

ségek elsődleges feladata a földi (lövész-, lovas, gépesített és páncélos) csapatok harcászati 

jellegű. A repülőgépek alkalmazás szerinti megoszlása egyértelművé teszi, hogy a repülőegy-

ségek elsődleges feladata a földi (lövész-, lovas, gépesített és páncélos) csapatok harcászati 

jellegű támogatása volt. A repülőgép-állomány mintegy 20% -át kitevő bombázógépek ugya-

nakkor az ellenség közeli hadműveleti mélységében felderített célpontok (vasúti és közúti cso-

mópontok, összpontosítási és hadtápkörzetek) elleni csapásokat hajtották végre. Az ellenség 

hadműveleti mélysége ellen a főparancsnokság közvetlen alárendeltségében levő távolbombá-

zó magasabbegységeket alkalmazták...‖
138

 

 

 A szovjetek 5. légihadseregének alárendeltségében működött a román I. repülőhadtest 

is. 

 

„… A légi hadsereg hadműveleti alárendeltségében tevékenykedett az I. román repü-

lőhadtest 1., 2., 3.vadászrepülő- és 1., 2. bombázórepülő-ezrede összesen mintegy 170 db né-

met gyártmányú Messerschmidt Me 109-es
139

 vadász-, valamint Junkers Ju. 88-as és Henschel 

He. 129-es
140

 csata és bombázó-repülőgéppel…‖
141
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 Veress D Csaba 
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 A név és a típusjelzés nyilvánvalóan hibás, helyesen Messerschmitt Bf-109. 
140

 A típusjelzés nyilvánvalóan hibás, helyesen Hs 129. 
141

 Veress D Csaba 
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1944 októberében — a debreceni támadó hadművelet idején — a Dunántúl légterében 

kizárólag a szovjet 2. Ukrán Frontnak alárendelt 5. légihadsereg (pk.: Sz. K. Gorjunov vezér-

ezredes) 3. és 5. gárdacsatarepülő- és 3. gárda vadász repülő-hadtesteinek kötelékei jelentek 

meg. Úgy vélhetnénk, hogy ezek után az amerikaik itt már nem harcoltak tovább, de ez téve-

dés, mert 1944. november 7-től a harcokba bekapcsolódó szovjet 3. Ukrán Front 17. légi had-

seregét a Mohácstól délre — Apatin és Bezdán térségében — kibontakozó hídfőharcok kötöt-

ték le a hónap végéig. Ezért 1944. november 20-ig a Dunántúl központi légterét továbbra is a 

MASAF amerikai 15. hadászati légi hadseregének bombázó- és vadászrepülőgép-kötelékei 

uralták. November 19-én a délelőtti órákban tömeges amerikai vadászbombázó-támadások 

érték a Balaton körzetének közúti és vasútvonalait, majd déli 12
50

 időpontban szórványos 

bombaledobásokra került sor Keszthelyen. Ezt követően hosszabb időre — 1945. február kö-

zepéig — szervezett amerikai légitámadások nem érték a Dunántúlt.
142

 

 

„… 1944. november 13-tól megszűnt a magyar 101 / I . vadászrepülő-osztály bevetése 

az amerikai légierő ellen, amelyben kétségtelenül közrejátszott, hogy az amerikai kötelékek 

nem repültek be a Dunántúl légterébe… Ettől a naptól kezdve a négy magyar 

vadászrepülőszázadot kizárólag a szovjet földi- és légierők ellen vetették harcba…‖
143

 

 

A szovjet légierőről és a működésükről kissé bővebben az 1944. október 31-i, 

bánrévei eseményeket tárgyaló könyvünkben lehet többet olvasni. 

 

Gorjunov vezérezredes az 5. szovjet 

légihadsereg parancsnoka 

 

 

Il-2 csatare-

pülőgép 

 

 

 

Pe-2 bombázók 
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 Az amerikaiak most már sokkal óvatosabbak lettek, mert a nisi incidens (később részletesen lesz róla szó) 

miatt komolyan végrehajtották a szovjetektől való „távolságtartást‖. 
143

 Veress D Csaba 
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Szovjet „Boston”
144

 

 

A polgári lakosság vesz-

teségeiről a Központi Statisztikai 

Hivatal 1945. júniusi jelentése ad 

részletes tájékoztatót. Az ország háború utáni területére vonatkozó összesített adat szerint a 

háborús cselekmények, a légitámadások és a földi harcok következtében 44 490 fő vesztette 

életét. A legsúlyosabb veszteségeket Budapest lakossága szenvedte el. A Központi Statisztikai 

Hivatal jelentése szerint a háborús halálesetek száma 8 568 volt. A főváros polgármestere ál-

tal 1946 tavaszán készített statisztikai kimutatás ugyanakkor 7 121 főben állapítja meg a „ki-

fejezett hadműveleti tevékenységnek tulajdonítható‖ veszteségeket. A két szám közti, mintegy 

ezer fős eltérés, valószínűleg a „háborús halálesetek‖ és a „kifejezett hadműveleti tevékeny-

ségnek tulajdonítható veszteségek‖ közti különbségből adódik. A KSH 1945. júniusi jelentése 

alapján Budapest után a legsúlyosabb veszteségek Fejér megyét érték, 3 940 halálesettel. 2 

059-en vesztették életüket Veszprém megyében, Komárom megye polgári lakosságából pedig 

1 942-en haltak meg. 

Az első átfogó becslésben a Magyar Statisztikai Szemle 1946. évi 1-6. számában 16 

000 főre teszi a bombatámadások során életüket vesztettek számát. (Ezen belül Budapest 

bombatámadásai során a polgári áldozatok száma 3 000 fő). Az 1944-i határokon belül ha-

zánk 3 122 települése közül 1 024-et (32,8 %) ért bombatámadás!  
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 Duglas A-20 „Boston‖. Az angolszász fegyverszállítások kapcsán nagyon sok ilyen gépet is kaptak a 

szovjetek. (Lend-Lease) Ennek keretében repülőgépekből összesen 18 735 db került átadásra (többféle típus) Ez 

a szám Kása Istvánnál 21 000 db, ami a szovjet termelés 20 %-át tette ki.  Legénység: 3 fő. Motor: 2 db Wright 

R-2600-23 Double Cyclon, 1622 LE. Sebesség: 545 km/h (3780 m-en), fegyverzet: 4 db 20 mm-es gépágyú és 5 

db 12,7 mm-es Browning géppuska, vagy 9 db 12,7 mm-es géppuska, max. 1814 kg bomba. Súly: 7708 kg 

(üresen); 10964 kg (harckészen) Csúcsmagasság: 7225 m   Hatótávolság: 1640 km. Fesztávolság: 18,69 m. 

Hossz: 14,63 m.  Magasság: 5,36 m. Egy későbbi történetünkben, Bánréve 1944. október 31-én történt 

bombázásában, komoly szerepe lesz!  
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A háború alakulása 1944 nyarától, 

ennek kihatásai az erdélyi és az 

Északkelet-magyarországi térségekre 
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 A jobb érthetőség érdekében nézzük az események hátterét kissé tágabb horizonton, 

majd ebből induljunk a konkrét dolgok irányába!  

A térképen feltüntettük az 1944 nyár-ősz- tél hadműveleti területeket és a frontvonalakat is.
145

 

A mellékelt kigyűjtésben
146

 időrendi sorrendben szerepelnek az 1944. év legjelentősebb ese-

ményei, ami segíti a gondolkodást. 

 Az általános helyzet a keleti-fronton – főleg Románia „kiugrása‖ után katasztrofálissá 

kezdett válni. Elég itt utalni a romániai olajmezők elvesztésére, a Kárpátok délről való megke-

rülési lehetőségére, ebből eredően a védelemre rendezkedett egyes seregtestek – átkarolt – 

szinte kilátástalan helyzetére, az emberi, anyagi, erkölcsi veszteségekre. A román szövetsé-

gesből napok alatt ismét halálos ellenség lett, és így a teljes maradék katonai potenciáljával, 

és a hazánk iránt érzett gyűlöletével zúdult ránk.   

 A Kárpátok védhetősége ilyen alapon semmivé foszlott, az ellenség alföldi viszonyok 

mellett, teljes gépesítettséggel tört be az országba. 

 A Vörös Hadsereg 1. Ukrán Frontja 1944 nyarán érte el a Kárpátokat. A magyar vé-

delmet a visszavonuló és a Kárpátokban kiépített védőállásokban megkapaszkodó magyar 1. 

hadsereg szervezte meg. 1944. augusztus 1-től Dálnoki Miklós Béla vezérezredes vette át a 

hadsereg parancsokságát. A közel három hónapig tartó szívós védelmi harc három nagyobb 

ütemre bontható. 1944. augusztus 1-jétől a hónap végéig, még ukrán területen, a Hunyadi-

állásban,
147

 szeptember 27-ig pedig a Szent László-állásban
148

 folytak a harcok. Ezt követően 

egészen október végéig az Árpád-vonalért
149

 folyt a Vörös Hadseregtől rendkívül nagy erőfe-

                                                 
145

 Történelmi világatlasz  Cartographia 2001. 
146

 1944. legfontosabb eseményei 
147

 Az északkeleti Kárpátok hágóit lezáró erõdítések legkülsõ vonala. Nem képezett összefüggõ védelmi vonalat. 

Mûszakilag megerõdített támpontokból, völgyzárakból, mûszaki zárakból és az azokat fedezõ beton-, fa- és 

földerõdök, illetve reteszállások rendszerébõl állt. A Kelet-Beszkidekhez és a Máramarosi-havasokhoz vezetõ 

utakat zárta le a völgyek bejáratánál. déli végpontja a Csorna Hora elõterében lévõ Zabie ‹Zaibe, Zsabje› és 

Mikulicsin ‹Jaremcsa›, fontosabb támpontjai a Javornik és a Gorgan elõterében a Tatár-hágó felé vezetõ utakon 

Delatynig ‹Gyeljatyin›, majd az Arsica elõtti Sztaryj Mizuny, a Toronyai-hágó elõtt Zielona, a Vereckei-hágóba 

felvezetõ úton Stryj ‹Sztrij›, északi végpontja a Magura lábainál az Uzsoki-szoros felé vezetõ völgyben Turka. 

A német Észak-Ukrajna Hadseregcsoport parancsnoksága szorgalmazta a Hunyadi-állás elõretolt állásának 

kiépítését (Prinz Eugen-Stellung). Ehhez hozzá is kezdtek, de a magyar csapatoknak nem volt elég erejük és 

eszközük két erõdvonal egyidejû építéséhez Galíciában. - 1944. júl. második felében a 4. Ukrán Front elõl az 1. 

magyar hadsereg és a XI. német hadtest a Hunyadi-állásba vonult vissza, majd augusztusban a Hunyadi-állásra 

támaszkodva az Árpád-vonalba. http://multunk-portal.hu/html/jobb_menu/vedelmi%20rendszerek.html#hunyadi 
148

 1943. szept.-1944. szept.: a Keleti Kárpátokban épített erődvonal része. - Az Árpád-vonal biztosítási öveként 

a határvonal mentén építették, az ÉK-Kárpátok és a Máramarosi-havasok átjáróit zárta le. Az I. vh-s állások 

fölhasználásával - az Árpád-vonallal egy időben - 1939: Kárpátalján, 1940: É-Erdélyben kezdték építeni, 

műszakilag megerősített völgyzárakból és reteszállásokból állt; 1943: nevezték el ~nak. Nagyobb támadó erő 

megállítására - jellegéből adódóan - nem volt alkalmas. Fölvételi állásként jelölték ki, hogy a Hunyadi-állás és az 

Árpád-vonal között legyen egy terepszakasz, ahol a védők visszavonuláskor megkapaszkodhatnak. - Ennek 

elővédjeként 1941: Galíciában, az oláh határ (a Cseremosz folyó) és a Lengyel Főkormányzóság határa (a San 

folyó) között munkaszolgálatos alakulatokkal létesítették a Hunyadi-állást, az erődítések legkülső vonalát, az 

ÉK-Kárpátokba vezető völgyek bejáratánál. Az össze nem függő támpontok láncolatából, azok között műszaki 

zárakból és reteszállásokból álló állás arra szolgált, hogy a Galíciában harcoló erők ennek fedezetében 

húzódhassanak vissza a hegyekbe. 1944. VII. második felében az 1. m. hadsereg és a 11. ném. hadtest a 

Hunyadi-állásba, VIII-IX: a ~ra támaszkodva az Árpád-vonalba vonult vissza. 
149

 Az Árpád-vonal a Magyar Királyi Honvédség védelmi rendszere volt a második világháború idején az 

Északkeleti- és Keleti-Kárpátokban. Az Árpád-vonal a Keleti-Beszkidektől egészen a Berecki-havasokig terjedt. 

Légvonalban több mint 600 kilométerről volt szó. A vonal építkezése, elsősorban az infrastruktúra, a háttér 

http://multunk-portal.hu/html/jobb_menu/vedelmi%20rendszerek.html#hunyadi
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szítést, a honvédségtől pedig szívós kitartást követelő ádáz küzdelem. És bár Grecsko marsall 

könyvében „az ellenséges védelem áttöréséről‖ ír, e kijelentését meg kell cáfolni, mivel nem 

több a valóságot eltakaró szépségflastromnál. Szó sem volt áttörésről! Az Árpád-vonalat nem 

törték át, hanem az 1. hadsereg kényszerűségből kiürítette a területet. Oka közismert. Romá-

nia kiugrásával a Vörös Hadsereg gyakorlatilag megkerülte a Keleti-kárpátokat. A délről tá-

madó szovjet csapatok már megközelítették Máramarosszigetet, amikor csapataink föladták a 

tőle légvonalban mintegy félszáz kilométerre lévő Rahó városát. A szovjet csapatok ekkor, 

október közepén már, kijutva az Alföldre, elérték Nagyvárad–Debrecen–Hajdúszoboszló–

Kisújszállás vonalát. 

 A 2. Ukrán Front 1944. október 6-án arcvonalának teljes szélességében Máramarostól 

Pancsováig offenzívát indított. Főerőit (7. gárdahadsereg, 6. gárda harckocsi hadsereg, Plijev 

lovas-gépesített csoport, 53. hadsereg, 1. román hadsereg) a délkelet-alföldin összpontosítva 

áttörte a 3. magyar hadsereg védelmét, 8-ára kijutott a Tisza Szeged feletti szakaszára, s híd-

főket foglalt a jobb parton. 11-én elfoglalta Szegedet. 21-ére a 3. hadsereg arcvonala a 46. 

szovjet hadsereggel szemben megszilárdult a Kiskunfélegyháza–Baja vonalon. A 2. Ukrán 

Front főerői 8-án átkeltek a Hármas-Körösön, 28-áig a 6. német hadsereggel szemben Polgár-

tól Tiszakürtig felzárkóztak a Tisza bal partjára, illetve megvívták az „alföldi páncéloscsa-

tát‖. A 2. Ukrán Front jobbszárnyán a 27, 40. szovjet és 4. román hadsereg az Észak-

Erdélyből visszavonuló 2. magyar és 8. német hadsereget követve november 1-jéig jutott ki a 

Tisza Csap–Polgár szakszára. Nyíregyházát október 31-én foglalták el. 

A magyar hadvezetés ezekben az időkben pánik hangulatban volt, hisz az 1. hadsere-

get a bekerítés veszélye fenyegette, ugyanakkor nyitott volt a kapu Budapest felé is. Mi sem 

jellemzi jobban ezt a hangulatot, mint az, hogy az 1. hadsereg hadrendje szinte hetente válto-

zott. Napirenden volt a seregtestek alárendeltségének változtatása, nagy probléma volt a har-

coló csapatok élőerő feltöltése, a hadianyag utánpótlás biztosítása. 

 

       Az 1. hadsereg 1944. novemberi arcvonala: Vásárosnamény- Csap-Ungvár 

 Parancsnokai:  

  Nagy Vilmos vezds.    → 1940.márc.1.-1941.febr.1.  

  Schweitzer István vezds.   → 1941.febr.1.-1942.aug.1.  

  Náday István vezds.    → 1942.aug.1.-1944.ápr.1.  

  Lakatos Géza vezds.    → 1944.ápr.1.- máj.26.  

  Beregfy Károly vezds.    → 1944.máj.26.-júl.25.  

  Farkas Ferenc altbgy.   →  megbízva  

  Miklós Béla vezds.   → 1944.aug.3.-okt.16.  

(a fegyverszünet kérésekor átállt a szovjetekhez)                                                                         

 László Dezső vezds.    → 1944.okt.17-től végig      

 Hadrendje: 

 III. hadtest   → Vasváry József altábornagy 1944.11.01-1945.01.01-ig 

             

  6. gyaloghadosztály 

                                                                                                                                                         
megteremtésével, már 1940-ben megkezdődött. Természetesen a legnagyobb titoktartás mellett. 1943-ban, a 

sztálingrádi csata után felgyorsították a kiépítését. 1944 elején épült ki a Hunyadi- és a Szent László-állás. 
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 2. hegyi dandár         

 13. gyaloghadosztály 

 

 V. hadtest  → Álgya-Pap Zoltán altábornagy  1944.11.15-ig 

                              →  Nagyőszi Miklós   altábornagy  1944.12.17-ig 

                            → Ibrányi Mihály altábornagy  1945.03.01-ig        

 1.   hegyi dandár 

 15. német gyaloghadosztály 

 a német Scholze csoport  

 8. felderítő osztály, 

 8. pc. felderítő osztály, 

  Egy SS légvédelmi tüzérosztály. 

 

A hadsereg jobb szárnyán Tiszanána és Tiszakeszi között a magyar IX. hadtest 9. határvadász 

dandár /hegyi ho./ - a és az ujjászervezett 27. gyaloghadosztálya, Tokaj és Cigánd között  a 

német XVII. hadtest alárendeltségébe tartozó magyar 2. tábori póthadosztály, a magyar 24. 

gyaloghadosztály és a Cigánd – Csap közötti arcvonal-szakasz feltétlen tartására feladatot ka-

pó magyar 16. gyaloghadosztály jelentette.  

A tiszántúli hadműveletek részét képező „alföldi páncéloscsata‖ a második világhá-

ború egyik legnagyobb páncélos ütközete volt.
150

 A szovjet hadsereg hadműveleti szintű be-

kerítésre irányuló offenzívájából fejlődött ki Nagyvárad–Debrecen–Nyíregyháza térségében, 

október 6–31. között. A Vörös Hadsereg Legfelsőbb Főparancsnoksága szeptember 25-i di-

rektívája szerint a 2. Ukrán Frontnak október 6-án indított támadással fel kellett zárkóznia a 

Tiszára a Csap–Szeged szakaszon, a 4. Ukrán 

Frontnak október 1-jén indított támadással át kel-

lett törnie a Kárpátokon a Felső-Tiszára, s a két 

szovjet hadseregcsoportnak Csap térségében ta-

lálkozva be kellett kerítenie az Észak-Erdélyben 

harcoló 2. magyar és 8. német hadsereget, illetve 

az Északkeleti-Kárpátokban addig sikeresen vé-

dekező 1. magyar hadsereget. A német Dél Had-

seregcsoport arra készült, hogy október 12-én in-

dított támadással (Cigánybáró) kiszorítja a szov-

jet–román csapatokat Erdélyből és téli védelemre 

rendezkedik be a Kárpátok gerincvonalán.  

 

Hadi helyzet 1944. október
151
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 A kurszki páncélosütközet után a második legnagyobb ilyen jellegű harcsorozat. A tankcsatában becslések 

szerint 3 ezernél is több páncélos vett részt, napról napra egyre több. A szovjetek Kecskemétről rendeltek 

Debrecenhez tankokat, a németek pedig Erdélyből, a „Cigánybáró‖ hadműveletben részt vevő alakulatoktól. Az 

összecsapások a város körül, egy nagyjából 60 kilométeres körben zajlottak. „Nem egy nagy csatát kell 

elképzelni tankok ezreivel. Ezek kisebb találkozóharcok voltak, mindkét fél folyamatosan támadt, hogy 

előnyösebb helyzetben legyen. Ezeknek a találkozóharcoknak a laza összessége a nagy debreceni [alföldi] 

tankcsata, ami azonban legalább akkora volt, mint a kurszki.‖ Barta Róbert történész. 
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A 2. Ukrán Front október végére vette birtokba a Tisza vonalát, illetve a Bácskát és a 

Duna–Tisza köze déli részét, a 4. Ukrán Front az október 17-től visszavonuló 1. magyar had-

sereg nyomában a Kárpátalját. Az előirányzott bekerítést azonban nem tudták megvalósítani, 

az 1. magyar hadsereg képes volt a rendezett visszavonulásra Szlovákia felé, a 2. magyar és 8. 

német hadsereg kivágta magát Debrecen és Nyíregyháza között a Tisza irányába. A németek 

számára ezért az alföldi páncéloscsata úgynevezett elhárító győzelem (Abwehrsieg) volt. 

 Szűk értelemben az alföldi páncéloscsata az 1944. október 9–20. között lezajlott talál-

kozóharcok (mindkét fél támadással igyekszik céljait elérni) összessége. A szovjet 6. gárda 

harckocsi hadsereg és Plijev lovas-gépesített csoport 6-án délről elérte a Sebes-Köröst, utóbbi 

9-én Püspökladánytól Nagyvárad felé fordult, a város előtt elakadt 6. harckocsi hadsereg tá-

madásának előmozdítására. A 6. német hadsereg Debrecen–Nagyvárad térségébe vonult visz-

sza, a 2. magyar és 8. német hadsereg 8-án este megkezdte a visszavonult Észak-Erdélyből. 

12-én elesett Nagyvárad, 14-től a III. német páncélos hadtest is Debrecen irányába vonult 

vissza. Október 10–16. között Debrecentől délre a 6. szovjet gárda lovas hadtest bekerítésben 

harcolt, a 2. Ukrán Front parancsnoka Kecskemét alól visszafordította a 18. harckocsi-

hadtestet. 19-én a zömmel a Cigánybáró hadműveletre és a nyilas puccs biztosítására össze-

vont csapatokból felállított IV. német páncélos hadtest Szolnok felől támadást indított keleti 

irányba.  

Szovjet részről ide csoportosították át a 7. gárdahadsereget. 20-án hajnalra a Plijev- és a 

Gorskov lovas-gépesített csoport elfoglalta Nyíregyházát, s Rakamaznál és Dombrádnál elérte 

a Tiszát, ezzel kezdetét vette a tág értelemben vett alföldi páncéloscsata részét képező, a 2. 

magyar és 8. német hadsereg gyűrűből való kitörését eredményező, nyírségi csata. 22-én 

Nagykállónál találkozott nyugat felől az 1., kelet felől a 23. német páncéloshadosztály, az 

észak-erdélyi erők ezzel kivonták magukat a katlanból, a Plijev-csoport 27-éig bekerítésbe 

került. 

 Novembertől a 2. és 4. Ukrán Front hadmű-

veletei Észak-Magyarországon és a Felvidék déli ré-

szén folytatódtak. A német hadvezetés a Tisza-vonal, 

majd az Északi-középhegység déli lábainál kiépített 

Karola-vonal védelmét szorgalmazta, hogy meggá-

tolja Budapest északi átkarolását és megvédje az 

észak-magyarországi és a szlovákiai bánya- és ipar-

vidékeket. Budapest és a Mátra között a 6. német, a 

Bükkben és a Zempléni-hegységben a 8. német, attól 

északkeletre az 1. magyar hadsereg védekezett. 

  

1944. november-december
152
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Karola-vonal

153
 

 A német hadászati - hadmûveleti védelem Észak-Magyarországot lezáró, előre 

kiépített egyik fő eleme a Kárpát-medencében. A Mátra, Bükk és a Zempléni-hegység déli 

lejtőin építették ki. Jobbszárnya Aszódnál csatlakozott az Attila-vonalhoz. Aszód - Hatvan 

szakasza lezárta a Zagyva völgyében a Balassagyarmatra és a Salgótarjánba vezető uta-

kat, a nógrádi bánya- és iparvidéket. A Mátra előterében az Ecséd - Nagyréde - Gyön-

gyös - Abasár terepszakaszon, a Bükk előterében az Egerszólát - Egerszalók - Andornak-

tálya - Szomolya - Noszvaj vonalon húzódott. A Karola-vonal második vonalát a Mátrafü-

red - Gyöngyössolymos, illetve az Egerbakta - Sirok terepszakaszon létesítették. Balszár-

nya a miskolci irányt (borsodi hadiüzemek) és a Hernád völgyét zárta le a Bodrogra tá-

maszkodva. Fontosabb reteszállásai a Tibolddaróc - Emőd - Tiszalúc - Tisza folyó - Tokaj 

terepszakaszon, majd a Bodrog folyó jobb partján, a Hegyalján és Sárospatakon át Sáto-

raljaújhelyig húzódtak. Sátoraljaújhelynél csatlakozott hozzá a Gizella-állás. 1944. no-

vember - december folyamán Budapest és a Mátra között a 6. német, a Bükkben és a 

Zempléni-hegységben a 8. német, attól északkeletre az 1. magyar hadsereg védte, a 2. 

Ukrán Front főerőivel szemben, amelyek csak fokozatosan tudták magukat „átrágni" raj-

ta. Mátrai szektorát a XXIX. német hadtest december 20-án ürítette ki.  

 

A 2. Ukrán Front főerői és jobbszárnya november 6-án indítottak támadást a Tisza vonaláról. 

November végére felzárkóztak a Karola-vonalra, a 4. Ukrán Front 18. hadserege az azt kelet-

ről fedező Gizella-állásra.  

 

Karola – vonal nyugati része 

 

November első hetében je-

lentős változások történtek az 1. 

magyar hadsereg hadrendjében. 

 

Karola – vonal Miskolc 

 környéki része 

 

A 6
154

. és a 13. gyalog-

hadosztályok, illetve a III. had-

testparancsnokság feloszlott, a 

német XVII. hadtest a német 8. 

vadászhadosztállyal, illetve a 

magyar 24. és 16. gyaloghad-

osztályokkal november 5-től a 

magyar 1. hadsereg kötelékébe került, a magyar 2. hegyi dandár pedig a 76. határvadászcso-
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porttal együtt Ungvár dél-Szürte-Nagykapos területén kivonás nélkül, harcok közepette bele-

olvadt az 1. hegyi dandárba. A későbbiek során a magyar hadsereg alárendeltségébe vonták 

az Erdélyből visszavonuló 2. tábori póthadosztályt és a német 4. hegyi hadosztályt is. 

 A 16. gyaloghadosztály (Szolnok: felállító alakulatai a szolnoki 16. és a debreceni 17. 

könnyű hadosztály
155

) (Bardóczy Ferenc vezérõrnagy, 1944. augusztus 15-ig, Vasváry József 

vezérőrnagy november 1-jéig, Karátsony László vezérőrnagy október 16-ig, Mészöly Elemér 

vezérőrnagy december 1-jéig, Pápay Alajos ezredes) -» (10., 11., 19. gyalogezred, 16., 17., 

18., 76. tüzérosztály, 56. utászzászlóalj, 16. felderítőosztály, 16. híradózászlóalj, VI. önálló 

légvédelmi gépágyús üteg.) 

 

Az északkelet-magyarországi vasútvonalak, ellátás, 

visszavonulási lehetőségek. 

A pirossal jelölve a Karola-vonal
156

 

 

 

A hadosztályt 1944. február 13-án mozgósították és március végén az 1. hadsereg VII. had-

testének rendelték alá, 76. tüzérosztályát a 18. tartalékhadosztályhoz vezényelték. Részt vett a 

Kolomea elleni támadó hadmûveletekben, 1944 júliusában a szovjetek támadásától súlyos 

veszteségeket szenvedett, ekkor a 18. tartalékhadosztály maradványaival töltötték fel és a 76. 

tüzérosztály is visszakerült hozzá. Augusztus-október között az V. hadtest kötelékében az 1. 

hadsereg arcvonalának középső szakaszán védte a Hunyadi-állást és az Árpád-vonalat. No-

vember folyamán több harccsoportban Csap, Sátoraljaújhely térségében harcolt, tüzérségét a 

8. német hadseregnek rendelték alá, a 76. tüzérosztályt pedig a Szent László hadosztályhoz 

irányították. Csapnál a 19/ I. és 19/11. zászlóalj megadta magát a szovjet csapatoknak, nyolc 

zászlóalja és kilenc ütege viszont december közepéig a 4. német hegyi hadosztályba tagozódva 

harcolt. November végétől a seregtest maradékát pihentetés és újjászervezés céljából Gönc-

Bodoló térségébe irányították, de 8 zászlóalja ezalatt is német alárendeltségben (a Schulcz-
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csoport és az 1. sí-vadászhadosztály kötelékében) maradt. Az újjáalakult hadosztály gyalogez-

redei feltöltés után 1500-2000 főt számláltak, és ide osztottak be egy-egy ismeretlen hadrendi 

számú hegyi és gépvontatású tüzérosztályt, valamint az 5. tüzérosztályt és számos egyéb köz-

vetlen alakulatot is. 1945 januárjától ismét a hadosztály-parancsnokság vezette csapatait, ja-

nuár 27-tõl viszont három zászlóalját közvetlenül a 8. német hadseregnek, majd az 1. páncé-

los hadseregnek rendelték alá. Az utóbbi egységek a 304., illetve a 320. népi gránátos hadosz-

tállyal Rózsahegy-Liptószentmiklós között harcoltak. Az egységek részt vettek a felvidéki har-

cokban. 1945. április 20-án a hadosztályt kivonták az arcvonalból, kivéve tüzérségét, amely a 

háború végéig harcolt, és 1945. május 7-8-án a Cseh-Morva Protektorátus területén kapitu-

láltak.
157

 

 24. gyaloghadosztály (Ungvár: felállító alakulatai a 22 nyíregyházi és a 24. ungvári 

könnyű hadosztály
158

)  (Pintér Aladár vezérőrnagy 1944. június 1-jéig, Markóczy János 

vezérõrnagy szeptember 27-ig, Osztovszki Ferenc ezredes október 12-ig, Karlóczy Ferenc ez-

redes október 16-ig, Tarnaváiy Árpád vezérőrnagy október 23-ig, Keresztes Gyula ezredes 

1945. január 31-ig, Rumy Lajos ezredes április 1-jéig, Muzsay Ferenc ezredes április 7-ig) 

(12., 21., 24, gyalogezred, 22., 23, 24., 78., VIII. tüzérosztály, 24. felderítőosztály, 58. utász-

zászlóalj, 24. híradózászlóalj, VIII. légvédelmi gépágyús üteg.) 

1944. február 13-án mozgósították és az 1. hadsereg VI. hadtestéhez szállították, 7! tüzérosz-

tályát leadta a 19. tartalékhadosztálynak. Az 1944. áprilisi támadó hadműveletek során nyu-

gati irányból 12 kilométerre közelítette meg Kolomeát, és az itt elé: állásokban védekezett 

1944. július végéig. A Prut folyó völgyében történt elkeseredett védelmi harcok során a  harc-

kocsikkal támadó szovjet erők a hadosztály. tüzérségének több ütegét egyszerűen legázolták. A 

harctevékenység mellett Gyelatin város irányába történő visszavonulás során jelentős szemé-

lyi és hadianyag veszteséget szenvedett Augusztusban a feloszlatott 7. gyalog és 19. tartalék-

hadosztály maradványaival töltötték fel. Szeptember 23-ig a Légió-hágó és Tatár-hágó közötti 

szakaszon a Hunyadi-állást, majd október 16-ig az Árpád-vonal; védte. Kárpátaljáról a Ti-

szához vonult vissza és Révleányvár-Bodrogkeresztúr között november 27-ig tartotta állásait. 

Itt két határvadász-zászlóalj (feltehetően a 20. és 31 is alárendeltségébe került és beolvadt 

egységeibe a 63., 66. határvadászcsoport) A hadosztály több alkalommal ellentámadásokkal 

megsemmisítette a Tisza, illetve Bodrog északi partján kialakult román és szovjet hídfőket és 

csak az északi szomszédok visszavonulása miatt adta fel a Bodrogközt. A hadosztály tüzérség-

gel támogatott zászlóaljai november 20-22 között a román 18. gyaloghadosztály - egy Kenéz-

lőnél átkelt harccsoportjának döntő többségét megsemmisítette. A harcok hevességére jellem-

ző hogy a  Maár Gyula őrnagy által vezetett 12/III /Nyírbátor/ zászlóalj 50-60 %-os vesztesé-

get szenvedett. Hősies tettük elismeréseként megkülönböztető díszjelvényként  háromágú fe-

nyőágat viselhettek sapkájukon.  

December 15-ig Bodrogkeresztúr Sárospatak, december 25. és 1945. január 20. között a 

szilicei fennsíkon Kraszna Horka-Rozsnyó térségében védekezett. Az innen történt visszavonu-

lás után a seregtest március 26-ig Besztercebánya-Zólyom közötti állásokba került. 1945. áp-

rilis 4-között a visszavonuló csapatok jelentős része Stubnyafürdõnél felvette a kapcsolat a 

                                                 
157

 http://www.freeweb.hu/zht/fe/kat.html 
158

 HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁRI KIADVÁNYOK FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK 

http://www.freeweb.hu/zht/fe/kat.html


112 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után  

 

szovjet oldallal, és fegyvereivel együtt 6-7. között 2587 katona átállt. A hadosztály maradéka 

a Cseh-Morva Protektorátus területén kapitulált, egyes részei az utolsó napokban bekapcso-

lódtak a cseh partizánmozgalomba.‖
159

 

 „2. póthadosztály (Czlenner Imre ezredes 1944. szeptember 17-ig, Dobák Dénes ezre-

des november 24-ig) (3, 16, 22. pótgyalogezred, 2. póttüzérosztály, 2. híradó-pótzászlóalj, 

utászszázad?) 

 

 1944. augusztus 24-én mozgósították és a IX. hadtestnek rendelték alá, amely au-

gusztus 25-tõl súlyos elhárító harcokat vívott a Székelyföldön, 27-én ellentámadással vissza-

foglalta Gyergyószentmiklóst, amelyet szeptember 1 l-ig tartott. A hadosztály alá-

rendeltségébe került még a 26, 32, 34. határvadász-, 8., 13. székely határőr-, valamint a 

27/1—II. pótzászlóalj és a 32/1. erődszázad. Szeptember elejétől napi 100-120 embert vesz-

tett. A folyamatos visszavonulás miatt a küzdő zászlóaljak szeptember 11-tõl gyakorlatilag 

állandó mozgásra kényszerültek. Szeptember 17-én Görgényhodáknál egy szovjet támadás 

áttörte a hadosztály állásait és súlyos veszteségeket okozott. Csupán a Maros mentén, Szász-

régen magasságában állt néhány napig a front. Október elején két székely hegyi tüzérosztály-

lyal és a 65., 69. határvadászcsoporttal együtt a 15. német hadosztály egységeibe osztották be. 

Részt vett Nyíregyháza; Napkor és Oros visszafoglalásában. Csap térségében ismét nagy 

veszteségeket szenvedett, majd október végétől Tokaj-Szerencs között a Bodrog, illetve a Tisza 

folyamvédelmét látta el. 1944. november 27-én élelmezési létszáma 3361 főt tett ki.
 
 December 

12-ig Mádtól délre, majd a szovjetek Mis-

kolctól északra történt áttörése után a Zemp-

léni-hegységen át visszavonult, és december 

25. után Kassa-Nagyida térségében harcolt, 

itt egyes alakulatai a német 1. sívadász had-

osztály kötelékébe kerültek. A16/11. zászlóalj 

kikülönítetten januárban Hárskútnál került 

bevetésre.  

 

Karola – vonal keleti része 

 

Január végére a hadosztály Makranc-Mecenzéf között felmorzsolódott, parancsnokságát ja-

nuár 20-án Grafenwöhrbe irányították, ahol a tervezett Kossuth SS-hadosztály felállítását vet-

te volna át. Két zászlóalja (3/III. ós 22/111.) azonban végig a 15. német gyaloghadosztály kö-

telékében maradt, és áprilisban Zalovec térségében (Csehország) még harcolt. A hadosztály 

zöme Grafen-wöhrben 1945. április 23-24. között tette le a fegyvert.‖
160
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Gizella-állás

161
 

 A Róza-állás és a Karola-vonal között északnyugat-délkelet irányában húzódó, a 

Karola-vonalat keletről lezáró támpontok rendszere. Déli pontja Sátoraljaújhely, ettől 

északra a Ronyva-patak jobb partján a Széphalom - Alsóregmec - Felsőmihály terepsza-

kaszt követte. Felsőmihálynál kapcsolódott a Róza-álláshoz. 1944. november végétől az 1. 

magyar hegyi dandár és a 4. német hegyi hadosztály három hétig feltartóztatta a 18. 

szovjet hadsereget a Gizella-állásra támaszkodva.  

 

 

Karola – Gizella – Róza – állások 

 

Róza-állás
162

 

 A Karola-állás mögött kiépített támpontok rendszere. A Sajó (Rima) - Hernád 

völgyét zárta le Putnok és Kassa között. A Hernád völgyét Garadna - Vilmány-D - Regéc 

- Nagybózsva - Felsőmihály; a Bódva völgyét Edelénynél és a Szögliget - Bódvaszilas; a 

Sajó völgyét a Bánréve - Serényfalva - Gömörszőllős - Aggtelek terepszakaszon zárta le. 

1944. decemberben a 40. szovjet és a 4. román hadsereg a XVII. német és az V. magyar 

hadtest ellenében lépésről lépésre tudta magát „átrágni" a Róza-álláson. 

 

 

Miután a német Dél Hadseregcsoport több seregtestet átcsoportosított a Dél-Dunán-

túlra, a 2. Ukrán Front december 5-én felújított támadása két helyen jelentős térnyerést ered-

ményezett. Miskolcot még december 3-án elfoglalták, majd december közepére a szovjet csa-

patok birtokába került a Borsodi-medence és a Cserhát-hegység. A hónap közepén a 8. német 

hadsereg kiürítette a Bükköt, a 6. a Mátrát. Karácsonyra szovjet kézbe került Salgótarján, az 

év végére a Sajó-völgye, az Aggteleki-karszt és a Börzsöny. 
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Róza – állás 

 

A szovjet 6. gárda harckocsi- és 7. gárdahadsereg december 19-én érte el az Ipoly du-

nai torkolatánál fekvő Helembát. A folyót a letkési hídtól a torkolatig a Szent László hadosz-

tály részei védték. 24-ére a szovjet ékek Helemba felől Kicsindnél elérték a Garam alsó folyá-

sát. Letkés 24-én, a nyugati parton fekvő Szalka 27-én esett el. Az ipolyi harcok tették lehető-

vé, hogy az LVII. német páncélos hadtest visszavonulhasson. Ez a 3, 6, 8. német és 2. magyar 

páncéloshadosztály részeivel ugyanis az Ipoly–Garam közén december 22-én Ipolyság irá-

nyába ellentámadást indított, hogy a 20-án Léváig jutott 6. szovjet gárda harckocsi hadsereg 

és a Plijev lovas-gépesített csoport hátába kerülve megakadályozza Budapest északi átkarolá-

sát. A támadás a Börzsöny nyugati lábainál elakadt, a hadtest 25–28. között visszavonult a 

Garam nyugati partjára, Budapest északi átkarolását nem tudta megakadályozni. 

A 2. Ukrán Front október végi, november eleji térnyerésével Magyarországon (a tria-

noni határon belül) hathatós támogatást és ezzel együtt hatalmas lendületet adott a Kárpátalja 

és Kelet-Szlovákia határán a támadásban megrekedt 4. Ukrán Front csapatainak.  

 Nézzük ezek után az Északi – Középhegységben, majd a Sajó-völgyében és a Felvidé-

ken történt eseményeket! 

Teljesen egyértelmű volt, hogy a német – magyar csapatok a kiépített védővonalakon 

próbáltak szilárd védelmet kialakítani (Karola, Gizella, Róza állások). A térségünkre esett a 

Róza-állás, amely védelmét a magyar 1. hadsereg látta el. Az 1. magyar hadsereg a Heinrici-

seregcsoport kötelékébe került.  

 Az 1. hadsereg arcvonalán a magyar és a német csapatok visszavonulása 1944 decem-

berétől folyamatossá vált. A kibontakozó szovjet támadások miatt Erdély és Kárpátalja felől is 

– majd a vesztett alföldi páncéloscsata után – csak az észak felé vezető utakon, vasutakon volt 

lehetőség a magyar - német seregtestek visszavonására és az utánpótlások biztosítására. A 

Hernád, Bódva, Sajó völgyeken lehetett ezeket a dolgokat megoldani valamilyen szinten. 

A szovjet 27. hadsereg Sajó, majd Bódva-völgyi előrenyomulása, valamint az 1. hadsereg V. 

hadtestének egyes szakaszain elért szovjet és román betörések miatt december 15-én először a 

Hernád völgyét lezáró, trianoni határhoz közeli Garadna-Vilmány-Regéc-Nagybózsva-

Felsőmihályi vonalában műszakilag részben előkészített Róza-állásba vonultak vissza. A 
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nyomukban előretörő szovjet 40. és román 4. hadseregek elővédjeivel december 15-én a 24. 

gyalogezred által védett Hernád völgyi Forró községben, december 17-18-án pedig a 19. gya-

logezred harccsoportjának Pálháza-füzérradványi reteszállásában súlyos harcokat vívtak. A 

visszavétel közben, december 17-én a német hadvezetés újból megváltoztatta a magyar csapa-

tok alárendeltségi viszonyait, s az 1. hadsereget a német XVII. (német 4. és 3. hegyi hadosz-

tályok és az újjáalakult magyar 1. hegyi hadosztály) és a magyar V. hadtestekkel (16. és 24. 

gyaloghadosztályok, 2. tábori póthadosztály) a Heinrici-seregcsoport kötelékébe vonta. Az 

egyes magyar seregtestek 2 500 - 3 000 fős ütközetállományukhoz képest még mindig magas 

élelmezési létszámot jelentettek. Így fordulhatott elő, hogy az 1. hadsereg 160 000 főben 

meghatározott december 14-ei létszámjelentését követően a valós adatok kiderítésére a német 

Dél Hadseregcsoport alárendelt német seregcsoportjaitól vizsgálatot követelt. 

 A Heinrici-seregcsoport feladata a Szepes-Gömör Érchegység területének tartása, s 

egy összefüggő arcvonal kialakítása volt. A védelem súlyát a magyar 1. hadsereg Rimaszom-

bat és Rozsnyó környékén, a német 1. páncélos hadsereg Kassa körzetében képezte. A felvi-

déki terület birtokbavételére a 4. Ukrán Front 18. hadserege keleti irányból Kassa, Poprád és 

Zsolna felé támadott, a 2. Ukrán Front szovjet 40. és román 4. hadseregeinek pedig délről, 

Dobsina irányú előretörésükkel kezdetben a Kassa körüli német seregtestek megsemmisítésé-

ben kellett részt venniük, majd Besztercebánya felé kellett folytatniuk előrenyomulásukat. Az 

1945. január 12-én megindított ellenséges támadás előtt az 1. hadsereg magyar seregtestei kö-

zül a 24. gyaloghadosztály, illetve az 1. hegyi hadosztálybeli zászlóaljak Rozsnyó térségében 

és az attól délre, délkeletre levő Szilicei-fennsíkon, a 16. gyaloghadosztály és a 2. tábori pót-

hadosztály pedig tőlük keletre a Torna-Abaújszina vonalon védekeztek. Különösen a 2. Ukrán 

Front román 4. hadserege által támadott 24. gyaloghadosztály védelmi harcai voltak eredmé-

nyesek. 

 A román 4. hadsereg VI. hadtestének hadosztályai már december 20-án elérték a 

Szilicei-fennsík területét, sőt lejutottak a Szádellői-völgybe is. További előrenyomulásukat 

azonban az ott védekező német 4. hegyi hadosztály csapatai megállították, s a támadókat 

Szádalmás irányába vetették vissza. A harcok ezt követően a Szilicei-fennsík uralgó magassá-

gi pontjaiért folytak, de december 25-től már a néhány magyar hegyivadász zászlóaljjal meg-

erősített magyar 24. gyaloghadosztály részvételével. A védőállásokat az 1938-as határrevízió 

miatt felrobbantott cseh erődrendszer betonbunkereinek vonalán alakították ki. Magasabb 

fekvésük miatt a Szádalmás felől támadó ellenséggel szemben ugyan előnyösebbek voltak, de 

a tüzelőállások kiépítéséhez csak a bunkerek köveit lehetett felhasználni. A sziklás talajon 

nemhogy lövészárkot, de még lövészgödröt is nagyon nehezen lehetett kiásni. Az első vonal-

ban a szinte fedezék nélkül harcolók sokat szenvedtek az ellenség tüzérségi és aknavetőtűzé-

től, a tüzérségi becsapódások nyomán szétrepülő szikladaraboktól, s ki voltak téve a januári 

hideg időjárás minden kellemetlenségének is. Az 1945. január 4. és 11. közötti időszakot ki-

véve a magyar alakulatoknak itteni védelmük szinte valamennyi napján számos század-, illet-

ve zászlóalj erejű támadást kellett elhárítaniuk, s több elvesztett magassági pont visszafoglalá-

sáért kellett harcba bocsátkozniuk. Január 21-ig tartó sikeres helytállásuk lehetővé tette, hogy 

a Felvidék keleti részét nyugati irányban feladó saját csapatok visszavonulását a szovjet és a 

román csapatok a rozsnyói völgyön át nem tudták megakadályozni.  
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Január 18-án a német hadvezetés hozzájárult az 1. hadsereg erősen leharcolt seregtes-

teinek teljes kivonásához, a Cseh-Morva Protektorátus területére történő hátravonásához, il-

letve ottani feltöltéséhez. A 24. gyaloghadosztály hátravonására a Dél Hadseregcsoport tarta-

lékhiányra való hivatkozása miatt azonban nem került sor, s a Lengyelországból visszatért 5. 

tartalék hadosztály néhány zászlóaljával kiegészített seregtestet a német 8. hadsereg XXIX. 

hadtestének alárendelve a Garam folyóra merőlegesen, Kisgaram (Hronec) központtal létesí-

tett hosszú arcvonalszakasz védelmére rendelték. Február 8-tól március 31-ig tartotta állásait, 

jelentősebb veszteségei csupán a sajbai védőszakaszon voltak. Ezen utóbbi szakaszon védeke-

ző 24/I. zászlóalj harcairól Buzsáky László százados a következőket vetette papírra:  

 

"A szemben levő románok ott, ahol támadtak, mindig arctámadással kísérleteztek. 

Szinte mindig eredménytelenül. Védőink közül nappal csak a figyelők tartózkodtak figyelőhe-

lyükön a mély hóban ásott futóárkokban. A védők többi része egy-egy kalyibaszerű óvóhelyen 

melegedett, vagy fázott. Szükség esetén a figyelő riasztott. Sikerült minden alkalommal idejé-

ben érkezni a mély hóban támadó románok elé és támadásukat sokszor még tűzzel, de sokszor 

kézigránáttal verték vissza (.) Azután jött a sötétség, az éjszaka, a béke időszaka. A mieink is, 

a románok is kimásztak védőállásaikból, hatalmas tüzet raktak, egymástól 80-100 méterre, 

körülállták saját tüzüket, egymást alaposan szem előtt tartva, anélkül, hogy fegyvereket hasz-

náltak volna, melegedtek, felváltva szunyókáltak hajnalig."  

 

Március elejétől e harcoktól nem mentesültek a magyar 16. gyaloghadosztály még 

harcképes csapattestei sem, melyeket a német XLIX. hadtestnek alárendelve a Vág-völgyében 

vetették be. 

 A szovjet 18. hadsereg Liptószentmiklós- Besztercebánya-Garam folyó vonalán meg-

indított március 28-i támadása alatt a felvidéki területre szorult magyar csapatok visszavonu-

lása egyre folyamatosabbá vált. A 24. gyaloghadosztály Stubnyafürdőig visszavonulva pa-

rancsnoksága elhatározására április 6-7-én beszüntette a további értelmetlen harcot. Az 

1944/45-ös kárpátoki, illetve magyarországi harcok során, egyedülálló módon a szembenálló 

szovjet alakulat parancsnokságával kiegyezve 2466 fős személyi állománya mentesült a hadi-

fogságtól, s Hajmáskérre szállítva magvát képezhette a szerveződő magyar demokratikus had-

sereg 5. hadosztályának. A seregtest nem átállt részei április 16-ig Zlin-Kremsier területét ér-

ték el, s Prossnitz területén próbálták meg újjászervezni. Az 1. hadsereg január végétől hátra-

vont többi alakulatának (2. tábori póthadosztály, 16. gyaloghadosztály) személyi állománya a 

Vág folyó völgyébe jutás után még nem mentesült a harcoktól. Egy része ugyan cseh-morva 

területen az ottani partizánmozgalomba való bekapcsolódása ellenére szovjet hadifogságba 

került, közel 22 ezer fős kontingense viszont német és hungarista alakulatokba vonva Szilézi-

ában, illetve a Vág-völgyében harcolt tovább. Az utóbbi csapattestek zöme a 16. gyaloghad-

osztályba tartozott, amelyet a német 1. páncélos hadsereg XLIX. hegyi hadtestének aláren-
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deltségében zömében Árva, részeivel a Vág felső folyásának területén vetettek be, s az elhárí-

tó és utóvédharcok alatt 30-40%-os veszteséget szenvedett.
163

 

 

 A támadók, a szovjet 40. és a román 4. hadsereg voltak (Aramescu román tábornok). 

Már itt is látszik az egyenlőtlenség, hiszen két hadsereg ellen, csak két hadtest tudta a védel-

met vállalni! 

 

A szovjet 40. hadsereg (F. F. Zmacsenko altábornagy) a következő csapattestekből állt.: 

 50. lövészhadtest  

o 133. lövészhadosztály  

o 240. lövészhadosztály  

 51. lövészhadtest  

o 42. gárda- lövészhadosztály  

o 38. lövészhadosztály  

o 232. lövészhadosztály  

 54. megerődített körlet  

 159. megerődített körlet  

 153. ágyús tüzérdandár  

 egy hadrendi szám nélküli önálló tüzérezred  

 680. páncéltörő tüzérezred  

 10. hegyi aknavető-ezred  

 9. légvédelmi tüzérhadosztály részei (két légvédelmi tüzérezred)  

 34. önálló páncélvonat-zászlóalj  

 4. műszaki dandár  

 21. önálló lángszórós-zászlóalj  

 176. önálló hátilángszórós-század  

 

A szovjet lövészhadosztályok három lövészezredből, ezredenként három lövészzász-

lóaljból, zászlóaljanként három lövészszázadból álltak. A zászlóaljak egy géppuskás-, egy ak-

navetőszázaddal (9 db 82 mm-es aknavető) és egy páncéltörő ágyússzakasszal (3 db 37 mm-

es páncéltörő ágyú) rendelkeztek. A lövészhadosztály harcértékét összesen 11.706 fő, 72 (kö-

zepes és könnyű) löveg, 126 aknavető, 12 légvédelmi és 57 páncéltörő ágyú, 107 páncéltörő 

puska, 18 (14,5 mm-es) nehézgéppuska, 166 (7,62 mm-es) géppuska, 337 (7,62 mm-es) go-

lyószóró, 3594 (7,62 mm-es) géppisztoly, 6330 (7,62 mm-es) puska és karabély, valamint 342 

különféle gépkocsi adta.  
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A szovjet hadosztályok önmagukban nem voltak jelentősen erősebbek a magyar vagy német 

alakulatoknál. 

 

Vasútvonalak Borsod- 

Abaúj - Zemplénben és  

a Felvidéki részeken 

 

 Harcértéküket az emelte meg 

jelentősen, hogy a Front-

parancsnokságok nagyszámú tü-

zérséget, harckocsizó és gépesített vagy gépkocsizó lövész alakulatokat csoportosítottak a fő-

csapást mérő lövészalakulatok sávjába. A Frontokhoz szervezetszerűen nem tartoztak tüzér-

csapatok, de a Legfelsőbb Főparancsnokság úgynevezett. tüzértartalékából mindenkor bősé-

gesen álltak rendelkezésükre. Így nem a gyalogság, hanem a tüzérség fölénye volt nyomasztó.  

A lövészcsapatokat megerősítették vagy támogatták harckocsizó és gépesített alakulatok is. 

Ezeket általában nem az áttörés kiharcolására, hanem az áttört lövészalakulatok „sikerének" 

kifejlesztésére vetették be. A páncélos és gépesített hadtest páncélosainak száma nem tért el 

nagyon egymástól, a harckocsi-hadtest 270 harcjárművet számlált, a gépesített 246-ot. Ehhez 

tartozott még 8-8 sorozatvető (48 indítókerettel) 36, illetve 80 löveg, valamint 94, illetve 154 

aknavető. 

A szovjet erőket az 5. légi hadsereg egységei támogatták.  

 Az 1. és 4. román hadsereg harcoló állománya együtt 138 073 katonával, 611 löveg-

gel, 1809 aknavetővel, 6500 géppuskával és 8159 géppisztollyal rendelkezett. 

A román 4. hadsereg a 2. és 6. hadtestekből állt, amelyekben a 3, 6, 9, 11, 18, és 20. gyalog-, 

1, és 8. lovashadosztályok működtek. 

A 4. hadsereg kötelékébe tartozott még egy hadrendi szám nélküli páncélos csoport, állomá-

nyában egy gépesített vadászzászlóaljjal, egy harckocsi-zászlóaljjal, egy 75 mm-es páncéltörő 

tüzérosztállyal, egy légvédelmi tüzérüteggel, egy sorozatvető-osztállyal és három műszaki 

századdal. A harckocsi-zászlóalj egy harckocsi-századból és egy rohamlövegszázadból állt, 

összesen 16 harckocsival és rohamlöveggel 

A román egységeket az I. román légi hadtest támogatta. 

 A támadók természetesen a folyóvölgyekben kiépített fő közlekedési utak, vasutak 

mentén támadtak, mivel itt mind az előrejutás, mind az utánpótlás könnyebbnek látszott. 

Az erősen leharcolt csapatok, a jelentős túlerőben támadó ellenséggel szemben, a védekezést 

és a visszavonulást ezekben a térségekben főként a Hernád, Bódva, Sajó – völgyén tudták 

megtenni. 

Igen fontosak voltak mind a közutaknak, mind pedig a vasúthálózatnak.  

A Sajó-völgy iparának, bányászatának, közlekedésének igen nagy jelentősége volt a 

háborús erőfeszítésekben. A diósgyőri, ózdi kohászati üzemek, jelentős fegyvergyártási kapa-
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citás – Diósgyőrben készültek a lövegcsövek – a rimamurányi, salgótarjáni kohászati kapcso-

latok, a felvidék e részeihez közeli vas- és ásványbányák, papírgyárak, fakitermelés igen nagy 

jelentőséggel bírtak.  

Trianon után felértékelődtek a borsodi, ózdvidéki barnaszénkészletek, melyek bányái szintén 

e térségben voltak.  

A vasúti közlekedés és szállítás abban az időben meghatározó jelentőségű volt.  

 

Sajókaza tábori repülőtér,  

1944. szeptember-október 

 

Csak példaként említjük meg, 

hogy 1944. szeptember 22-e után Sa-

jókaza mellett, a Sajó-folyó árterén 

kialakított tábori repülőtérre települt a 

SG. 2. Stuka Geschwader III. Gruppe-ja (osztály).
164

 Az alakulat, a már korszerűtlen, Ju-87D-

5 változatot repülte. Október elején, közepe táján még ezen a repülőtéren voltak, mivel a Sajó 

hirtelen áradása ezekben a napokban volt, és a naplók szerint a víz elöntötte a gépeket. 8 na-

pig nem tudtak bevetésre járni! 1944. október 19-én még innen felszállva támadtak Debrecen 

környéki célokat.
165

 

 Az „Aranysas‖ hivatkozott számában csak a SG. 2. Stuka Geschwader itteni működé-

séről esett szó, azonban visszaemlékezés alapján német vadászalakulat, vagy annak egy része 

is volt a kérdéses időben a sajókazai repülőtéren. 

A szemtanú szintén a miskolci Gépipari Középiskola III. éves diákja volt abban az időben és a 

barcikai Kiserőmű-telepen laktak.
166

 Emlékezete szerint a gépek száma 20… 25 db lehetett. 

Mint fiatalok rendszeresen látogatták a repülőteret, figyelemmel kísérték az ott folyó munkát, 

annak ellenére, hogy ez haditerület volt, a németek nem bánták, ha a fiúk ott vannak!  

A Sajó árvize emlékezete szerint október első harmadában volt. Emlékezett arra is, hogy a 

gépeket Szuhakálló felé, a magasabban fekvő területekre menekítették. 

A történésekről beszélgetve közölte, hogy Sajókazinc és Barcika térségében német és román 

Bf-109 vadászgépek, légi harcot vívtak, az időpontra sajnos nem emlékszik, de ez a román 

légierőnek a térségben végzett tevékenysége alapján, 1944. szeptember 6.-a után bármikor 
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 A legendás Hans-Ulrich Rudel alezredes, ezredparancsnok, csatarepülő ezrede. 
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 Aranysas, 2007. június 58. oldal Jánkfalvy Z: Százezer rubeles vérdíj (Hans-Ulrich Rudel)  
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 Ez gyakorlatilag a barcikai vasútállomás melletti területen van és a vasút, valamint a Sajó folyó tőle párszáz 

méterre fekszik. A repülőtér a Szuhakálló – Sajókaza közötti területen, a Sajó túlpartján helyezkedett el, 

nagyjából a mai kazincbarcikai vasútállomással szemben. Egyes térképeken ez a terület a „Madaras‖ néven is 

ismert. Ártéri síkterület, ritkás fákkal, bokrokkal jelenleg. Jó néhány évvel ezelőtt, 1997. 08. 17-én itt tartottak 

repülőnapot a Borsodi Repülőklub szervezésében. 
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lehetett. Erre nézve támpontot adhatnak, a következőkben összefoglalt – a térséget ért – légi-

támadások összesítései.‖
167

 

 Magyarország 1944 tavaszi német megszállása azt jelentette, hogy az országot az an-

golszászok ezután támadási területnek minősítették. Innentől kezdve hazánk a stratégiai bom-

bázási célpontok listájára került. A RAF és az AAF ezután elkezdte a jelentős ipari objektu-

mok és közlekedési csomópontok módszeres rombolását.  

Az angol-amerikai stratégia a román kiugrás után a „kibombázni Magyarországot a 

háborúból‖ elv alapján épült fel és ezek után már nem csak a legnagyobb ipari objektumok, a 

fegyver- repülőgépgyártás, olajfinomítás, hanem a közlekedési csomópontok, a szállítás, a 

vasút, a hidak, repülőterek is a közvetlen támadások célpontjai lettek. A következő fejezetben 

a térségünket ért támadásokat összefoglaltuk. 

 Horthy Miklós kormányzó 1944. október 15-i, sikertelen fegyverszüneti kísérlete, 

majd az ezt követő nyilas hatalomátvétel, ezt a helyzetet még jobban súlyosbította. 

 

SZÁLASI FERENC KIÁLTVÁNYA 

1944. október 16. 

A Kormányzó úr visszavonult az államügyek vitelétől, és tudomásul vette Lakatos Géza miniszterel-

nök és kormánya lemondását. A rendkívüli helyzetre és körülményekre való tekintettel hozzájárult ahhoz, 

hogy az államfői kérdés rendelkezésére (sic!) háromtagú kormánytanácsot alakítsak, valamint az államfői 

hatalom gyakorlására vonatkozó javaslatnak előterjesztése és törvényes formák között történő elfogadása idő-

pontjáig magyar királyi miniszterelnöki minőségben ideiglenesen a kormányzói jogkört is gyakoroljam, ne-

hogy a késedelemből nemzetünkre és hazánkra súlyos kár és veszedelem származzék. 

Budapest, 1944. október 16. 

Szálasi Ferenc 

(miniszterelnök) 

 

 Ezeknek eredménye – sok más eseménnyel együtt - a visszaemlékezés 1944. október 

21-ére vonatkozó része.
168

 

A lényeges mennyiségi fölényben levő amerikai bombázók és vadászok megfékezésére már 

nem volt erő. A támadó bombázókat védő vadászerő jelentős része ennek megfelelően ala-

csonytámadási feladatokat hajtott végre, rombolva mind a közlekedési eszközöket, élőerőt, 

zavart keltve mind a katonai, mind a polgári személyek között. 

Augusztus végétől a szövetséges hadászati légierő elsőrendű feladata lett Magyarországon a 

2. és a 3. Ukrán Frontok támadásainak hadászati biztosítása. 

Az amerikaiak és a RAF egyértelműen olaszországi bázisokról repülték feladataikat. 
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Begov Aladár visszaemlékezése (Édesapám évfolyamtársa a miskolci Magyar Királyi Állami Gépipari 

Középiskolában) 
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 Visszaemlékezés 1944. október 21. 

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/who/lakatos.html
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/who/szalasi.html
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 Ugyanettől az időponttól rendszeressé váltak a szovjet taktikai és hadműveleti bombá-

zókötelékeinek magyar célpontok elleni támadásai, mivel ekkorra a szárazföldi hadműveletek 

is elérték az országunk területét.
169

 

 A repülési szakkönyvekben általában 300 km távolságban szokás a szovjet taktikai 

bombázások támadási mélységét 

megadni. A térképen Rima-

szombathoz viszonyítva megad-

tunk egy 200 és egy 300 km tá-

volságkört. Ez alapján látható, 

hogy a mely területeken lehettek 

a támadás kiindulási repülőterei 

A 200 km keleten Huszt-

Munkács, délkeleti irányban 

Debrecen-Nagyvárad, déli 

irányban Csongrád - Kiskunfé-

legyháza. A 300 km távolság a 

Tatár-hágóig, Kolozsvárig, Te-

mesvárig tart! 

A dátumok alapján egyértelműen kijelölhetők azok a területek, melyek az általunk vizsgált – 

1944. október 31 – időpontban már szovjet megszállás alatt voltak. 

 A 2. Ukrán - a térképen délről Debrecen-Nyíregyháza felé, valamint Kolozsvár irá-

nyából támadó - Frontot az 5. légi hadsereg támogatta (Gorjunov repülő vezérezredes). 

A Sajó-völgyét az amerikai, és szovjet légitámadások mellett, a román bombázások is 

sújtották. A román repülők 1944. szeptember-december között, erdélyi, majd fokozatosan 

magyar célpontokra, 612 bevetést repültek, 805 felszállással, eközben 64 gépet vesztettek. 

1945. január 6-án vonták ki őket Magyarországról és Szlovákiába települtek, ahol a háború 

végéig újabb 36 gépet vesztettek.  

 A 3. Ukrán Frontot támogató 17. légi hadsereget Szugyec repülő vezérezredes vezette, 

melybe 965 gép tartozott.
170

 

 A 4. Ukrán Front, amely az Északi-Kárpátokon próbált áttörni, a 8. légi hadsereggel 

működött együtt. (Zsdanov repülő altábornagy). Ennek kereteiben működtek a szovjet távol-

bombázó erők, melyek főleg éjszakai bevetéseket hajtottak végre.
171

 

 A Sajó-völgyében a térkép, illetve más művek, visszaemlékezések alapján a következő 

dátumok azok, amelyek a szovjet megszállás kezdetei: 

o Miskolc   1944. december 3. (4.?) 

o Bánréve   1944. december 18. (19.?) 

o Rimaszombat   1944. december 21. 
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 Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett II. 169. oldal 
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 Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett II. 249. oldal 
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 Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett II. 249. oldal 



122 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után  

 

Ahhoz, hogy a Sajó völgyén való, a Felvidék és egyéb térségek felé való visszavonu-

lásról, menekülésről képet kapjunk, néhány dolgot szeretnénk idézni. Ráadásul ezt olyan ma-

gas rangú katonatiszt, mint vitéz Major Jenő vezérezredes, valamint olyan visszavonuló fia-

talemberek emlékei alapján, akik katonai iskolák növendékei voltak, tehát, ha úgy tetszik 

„szakmabelinek‖ számítottak ezen a téren: Ezek bizony rámutatnak a sokszor kétségbeejtően 

kaotikus állapotokra. 

 

„….Egyéb anyag ugyancsak rengeteg sok jött Magyarországról. Ezek sorsát a magyar 

felelős szervek nem kísérték figyelemmel, azaz az anyagszállítmányokkal nem küldtek kísérő 

személyzetet. Ennek az lett a következménye, hogy a szállítmányokat a német vasutak össze-

vissza tologatták, arra, amerre üres, befogadóképes állomásaik voltak, ahol az anyag azután 

hetekig, sőt hónapokig vesztegelt valami kitérővágányon, vagy pedig lerakták valahova az is-

ten szabad ege alá, avagy beraktározták, esetleg fel is használták, csak éppen a magyarokat 

nem értesítették az anyag hollétéről. Így ment veszendőbe vagon-, sőt vonattételekben 

dohánynemű, üzemanyag, élelmiszer, felszerelési és hadianyag, élő állat, értékes gépek, gép-

járművek stb…  

….Ennek értelmében a katonák és közfunkcionáriusok kötelesek családtagjaikat ma-

gukkal hozni. A csapatok és hivatalok letelepítését, illetve elhelyezését az illető német szakmi-

nisztériumok és szervek irányítják, és helyet is ők jelölnek ki számukra. A polgári lakosság 

letelepítése az alábbi 4 „Gau‖-ba történik: a Felső-Duna vidéke Linz székhellyel, Bayreuth, 

hasonló nevű székhellyel, Szászország Drezda székhellyel és Alsó-Szilézia Breslau székhellyel. 

Cseh- és Morvaország nem jöhet tekintetbe sem csapatok, sem polgári lakosok elhelyezésére. 

A felsorolt Gau-k területén igyekeznek a magyar lakosságot zárt tömegekben elhelyezni, ma-

gyar közigazgatással, magyar orvosi, egyházi és iskolai berendezésekkel. A magyar tiszti és 

tisztviselői családokat igyekeznek abban a helyiségben elhelyezni, ahol a családfők szolgála-

tot teljesítenek. A tiszthelyettesi és ennek megfelelő hivatalnoki családoknak csak azt ígérhe-

tik, hogy ama katonai körlet területén biztosítanak részükre szállást, amely körletben a csa-

ládfő szolgál. Így is jobban járnak a magyar családok, mint a németek saját hazájukban. A 

legénységi és ehhez hasonló hozzátartozók pedig az említett négy Gau területén nyernek a 

magyar polgári családokkal együtt elhelyezést.  

Mindezeket Bergen Obergruppenführer – mint előzetes megbeszélése eredményét – 

úgyszólván kihirdette az értekezleten, amihez különösebb hozzászólni valója sem a belügymi-

niszternek, sem Magyarossy vezérezredesnek nem volt. A belügyminiszter csupán azt kérte, 

hogy a vasúti szállítmányokat sürgősen engedjék át a német határon, mert előfordult, hogy 

azok a nyílt pályán torlódva és a forgalmat lezárva, ott napokig vesztegeltek. Tisztázták to-

vábbá, hogy a magyar családok magukkal hozott magántulajdonából a németek nem fognak 

semmit sem elvenni. Élelmet be kell vallani, mert addig, amíg a magukkal hozottból futja, a 

németek nem tudnak német készletből is ellátást biztosítani.  

Ez az értekezlet vetette meg az alapját a magyar családok ezrei hajléktalanná tételé-

nek. A magyar kormány – erre a német ígéretre alapozva és bízva a német fegyverek győzel-

mében – otthona elhagyására kényszerített ezreket. A német kormány később – a bombázások 

és a hadi helyzet következtében –, ha akarta volna, akkor sem tudta volna beváltani az elhe-
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lyezésre tett ígéretét. De nem is nagyon törekedett azt beváltani, legalábbis mindenütt vesze-

kedésekkel járt a magyar családok elhelyezése. Így váltak földönfutókká, hajléktalanokká a 

magyar kormány rövidlátó intézkedései folytán, főleg a középosztály családjainak ezrei, akik-

nek pedig Magyarországon rendes otthonuk és kis vagyonkájuk volt…..‖
172

 

 

Ahogy egyre nyomult előre a szovjet hadsereg, a közéjük állt áruló románokkal és 

bolgárokkal együtt, úgy hátrált a német – magyar sereg, nem bírva a tömegekkel. 1944. au-

gusztus 23 után a Kárpátok védelme a román árulás folytán lehetetlenné vált. A vesztett tordai 

csata után már csak a visszavonulás maradt, miközben az Alföldön ömlött az ellenség Magya-

rországra. 

Az északi irányú visszavonulás egyik kevés, lehetséges útvonala volt a Sajó völgye, a 

vasút és a Bánrévén átvezető közutak. A visszavonuló katonaság és a menekülők hihetetlen 

tömegben jelentek meg ezeken az útvonalakon. 

 

„…..1944 augusztusában harmadik napja voltunk otthon szabadságon, amikor SAS- 

behívóval berendeltek az iskolába mindnyájunkat. A románok átállása következtében súlyos 

helyzet alakult ki Erdélyben. Bevonuláskor Marosvásárhely érthetően más képet mutatott, 

mint alig két hónappal korábban, amikor csapatzászlónk átvétele alkalmából díszelegtünk a 

Fő téren. Az a Nimród, amelynek parancsnokaként feszítettem, már valahol a harcoló csapa-

toknál szolgált. Az iskolának még maradt néhány Botondja, és rövidesen esti riadókor azokra 

szálltunk föl, puskával, golyószóróval felfegyverkezve. Már nem emlékezem, hogy a román-

magyar határ melyik pontjára vittek ki bennünket, ahol a román betörést kellett volna feltar-

tóztatnunk. Annak érdekében, hogy harcba vethetők legyünk, gyorsan feleskettek bennünket. 

Kora hajnal volt még, teljesen sötét, amikor a nyári éjszakában kiáltás ébresztett fel: Regéczy, 

futásban az oszlop elejére, mert itt van az édesapja! (Édesapám a kassai hadtest vezető orvo-

sa volt, és mivel éppen Erdélyen keresztül települtek hátra a kórházai, parancsnoki kocsijával 

beugrott az iskolába, elbúcsúzni a fiától, s onnan irányították utánunk. Szabályosan jelentkez-

tem, ahogy az egy ezredest megillet, megöleltük egymást, s legközelebb akkor találkoztunk, 

amikor 1948 szeptemberében súlyos betegen hazajött szovjet fogságból. 

Az időközben beérkezett parancs szerint a növendékeknek részt kellett venniük a Telkibánya-

Abaúj vár térségében létesítendő védelmi vonal elkészítésében. Szeptember 2-án megérkezett 

az elvonulási parancs, és a kisállomásra betolt szerelvénybe elkezdtük a be-vagonírozást. Este 

7 órakor indult a szerelvény. Nem gondoltuk, hogy ez a búcsú az iskolától. A sorozatos légi-

támadások, valamint egyéb katonai szerelvények által okozott közlekedési zavarok miatt 7-én 

érkeztünk Hidasnémetibe, és megkezdődött a kirakodás. Gyalogmenetben, teljes felszereléssel 

Telkibányára mentünk (16 kilométer) és elfoglaltuk a szállást egy üdülőben. Másnap a szállás 

rendbehozatala és a laktanyarend kialakítása következett. 
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 Vitéz Major Jenő vezérezredes Emléktöredékek Visszaemlékezés az 1944. március és 1945. július közötti 

háborús eseményekre (Az idézett rész az áthelyezésére vonatkozó parancsból való, amikor is a Németországba 

vitt, magyar hadkötelezettek felügyelője lett.) 
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A növendékek feladata kettős volt, egyrészt az erődvonal kiépítésének műszaki irányítása, 

másrészt partizántámadás elleni védelem. Az építési munkákat zömmel katonai szolgálatra 

alkalmatlan, de SAS- behívóval mozgósított emberek végezték. A hírek szerint Sátoraljaújhely 

térségében dobtak le ejtőernyős partizánokat, de mi nem találkoztunk velük. 

A műszaki munkák elkészítésének oktatása után megkezdődött a védővonal kitűzése. Az 

első lépésben harckocsiárkok elkészítésére kaptunk utasítást, majd megkezdődött a zászlóalj-

támpontok kiépítése.  A Debrecen környéki csaták idején a szovjet előretörése miatt október 

11-én parancsot kaptunk a munka befejezésére és az azonnali elvonulásra. Másnap a málhát 

szekerekre pakolva gyalogmenetben elindultunk nyugati irányba. Október 15-én Sajópüs-

pökibe értünk, ott szállásoltunk be, ahol az esti órákban értesültünk arról, hogy a kormányzó 

a harcok beszüntetésére adott parancsot. Másnap hajnalban továbbgyalogoltunk erőltetett 

menetben attól tartva, hogy az oroszok bekerítenek bennünket. Az esti őrséget az esetleges tá-

madás veszélye miatt megerősítettük……‖
173

 

  

„……Szeptember 

1., péntek  –  A honvédeskü letétele után híre jár az erdélyi erődvonalak átépítésé-

nek. Éjfélkor riadó, mert a románok betörtek Nyárádtőnél. Bevetésre azonban nem kerül sor, 

csak a legénység megy. 

2., szombat  –  Kijön az elvonulási parancs, felkészülés, délben bevagonírozás. Este 7-

kor indul a szerelvény. A Hernád-völgy védelmi vonalának kiépítéséhez vezénylés. Erdély vé-

delmét az oroszok gyors előretörése miatt a hadvezetőség már feladta.  

3., vasárnap  –  Szászrégen, Déda, Szeretfalva, Dés az utunk. Az oroszok elfoglalják 

Sepsiszentgyörgyöt és Kézdivásárhelyt. 

4., hétfő  –  Fürdés a Szamosban, s azután tovább a Zsibó-Nagybánya útvonalon. 

Az oroszok elfoglalják Gyergyószentmiklóst. 

5., kedd  –  Útvonal: Szatmárnémeti-Királyháza. Átlépés a Tiszán. Találkozás a 

nagyváradi tüzér-hadapródiskola szerelvényével. 

6., szerda  –  Útvonal: Nagyszölős-Beregszász-Csap-Sátoraljaújhely, majd át Szlo-

vákián. Estére Kassán kimenő. 

7., csütörtök  –  Hidasnémetibe érkezés, kirakodás. Gyalogmenetben teljes felszereléssel 

(16 kilométer) Telkibányára. Szállás egy OTI-üdülőben. 

8., péntek  –  A szállás rendbehozatala, szobaszemle. Csíkszereda elesik.  

9., szombat  –  Műszaki előadás és oktatás a védővonal építéséről.  

10., vasárnap  –  Templomba menetel a faluba. 

11., hétfő  –  Megkezdődnek a védővonal építési munkálatai. Az emberek 

harckocsiárkokat ásnak. Elesik Nagyszeben. 
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12., kedd  –  Tovább folyik a munka. Elesik Székelyudvarhely.  

13., szerda  –  Munka a védővonalon. 

14., csütörtök  –  Elesik Marosvásárhely, őrraj riasztása, a környék átfésülése eredmény 

nélkül. Közben még egy lövés dördül, tartani kell a partizán veszély tol. Elkészül a szervezési 

táblázat és beosztás. Kivonulás szemrevételezni a védővonal helyét.  

15., péntek  –  Elkészül a szervezési táblázat és a beosztás. Kivonulás szemrevételezni 

a védővonal helyét. 

16., szombat  –  Kivonulás munkára. Elkezdjük a kitűzést.  

17., vasárnap  –  Folytatódik a kitűzés. Elesik Temesvár és Arad. 

18., hétfő  –  Megkezdődik a zászlóalj támaszpontok kiépítése a védővonalon. Rajok 

feladata a kitűzés, azt kell befejezni a hó végéig. 19-30-ig – Folytatva a kitűzést minden nap. 

Elesik Nagybecskerek. 

Október 

1-10-ig  –  Megkezdődik a körletek kiépítése. A munkaszolgálatosok ásóval, csá-

kánnyal dolgoznak. 

11., szerda  –  A munka befejezése. Az oroszok gyors előretörése miatt nagy a veszély 

a bekerítésre. Gyorsan pakolás, a málhát szekerekre teszik. 

12., csütörtök  –  Gyalogmenet. Útvonal: Gönc-Hidasnémeti-Tornanádaska. A falusiak 

tejet, vajat, túrót adnak. 

14., szombat  –  Útvonal: Szin-Szinpetri-Josvafő-Aggtelek-Trizs. Szállás egy csűrben. 

Kecskemét elesik. 

15., vasárnap  –  Útvonal: Kelemér-Serényifalva-Bánréve-Sajópüspöki. Horthy kapitulál. 

Szekereken folytatódik az út, de Hadházy alezredes megjelenik, leállítja az oszlopot, közli, 

hogy Szálasi átvette a hatalmat. Este szigorú őrségadás, mert az oroszok igen közel vannak. 

16., hétfő  –  Szekéren tovább: Ózd-Hódoscsépány-Arló-Járdánháza-Borsodnádasd. 

Itt Frank alezredes leszállít mindenkit a kocsikról. Gyalog tovább Szentdomonkos-

Pétervására. Minden faluban nyilasok vannak. Megtudjuk, hogy Dalnoki Miklós Béla altá-

bornagy és Vörös vezérezredes átállt az oroszokhoz. 

17., kedd  –  Menetvonal: Nádújfalu-Nemti-Kisterenye. Nemti lakossága nagyon 

kedvesen fogadja az alakulatot. 

18., szerda  –  Menetvonal: Mátraverebély-Pásztó-Szurdokpüspöki-Jobbágyi, szeké-

ren.  

19., csütörtök  –  Pihenő Jobbágyiban. Mákostésztát lehet főzetni.  

20., péntek  –  Menetvonal: Szarvasgede-Vanyarc-Bercel. 

21. szombat  –  Gépkocsival lenne tovább, felkészülve várjuk a járműveket, de nem jön-

nek. 
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22. vasárnap –  Frank alezredes megjelenik, eskütételhez sorakozás és felesketés Szála-

sira. Utána gépkocsira, menetvonal: Aszód-Budapest-Torbágy. Késő este egy sváb házban 

igen jó szállás. 

23., hétfő  –  Szállás egy pelyváscsűrben.  

24., kedd  –  Eltávozást lehet kapni Pestre. Elesik Makó. 

25., szerda  –  A budapestiek szabadságot kapnak. Új szállás keresése, mert a csűrben 

rettenetes a hideg. 

26., csütörtök  –  Délelőtt bevagonírozás, délben egy házban jó ebéd. Este ismét bombáz-

zák Budapestet. Borzalmas tűzijáték. 

27., péntek  –  Végre elindul a szerelvény, de csak Ácsig jut. 

28., szombat  –  Nyílt pályán állás. Javítják a vágányokat, mert a vonalat szétbombáz-

ták. Délután körülbelül 3 kilométer tovább. 

29., vasárnap  –  Vesztegelés. Este Komáromba, majd tovább. 

30., hétfő – Befutunk Győrbe. A város szét van bombázva. Pár óra állás. A győriek hazame-

hetnek. Délután tovább Pápa felé. 

31., kedd  –  Vaszaron megáll a szerelvény. Nagy a csürhe. Kápolnás százados a 

napostiszt, megelégeli és csuklót tart. Szalay százados négy kerékpárossal nekivág, hogy a 

gépkocsikat elhozza. Délután bemenetel Pápára, majd Celldömölkre. Itt bevonulnak a pesti 

szabadságosok közül néhányan. Éjjel érkezés Szombathelyre. Az idevalósiak hazamehetnek. 

November  

1., szerda  –  Délután tovább Vasvárra, útközben légiriadó. A huszárok Rábahid-

végen leszállnak. A lövészek gépkocsin mennek Mikosdpusztára egy nagyon szép kastélyba. 

Prima szállás (gróf Czierernél). 

Vasváron értesültünk arról, hogy az iskola felszerelésének áttelepítése szeptember 2-től kez-

dődően négy szerelvénnyel Szlovákián keresztül történt, és szeptember közepére a szerelvé-

nyek megérkeztek Vasvárra. A vasúti szállítás közben a szerelvényeket több ízben partizántá-

madás érte, ezért a rajta utazó polgári személyeket tehergépkocsikkal Lévára, innen a 

balatonlellei honvédüdülőbe szállították, majd onnan tovább Vasvárra. A szerelvényeket Ér-

sekújváron szőnyegbombázás érte, minek következtében igen nagy anyagi kár keletkezett. 

Vasvárról tehergépkocsikat kellett indítani a még menthető anyag beszállítására. A személyek 

elszállítását és az anyagmentést is Avar József százados végezte. 

Az iskola parancsnoka még mindig Saád József alezredes, Altorjay ezredes frontszolgálata 

miatt…….‖
174

 

 

„…Az idő szép, kora őszi volt, így aznap is, meg a következőkön, hiszen a légi riadók 

azon túl, szinte, mint egy órajárás minden nap megismétlődtek, a riadók idejét a szabadban, a 
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ház udvarán, majd a környéken kószálva töltöttük el. Ez azért volt igen tanúlságos, mert köz-

ben megindult és Kövesdre is elérkezett a menekült áradat. Akkor még főleg Erdélyből, de 

nemcsak a vissza kapott részekről, hanem például Brassóból valókkal is találkoztunk. Emlék-

szem: a brassóiak két szép, modern városi autóbusszal jöttek, amelyiken számunkra ismeret-

len román felíratok voltak. A brassóiak magyarul és németül beszéltek, vagyis vegyesen ma-

gyarok és szászok lehettek… 

… Ugyanis ekkor már Putnokon keresztül is megindult a menekült áradat. Mondhat-

nám, hogy ekkor főleg az autóval rendelkező, gazdagabb,és valami miatt menekülni kénytelen 

réteg jött. Ezt azért tudom, mert amíg volt benzin a Gresits-féle benzinkút tartályában, ezek 

ott megálltak tankolni. Jegyre még kaphattak üzemanyagot… 

… A szőlő megérett. Nekem kellett többször kimenni, hogy megtekintsem állapotát és 

sértetlenségét. Az utakon ugyanis már nagy tumultus volt. Most már a kispénzűek jöttek, Er-

délyből, Kárpátaljáról, hintón, szekéren. Autók csak a Kelet felé az utánpótlást vivő német 

konvojok, valamint sokszor a menekülők közé szorult, üresen visszafordultak voltak. Időnként 

állatcsordák is voltak láthatók, amelyeket az út menti földeken, árkon-bokron át hajtottak. 

Szerencsére a mi szőlőnk, a Dienesfalvi völgy elején, az országúttól beljebb volt, s így elkerül-

te a fáradt emberek gyümölcs utáni éhségét… 

… Arra viszont emlékszem, hogy a szőlőhegyről az ország útra nézve a menekültek 

áradata még áttekinthetőbb és emiatt kétségbe ejtőbb volt, mint ha az ember közöttük járt… 

… Az országúton nem szűnt a menekülők áradata. De vasúton is sűrűbbek lettek a 

Bánréve felé menő, mindenféle katonai mozdíthatót szállító szerelvények. Egy alkalommal két, 

négy tengelyes, forgó alvázas kocsin két Zrínyi roham tarackot is láttam. Ez azért villanyozott 

fel, mert az elmúlt időszakban a Magyar Futárból már láttam a fényképüket, meg az ismerte-

tést róluk. Tudtam, hogy magyar fejlesztésű, modern tankok és ezért nagyon büszke voltam 

rájuk… 

… Említettem korábban, hogy a németek elől menekülők, főleg az erdélyi tájakról ha-

talmas csordákat is hajtottak maguk előtt, árkon-bokron keresztül…‖
175
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„Mint bánrévei lakos, és a miskolci Gépipari Középiskola III. éves tanulója, kötelező 

nyári termelési gyakorlatomat, a bánrévei MÁV fűtőházban töltöttem el.  

Az iskolaév szeptemberben, a közeledő front hatására már nem kezdődött el, így az akkori fű-

tőházfőnök, Szeles István engedélyével, tovább dolgoztam, mint gyakornok.  

 A naponként többször is ismétlődő 

légiriadó alatti időt, a fűtőházon kívül, de 

legtöbbször a rozsnyói vasútvonalra kiindu-

ló, menekülő vonaton töltöttük, igen sokan. 

 

MÁV 326.  

sorozatú mozdony 

 

1944. október 21-én, 9 óra körül légiriadót 

jelzett a sziréna. A bánrévei állomáson lévő személyvonati szerelvényre felszálltak azok, akik 

az állomáson dolgoztak, de részvételük nélkülözhető volt, valamint az állomásépületében lakó 

vasúti tisztek, és családtagjaik. A szerelvény emlékezetem szerint 8-9 darab, 2 tengelyes ko-

csiból állt, melynek közepében egy I-II. osztályú kocsi volt, a többi III. osztályú. A vasútállo-

mási személyzet és a családtagok az I-II osz-

tályú kocsiban helyezkedtek el. 

A szerelvényt, az állomási tartalék, egy 326. 

sorozatú mozdony továbbította, az akkori 

rend szerint, a rozsnyói vonalra.  

 

P-38J vadászgép 

 

 A fűtőházi dolgozók közül sokan a 

fűtőház mellett szálltak fel, többek között, én 

is. Az I-II. osztályú kocsiba szálltam fel, mert ott volt a barátom, Csúzda János, aki az állomás 

épületében lakott, és a kassai Gépipari Középiskolába járt. Az említett kocsi folyosóján vol-

tunk, közel az ajtóhoz. A vonat 9 óra 30 perc körüli időben indult el a fűtőház elől. Az abafalvi 

megálló után következő, Sajórecske környékén jártunk, mikor a barátom szólt: 

 - Nézd, mik jönnek ott?  

Kinéztem az ablakon, s láttam, hogy DNy felől, emlékezetem szerint, 2 csoportban, 3 – 3, P-38 

Lightning típusú, kéttörzsű repülőgép jött egész alacsonyan. Az első gép átrepült a haladó 

szerelvény felett olyan alacsonyan, hogy láttam a pilóta bőrsapkás, szemüveges fejét. A máso-

dik gép már elkezdett lőni a mozdonyra.  Mi ekkor a másik oldalon leugrottunk a vonatról, 

mire a harmadik gép is elkezdett tüzelni.  

Több gép nem tüzelt, valamennyien tovább repültek.  
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 A leugrásunk után láttam, hogy a mozdony teljesen gőzfelhőben van, a mozdony sípja 

szól, s a szerelvény lassulva halad tovább. Haladt addig, míg a gőz teljesen elfogyott, s a sze-

relvény megállt.  

Ekkor érkezett vissza a repülőkötelék, egy gép elszállt a szerelvény fölött és valamennyien 

ÉNy felé eltávoztak.  

 Ami utána következett az volt számomra a borzalom. A mozdonyon, a mozdony vezető-

je Szántó Béla, és fűtője, Juhász Géza, mindketten sajópüspöki lakosok, meghaltak
.
 A mozdo-

nyon tartózkodott még Takács József lakatos bánrévei lakos, aki súlyosan sérült. A testéből 28 

db szilánkot operáltak ki, s ki tudja mennyi maradt benne élete végéig. Később láttuk, hogy a 

mozdonysátor tetején feküdt és ott halt meg, Katona Zoltán lakatos, hanvai lakos. Az esemény 

10 óra körül lehetett, mert az órám üvege az ugrás következtében eltört, s a mutató 10
.14 

- kor 

megállt. Végignéztük a szerelvényt és a mozdonyt, nagyon sok gépágyú- és géppuskalövedék 

érte. A fegyverek tűzereje olyan volt, hogy a mozdony álló- és hosszkazánja több helyen telje-

sen át volt lőve és azon távozott el a gőz és a víz. Sok olyan lövedék volt mely a mozdonyke-

retbe, a kerékpár abroncsaiba, valamint a tengelybe volt befúródva.  

 Később tudtuk meg, hogy a síp azért szólt, mert a meghalt Katona Zoli karja és feje 

ráhanyatlott. A szerelvény teljes egészében végig volt lőve, kivételt képezett a középen elhe-

lyezkedett I-II. osztályú kocsi.   

Emlékezetem szerint a támadás következtében 3 halott és a szerelvény többi részén, 10-12 sú-

lyos és könnyebb sérülés volt. 

 Nem sokkal később hallottam, hogy ezen az emlékezetes napon, az ország területén, az 

amerikai 15. Army Air Force, P-38  Lightning típusú vadászgépei által végzett alacsony tá-

madás során, több mint 100 db gőzmozdonyt lőttek üzemképtelenné. 

 Az akkoriban sokak által hallgatott angol rádió, a BBC, beszélt is a támadásokról, ki-

hangsúlyozta, a támadások alkalmával szeretnék elkerülni az emberáldozatot. Céljuk volt a 

mozdonyokat, mint a szállítás vontatóerejét megsemmisíteni.‖
176

 

 

 Az alacsonytámadásról és a 10 nappal későbbi, szovjet bombázásról szóló visszaemlé-

kezés, 1994. november 17-én jelent meg a megyei napilapban. 

 A megjelenés után, az Északmagyarország újságírója, Oravecz János helyreigazításo-

kat tett és megkérdőjelezett a visszaemlékezésben szereplő tényeket, adatokat! 

 Ennek kapcsán is kezdtük tovább kutatni az eseményeket és szerény lehetőségeink 

mellett egészen messzire jutottunk.   

Tudjuk már, hogy a 82. FG. (vadászcsoport) mely századának tagjai repülték ezt a be-

vetést és név szerint is sikerült azonosítani pilótát, aki résztvevője volt, vagy lehetett az ala-

csonytámadásnak.  
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 A tíz nappal későbbi bombázással kapcsolatosan is sok egyéb dolgot sikerült kideríte-

ni, bár itt a szovjet 5. légi hadsereg irat- és emlékanyaga messze nem olyan részletes és hite-

les, mint az amerikai, mégis érdekes adalékokkal szolgálhatunk. 

 

Az1944. október 21-i alacsonytámadás vázlata
177

 

 

 A kutatás indulásakor készítettünk egy térképvázlatot. Az alacsonytámadásnál bejelöl-

tük a Sajórecske környéki vasúti pálya azon kanyarulatát, ahol a vonatot a támadás érte. 

Ugyancsak jelöltük a gépek bejöveteli, támadási, majd távozási irányait is. 

 

 

 

 

 

A környék domborzati viszonyai 
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Még egy gondolat az előzőekben leírt eseményekhez! A szemtanúk szerint hat gépes 

kötelék hajtotta végre a támadást, de csak két gép lőtte a vonatot. Miért? 

Egyértelmű, hogy a széttagolt alacsonytámadó kötelékeket is több részre osztották. Egy ré-

szük a kiírt feladatokat hajtotta végre és a helyszín, a megfigyelt eredmények alapján osztotta 

be a lőszerét. Amennyiben tehát a célok leküzdését két gép is elvégezte, akkor mentek tovább 

új célokat keresni. 

A kötelékek másik része pedig az alacsonytámadók fedezését végezte, mind az oda, mind a 

visszaúton. Ők tehát a támadások során nem igazán lövöldözhették el a lőszer-

javadalmazásukat, mert nekik az volt a feladatuk, hogy magyar – német vadászokba ütközve, 

velük kellett volna felvenni a harcot és védeni a többi gépet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után 133 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bánrévét ért légitámadásokra 

tett újságírói megállapítások 
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 A történetet az előző fejezetben megismertük. Az akkori újságcikkben a két esemény, 

az amerikai és a szovjettámadás együtt szerepeltek, ezért azokra egyszerre reagált Oravecz 

János. Itt még az elején, mi is együtt kezeljük a két eseményt, aztán majd a részletezések so-

rán ezek külön válnak. 

  

„…A riportszerűen izgalmas és részletes leírásban név szerint szerepelnek az ál-

dozatok is. Hivatkozva a Légi háborúk Magyarország felett c. „kiadványsorozatra" azt a 

sommás megállapítást teszi, miszerint „ A fent említett könyv nem foglalkozik a szovjet 

csapatok által elkövetett repülőtámadásokkal."
178

 

Ezzel ellentétben elegendő lett volna a Pataky Iván-Rozsos László-Sárhidai Gyula: 

Légiháború Magyarország felett című kétkötetes könyv tartalomjegyzékeit fellapozni.  

Ezekben ilyen címek olvashatók: „A szovjet és román légierő bombázóbevetései‖. A szov-

jet, illetve román hadijelentésekből kigyűjthető bombázási időpontok; Magyarországi 

helységeket ért bombatámadások;  A magyarországi célok támadása előtt, vagy után 

bombázott városok, amelyek vasúti, olaj-, vagy hadiipari kapcsolatban voltak a magyar 

térséggel; Bombatámadások magyar helységek ellen..."; Részletes műszaki leírás ismerte-

ti a légitámadásokban részt vett szovjet repülőgéptípusokat, a bombafajtákat, de még a 

ledobott bombamennyiségről is található összesített adat. 

Az 1944. októberi angol, amerikai és szovjet légitámadások, célpontjai ebben a régióban 

a könyv szerint Ózd, Szilvásvárad, Putnok, Vadna, Barcika, Sajószentpéter, Edelény, Bé-

lapátfalva és Miskolc környéke, Füzesabony, Kál, stb. Az alacsonytámadásokkal a vasúti 

közlekedést akadályozták az által, hogy vasúti szerelvényeket, mozdonyokat semmisítettek 

meg az állomásokon és a nyílt pályán. 

Ami a támadó géptípusokat illeti: FG P-38 Lightning típus, így nem létezett. Volt viszont 

a Lockheed gyár P-38J típusú, zuhanóbombázásra is alkalmas távolsági, póttankokkal el-

látható vadászrepülőgépei. A számmal ellátott FG, a Fighter Group rövidítése, amely 

harcászati egységet jelölt. Egy ilyen vadászcsoport csapat három önálló hadrendi számú 

századból áll, századonként 25 vadászrepülőgéppel. 

 …A magyar légtérben tevékenykedő szovjet gépek között nem szerepel P-2
179

 típusú, 

kétmotoros frontbombázó, amiről az emlékező írás részletes leírást közöl. Volt viszont a 

szovjet Petljakov PE-8 típusa szerint TB-7 bombázó, ez azonban négymotoros volt. Ezért 

feltételezhető, hogy a 31-i támadást a híres Iljusin (IL-4) rombolók hajtották végre, ame-

lyek két nagyteljesítményű motorral rendelkeztek és kimondottan a fronttevékenység tá-

mogatására, konstruálták.‖… 

… A kétkötetes Légi háború egyedülálló vállalkozás a magyar hadtörténelemben. Három 

kitűnő szakértő-szerző közel húszéves gyűjtő munkájának eredménye. Nem befejezett, nem 

tökéletes, de nem szorul különösebb védelemre. A tények makacs dolgok...
180

 

 Oravec János‖ 
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 Az ujságcikkben együtt szerepeltek az 1944. október 21-én és a 31-én történt esemémyek leírásai, ezért az 

ujságírói válaszban is helyenként keverednek a dolgok. 
179

 Nyilvánvaló hiba, Pe-2 lenne a helyes hivatkozás (RZ) 
180

 Oravec János: Pontosítások a bombázásokról (Északmagyarország napilap)  
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Hazánk angol – amerikai bombázásainak 

rövid áttekintése  
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561. 

A m. kir. kereskedelem-és közlekedésügyi miniszter 1943. évi 85.473. számú  

rendelete,  

a berepülési veszély, légi veszély, légiriadó vagy légitámadás esetében a 

Vasúti Üzletszabályzat egyes, rendelkezéseinek módosításából. 

A Vasúti Üzletszabályzat 2. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés figyelembevételével 

a Vasúti Üzletszabályzat 8. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket ideiglenes hatállyal — 

a háború tartamára — a következőképen egészítem ki:  

„A vasút berepülési veszély, légi veszély, légi riadó vagy légitámadás esetében az, ér-

vényben lévő menetrendektől eltérhet.‖  

Ez a rendeletem azonnali hatállyal életbelép.  

Budapesten, 1943. évi augusztus hó 28-án.  

Dr. Markos Olivér s. k 

államtitkár
181

 
 

 

Az Amerikai Egyesült Államok kongresszusának 1942. június 5-i deklarációja, amely 

kinyilatkoztatta a  –  „háborús viszony fennállása" – Magyarországgal. Ez után a szövetséges 

hírszerzés azonnal megkezdte az adatgyűjtést a bombázandó magyar célokról, és 1943 őszére 

pontos információkkal rendelkezett az ország gazdasági szerkezetéről, termelési kapacitásá-

ról, politikai helyzetéről. A hírszerzés adatai alapján a légierő felderítő gépei 1943 szeptembe-

rétől a célobjektumokat a Földközi-tengeri Szövetséges Légierő fotófelderítő ezrede lefény-

képezte, majd az ősz folyamán a fényképeket kiértékelték, elemezték, rendszerezték és fon-

tossági sorrendet állapítottak meg. A fényképek segítségével további olyan magyarországi 

célpontokat választottak ki, amelyekről korábbi hírszerzési adatok nem álltak rendelkezésre. 

Külön célcsoportként kezelték a repülőgépgyártást, a nehézipart, benne a fegyver-, lőszer- és 

harcjárműgyártást, az olajipart, a katonai repülőtereket, valamint a közlekedési, főként vasúti 

célokat.
182

 

A lényeg az, hogy 1943. szeptember - november hó folyamán a RAF
183

 Egyiptomban, 

majd Dél-Olaszországban települt felderítő egysége részletekben lefotózta az ország területé-

nek nagy részét, majd e filmek alapján célpont listát készített, s a még békében összegyűjtött 

irodalmi adatok alapján kiértékelte a célokat.
184
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 Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 / Rendeletek tára, 1943. 
182

 Oláh András Pál: Amerikai légitámadások Magyarországon (Rubicon) A célpontokról kigyűjtött táblázatkat a 

15. légihadseggel foglalkozó fejezetben adjuk közre. 
183

 Royal Air Force, (brit) királyi légierő. A magyarországi célpontok jegyzékét a 15. légihadsereggel foglalkozó 

fejezetben lehet megtalálni. 
184

 Egy korábbi fejezetben a bombázási célpontok listáját már bemutattuk. Szerintünk ez sajnos nem teljes! Erre 

majd a később bemutatásra kerülő új adatok is bizonyítékul szolgálnak! 
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Ezeket a felderítési adatokat 1944 januárjában átadták a már megalakult MASAF
185

 

parancsnokságának, amely a 15. AAF (Army Air Force, légihadsereg) célpontjai közé beso-

rolta az egészet. A 15. AAF parancsnoksága irányelveit Washingtonból kapta, ahol az Egyesí-

tett Vezérkar Főnöksége osztotta a parancsokat, nemigen törődve a távoli realitásokkal.  

1943 decemberétől a kidolgozott tervek szerint a bombázási sorrend az alábbi volt:  

1.  Bulgária,  

2.  Budapest,  

3.  Bukarest.  

Ez még a tervezett balkáni partraszállás előkészítése jegyében alakult ki, mindenütt a vasúti és 

olaj célokat támadva, hogy a német észak-déli irányú szállításokat elvágják. 

1944. januárban már a repülőipar a fő cél, ezért a 15. AAF 1944. február 2-re beter-

vezte Budapest bombázását 150 géppel, a repülőgépgyárak ellen. A rossz idő miatt ezt nem 

hajtották végre, Durazzot bombázták helyette. Ekkor két hónapi huzavona után március 25-én 

feloldottak minden korlátozást.  

1944. március 28-án, 17 óra 05-kor, az Amerikai Légierő vezérkari főnökének távirati 

utasítása megérkezett a MASAF algíri főhadiszállására. Ebben Spaatz
186

 tábornok utasítást 

kapott,  

„a 3. pont szerint, hogy a bombázási célpontok a Balkánon:  

(I.)  Bukarest, vasúti csomópont,  

(II.)   Ploesti, vasúti csomópont,  

(III.)   Budapest, vasúti rendező pályaudvarok,  

(IV.)   Szófia és városok Bulgáriában."  

A hadászati cél a magyarországi vasúti közlekedés bénítása, valamint a német (és benne a 

magyar) vadászrepülőgép-gyártás szétzúzása volt.  

A Magyar Királyságnak a szövetségesek általi bombázásának kezdete a nyugati front 

megnyitását előkészítő légi hadműveletekre vezethető vissza. Németország − és szövetségesei 

− kibombázása a háborúból, hadiiparának és a hadi szükségleteket kielégítő üzemeknek a 

megsemmisítése vált az angolszász hadvezetés céljává.  

                                                 
185

 Földközi-tengeri Szövetséges Légierők 
186

 Spaatz, Carl (1891–1974) Amerikai repülő tábornok. Harcolt az első világháborúban. 1940-ben az angliai 

csata idején megfigyelőként a Brit-szigeteken tartózkodott. 1942-ben megszervezte a 8. amerikai légi hadsereget, 

mely Nyugat-Európában tevékenykedett. 1943-ban az Északnyugat-Afrikában állomásozó szövetséges légierő 

parancsnoka. 1944-től a Németország bombázásáért felelős amerikai startégiai légierő vezetője. Arnold 

tábornokhoz hasonlóan a stratégiai bombázás híve volt, mely nagy károkat okozott a németeknek, de jelentős 

veszteségekkel is járt, melyek csak a nagy hatótávolságú vadászgépek megjelenésével csökkentek elfogadható 

szintre. Amerikai részről Spaatz írta alá a német megadásról szóló okmányt, de akkor már (1945 márciusa óta) a 

távol-keleti hadszíntéren irányította az amerikaiak stratégiai légierejét. Az ő parancsnoksága alatt álló gépek 

dobták le az atombombát Hiroshimára és Nagasakira. 1947–48-ban az újonnan létrehozott önálló légierő 

vezérkari főnöke volt. 
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Ezen túl pedig hazánk ekkor már nélkülözhetetlenné vált a németek számára. A vasúti hálóza-

tunk és közlekedésünk a németek balkáni, de a keleti fronti működésének is egyik alapja volt. 

Ugyanígy felértékelődött a magyar olajmezők jelentősége, de a mangán, és az alumínium, no 

és persze az élelem, valamint a mezőgazdasági termékek is. Ugyancsak megkerülhetetlen volt 

az akkori repülőgépgyártásunk is, amely komoly veszélyt jelentett a szövetségesekre. 

A Magyarország elleni légitámadásokat egyrészről az amerikai légierő egységei haj-

tották végre több száz repülőgépből − köztük nemritkán 500 bombázóból és 200 vadászból − 

álló támadó kötelékek által. A bombázókat a támadás egésze alatt folyamatosan vadászkíséret 

biztosította. A másik támadó fél a kezdetekben a brit légierő, a RAF volt. A RAF éjszakai 

bombázásai és folyami aknatelepítései, vadászkíséret nélküliek voltak, s 50-100 repülőgéppel 

zajlottak. Ezek aztán szétválva, de még így is túlerőben egyszerre akár 5-6 települést és cél-

pontot támadtak. A bombázások hazánkban napi rendszerességgel következtek be, számos 

település, ipari, közlekedési objektum – nem ritkán többször is – súlyos károkat szenvedett és 

az emberéletben is tragikus veszteségek történtek. 

A magyar légteret 1944 júniusától gyakorlatilag a háború végéig a Luftwaffe 8. 

Jagddivisionja,
187

 valamint a magyar 101. vadászrepülő osztály repülőgépei védték.
188

 Össze-

gezve elmondható, hogy a Magyarországot ért légitámadások idejére a vadászelhárítás ér-

demben nem tudta befolyásolni a szövetségesek által kijelölt célpontok támadását, zavarni is 

csupán jelentéktelen mértékben voltak képesek a bombázókat. Maguk a támadók is jobban 

tartottak a légvédelmi tüzérségtől, mint az ellenséges vadászoktól, bár ez a vélemény annyi 

féle, ahány visszaemlékezést olvas az ember… 

A Magyarország elleni légi műveletek az angolszászok részéről jól elkülöníthetőek az 

„olajipari‖, valamint a „vasúti‖ célpontokra, ez a légiháború egy – egy szakaszát is jelentet-

te. 

A szövetséges légierő a legnagyobb erőkifejtést a magyarországi vasúti közlekedés 

tartós megbénítására fordította. Ezzel kettős célt kívánt elérni. Mindenekelőtt megakadályozni 

a romániai nyersolaj eljuttatását egyrészt a magyarországi és szlovákiai, másrészt a nagy fel-

dolgozási kapacitású Bécs környéki finomítókba, továbbá gátolni a feldolgozott üzemanyag 

szállítását a harcoló hadseregcsoportokhoz. A RAF éjszakai aknatelepítései a Dunán szintén 

ezt a célt szolgálták.  
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 1943. szeptember 15. – 1943. november 4. Walter Schwabedissen altábornagy. 1944. júmius 5.-1945. május, 

Gotthard Handrick ezredes, Wien-Kobenzl székhellyel. Június 15-től, az akkor alakított 8. Jagddivision 

(vaászrepülő hadosztály) parancsnoka, vezeti DK-Európa légvédelmét a Tisza – Duna – Belgrád – Zágráb – Pola 

vonalig. Parancsnokságáát 1944.nov-ben feloszlatták, egységei beolvadtak a Luftflotte Reich-be (Birodalmi 

Légiflotta). 1944.június-szeptember között hadműveletileg irányította a honi magyar vadászerőket is (101.vad.o. 

és 5/1.éjszakai vad. szd.). A parancsnoki hatáskört a Bp-i →Sziklaközpontban Ernst Düllberg rep. őrgy. vezetési 

törzsén keresztül gyakorolta, 1944.aug.30-ig. Ekkor a hazánkba visszavonuló Stab. Jagdgeschwader 77. 

(77.vad.ezd. törzse; pk. Steinhoff ezds.) átveszi a magyarországi légi hadműveletek irányítását, a háború végéig, 

Düllberg pedig Steinhoff vk.főnöke lett. 
188

 Természetesen még számos más alakulat is, de ezek gépeikre, kiképzettségükre, veszteségeikre való 

tekintettel nem értek el jelentősebb eredményeket. Velük szemben a térségünkben német, magyar és kisebb 

részben az akkor még német oldalon harcoló szlovák és horvát légierő mindösszesen kb. 280 vadászrepülőgépet 

tudott szembeállítani, melyek közül a magyar 101. Honi vadászezred, a legendás „Pumák" csak 50-60 bevethető 

géppel rendelkeztek! A vadászvédelem magasabb egysége a német 8. vadászrepülő hadosztály volt, Bécs-

Kobenzl központtal. 
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A magyarországi vasutak fejlettségük, magas technikai szintjük, kiépítettségük, sűrű-

ségük miatt, nélkülözhetetlenül fontos szerepet játszottak Németország és Délkelet-Európa 

között. Leszögezhető, hogy nem volt az országnak egyetlen olyan jelentősebb vasúti rendező 

pályaudvara, csomópontja, amelyet 1944. április 3-a és 1945. április eleje között a szövetsé-

ges, vagy a szovjet légierők legalább egyszer ne bombáztak volna. 
189

 

Az ország viszonylag sűrű és jó karban lévő vasúti hálózata lehetővé tette, hogy a legfonto-

sabb katonai és gazdasági szállítmányokat, akár kerülő vonalakon, kisebb-nagyobb késések-

kel, de célba tudták juttatni. 

Az április 3-i budapesti, csepeli, és az április 13-i budapesti, ferihegyi, és győri bom-

bázások vasúti célok rombolását, valamint a hazai vadászrepülőgép gyártás elpusztítását szol-

gálták. Súlyosan megrongálták a ferencvárosi rendező pályaudvart, a Horthy-ligeti Dunai Re-

pülőgépgyár Rt-t,
190

 a ferihegyi és tököli repülőtereket, a győri Magyar Waggon és Gépgyár 

Rt.
191

 üzemét és repülőterét, de a célt nem érték el. Az ország vasúti hídjait nem érte támadás.  

A következő súlyos támadássorozat 1944. június 2-án érte az országot. Közel 600 

amerikai bombázógép támadta Szolnok, Miskolc, Debrecen, Püspökladány, Szeged, Nagyvá-

rad és Kolozsvár pályaudvarait, illetve Dél-Erdélyben Simeriát. A rossz célzás miatt a közel-

ben lévő városrészek is jórészt elpusztultak, ez volt a magyar légibombázások során a legtöbb 

emberáldozatot követelő nap, közelítő pontossággal 2 387 fő magyar és 196 fő német halott 

maradt utána, a sebesültek száma meghaladta a 2 300 főt.  

A vasúti rongálások nagymérvűek voltak, több mint 100 mozdony és vagy 4000 vasúti 

vagon ronccsá vált, a pályaudvari épületek zöme megsérült. Viszont szó sem volt a forgalom 

megbénulásáról, bár a légifelvételek nagy rombolásokat mutattak.  

                                                 
189

 A közlekedés fontosságát húzza alá az a tény is, hogy az elmúlt években néhány amerikai szakíró elhibázott-

nak minősítette a szövetséges légierők részére Magyarországon meghatározott hadászati célokat. Azt állítják, 

hogy ha a szövetséges légierő e célra fordított teljes erejét a közép-európai vasúti forgalmat jelentősen befolyáso-

ló, magyar vasúti átmenő rendszer megsemmisítésére fordítja, sokkal jelentősebb eredményeket tudott volna 

elérni. 
190

 A Weiss Manfréd vállalatcsoport 1941. július 1-én alapította meg az állammal karöltve a Dunai 

Repülőgépgyár (DR) Rt.-t. A Sailer István építész tervei alapján kivitelezett repülőgépgyár első ütemének építési 

munkálataival 1942 januárjában lettek készen, a Szigetszentmiklós határában erre kijelölt területen. Az építési 

munkákat aztán később folytatták. A Horthy-liget épületeit egyébként programszerűen, mindenféle késedelem 

nélkül, határidőre adták át a Weiss Manfréd Acél- és Fémművei Rt., illetve a Weiss Manfréd Repülőgép- és 

Motorgyár Rt. szakmunkásai. Vitéz Hellebronth Vilmos repülőgépipari kormánybiztos irányítása mellett az 

1941. június 6-án létrejött német-magyar repülőipari államközi szerződés értelme szerint Szigetszentmiklóson az 

augsburgi Messerschmitt gyár Me210 repülőgépek C-1-es sárkányainak összeszerelése, valamint a stuttgarti 

Daimler Benz gyár 605A és 605B motorjainak licencben történő gyártása folyt. Az ipari üzem (akárcsak a többi 

magyar repülőgépgyár) a megtermelt javak többségét nem a Magyar Királyi Honvéd Légierő, hanem a Német 

Birodalmi Légügyi Minisztérium részére állította elő bérmunka címén, a szerződés szerint 1 milliárd Pengőért. 

Az amerikai légierő bombázása miatt a kőbányai pincerendszerbe átköltöztetett szigetszentmiklósi gyárban 

1944. október 16-ig 272 darab Me210 Ca-1-es szárnyat és a csepeli Weiss Manfréd Repülőgép- és Motorgyár 

Rt.-vel közösen 1208 darab DB 605A, B és D motort gyártottak le. 
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 Az 1896. december 28-án megtartott alakuló közgyűléssel a "Magyar Waggon- és Gépgyár 

Részvénytársaság" győri cég hivatalosan is megkezdte működését. A gyárnak nemcsak vasúti, hanem számos 

egyéb gyártmánya is lett az évek során. Így közúti járműveket, motorokat, majd repülőgépeket is gyártottak. Itt 

készült a híres és jól bevált „Botond‖ katonai terepjáró, a Rába-41tüzérségi vontató. A repülőgépek közül a 

Levente , a WM-21 Sólyom, a Focke-Wulf Fw 58 Weihe, a Bf-109G, és az Me210 gyártását is végezték. 



140 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után  

 

Az azonnal bevetett vasútépítő századok (101, 102, 105 VÉP) a munkaszolgálatos 

századok (MUSZ) és a katonai utász, hidász alegységek, illetve a MÁV vasútépítő osztagai 

pár nap alatt a forgalmat helyreállították.  

Ferencváros és Szolnok esetében az első átmenő vágányt 24 - 36 óra alatt, a második 

átmenő vágányt a 48. órára üzembe helyezték, a front szállításai nem szüneteltek.  

Az amerikai bombázási taktika a pályaudvarok be- és kivezető váltóinak, líra-

csomópontjainak szétverésére irányult, hogy a középen álló vonatok ne tudjanak elmozdulni. 

Emellett a mozdonyfordítókat és fűtőházakat igyekeztek lerombolni. Ugyanakkor lebecsülték 

a magyar helyreállítási tevékenység lehetőségeit.  

A pályaudvarokon a nagy kocsirendezéseket megszüntették, irányvonatokat állítottak 

össze, a mozdonyokat kis állomásokon cserélték, a vonatokat szétosztották sok állomás között 

stb. Oldalirányban úgynevezett cigány váltók és daruskocsik alkalmazásával kihozták a sérült 

szerelvények vagonjait, a roncs anyagok egy részét a helyszínen hagyták stb. így a forgalom 

zajlott, ha akadozva is, sőt idővel javult, fokozódott. Ugyanis a brit légierő 205. BG-je  1944.  

IV.  5-én éjjel megkezdte a „Gardening"
192

 hadműveletet, a Duna elaknásítását mágneses, 

indukciós aknákkal. Ez a hajózást bénította, legalábbis egy hónapig, amíg a mentesítést rész-

ben elvégezték. Ez alatt az olaj és benzinszállítmányok egy része vasútra terelődött, Németor-

szág minden nélkülözhető tartálykocsija ebben a térségben üzemelt. 

A vasútháború első szakaszában, április 3. és június 14. között a hidakat nem érte kár, 

kiesésük sokkal nagyobb veszteséget jelentett volna, mint bármely pályaudvaré, csak az ame-

rikai légierőknél ezt nem ismerték fel.
193

 

 

Az „olajháború" 1944. VI. 14. -  VIII. 20. között zajlott. E, mintegy kéthónapos idő-

szak alatt, az amerikai támadások fő célja az olajfinomítók voltak, de ezzel együtt számos tá-

madás érte a közelben lévő pályaudvarokat is, főleg Csepelen és Ferencvárosban.  

 

1944. VI. 14. 

Bombázás Budapest, Pétfürdő, Komárom, Eszék, Sziszek, 

illetve a kecskeméti repülőtér ellen. A gyárakat súlyos ká-

rok érték, a ferencvárosi és a kecskeméti pályaudvarok
194

 

könnyű sérüléseket kapott, a hidakat nem támadták.  

1944. VI. 26.   
Bombázás Győr, könnyű károk, a légiharcok a Dunántúl 

felett zajlottak. 

1944. VI. 27. 

Bombázás Budapest és Szolnok ellen, a Keleti és a József-

városi pályaudvarok súlyos károkat szenvedett. A hidakat 

ismét nem támadták. 

1944. VI. 30. Bombázás Budapest, Csepel, Tököl, Kaposvár, Dombóvár 
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 „Kertészkedés‖ 1944. január 1. (tervezés kezdete) – 1944. április 1 (végrehajtás kezdete). Az USA és 

Nagybritania közös haditerve volt, melyet a RAF hajtott végre, éjszakai bevetéseken. 
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 A vasúttal, az olajiparral, a vasúti hidakkal kapcsolatos részek Sárhidai Gyula: Újabb adalékok Magyarország 

vasúti hídjainak amerikai bombázásához 1944-ben  című tanulmánya alapján készült. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariSzemle_44_1994/ 
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 Az amerikai hadijelentésekben M/Y (marshalling Yard – rendező pályaudvar) rövidítések. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariSzemle_44_1994/
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és Pécs ellen, cél: a pályaudvarok és a repülőterek, károk a 

városokban. A hidakat ekkor sem támadták. 

1944. VII. 2. 

Bombázás Budapest és Almásfüzitő ipari célpontjai, vala-

mint 2 nagy rendező pályaudvar ellen. Első ízben bevetve 

az AZON-force
195

 a szajoli vasúti híd ellen. A támadás 

eredménytelen, az erős elhárítás miatt a budapesti pályaud-

varok nem sérültek, csak a lakónegyedek. Almásfüzitő he-

lyett a Duna menti falvakat és Győr külvárosát bombázták, 

a szolnoki támadás eredménytelen volt. 

1944. VII. 3. 

Az Aradot, Belgrádot és Temesvárt támadó kötelékekből 

kivált 4 db B 17-es gép, és 20 db rombolóbombával támadta 

a szegedi közúti és vasúti hidat. A támadás eredménytelen 

volt, a városban viszont keletkeztek károk 

1944. VII. 9.   Csak átrepülések voltak és légiharcok a Dunántúl felett. 

1944. VII. 8. Bombázás a Veszprém-jutási repülőtéren. 

1944. VII. 14.   
Bombázás Budapest és Pétfürdő olaj célpontjai ellen. Károk  

Hajmáskér, Fűzfő területén is, hidakat nem ért támadás. 

1944. VII. 26. Szombathely elleni bombázás kisebb károkkal. 

1944. VII. 27.   
Bombázás Budapest és Pécs ellen, súlyos károk Csepelen a 

Weiss Manfréd üzemekben.  

1944. VII. 30.   

Egy kötelék Lispét támadta, a hidakat nem érte kár. Bom-

bázás a csepeli Dunai Repülőgépgyár és a tököli repülőtér 

ellen. A gyékényesi vasúti híd egy véletlen találatot kapott. 

1944. VIII. 7.   
Első bombatámadás Újvidék ellen, célok nem ismertek, de 

valószínű, hogy a pályaudvar és a repülőtér
196

 voltak. 

1944. VIII. 9. 

Bombatámadás Győr, Almásfüzitő, Ferihegyi repülőtér, 

Pestszentlőrinc ellen, súlyos károk a pályaudvarokon. A 

hidakat nem érte támadás. Az egyetlen eredményt véletle-

nül érték el, s észre sem vették. A budapesti Északi össze-

kötő vasúti hidat egy véletlen bombatalálat érte, mivel nem 

volt célpont. Az Óbuda melletti első medernyílás főtartóját 

egy bomba átütötte, s az ív megroppant. Leállították rajta a 

vasúti forgalmat, s utászok vonultak fel a helyreállítására. 

Két uszályról fa alátámasztást építettek, s megkezdték a 

helyreállítást. A forgalom leállását az amerikai 

légifelderítés észre sem vette. 

 

Ezzel lezárult az a fejezet, amelynek során a fő célpontok a magyar olajipari üzemek, 

pályaudvarok és repülőgépgyártó üzemek voltak.  

Meg kell állapítanunk, hogy ennek a során egyik terület elpusztítását sem tudták kivi-

telezni, mivel lebecsülték a célok ellenálló képességét, s elhitték saját jelentéseiket. Az olajfi-

nomítók közül csak a budapesti Fanto (Egyesült Magyar Ásványolaj gyárak) égett ki, igen 

                                                 
195

 Azimut Only  → csak oldalszög helyesbítő rádióirányítású bomba. (301. BG. 6 db B-17 bombázó, 12 tonna 

bomba, találatot nem értek el.) 
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 Az Üjvidék elleni  VIII.  7-i támadás fő célja a repülőtér volt, az ott állomásozó német éjszakai vadászok 

miatt. 
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régi felépítése miatt, négy másik — a Steaua, Shell, Budapesti Vegyiművek, Magyar Olaj — 

csak súlyos károkat szenvedett, Szőny, Almásfüzitő, Fűzfő és Lispe csak károsodott. A repü-

lőipar kőbányai és budafoki pincékbe telepítése zajlott, de a gyártás soha nem állt le a bombá-

zott üzemekben sem. Az ország nagy rendező pályaudvarai súlyosan károsodtak ugyan, de a 

vasúti forgalom egésze egy napig sem bénult meg, az átmenő forgalmat 1—3 nap alatt helyre-

állították.  

Az amerikai bevetések 1944. VIII. 9. - 20. között szinte leálltak a magyar térségben, 

nem mintha kímélték volna a területet, hanem a nyugati front harcai és a dél-franciaországi 

partraszállás teljesen lekötötte az amerikai erőket. 

Augusztus 20-án Szolnokot és Szegedet érte bombatámadás. Ezzel a légitámadással lezárul a 

Magyarország elleni légi hadműveletek egy jól elkülöníthető szakasza, és megváltoznak a 

hadműveletek céljai.  

 

Az amerikai bombatámadások újabb szakasza tulajdonképpen a romániai hadművele-

tek alakulásával és a románok háborúból való kiugrásával kapcsolatos. A meginduló szovjet 

támadás támogatására újra megkezdték a magyar vasúti célok bombázását, hogy elvágják a 

német szállítások vonalait.  A vasútháború újból megindult.
197

   

1944. augusztus 20-án a 2. és a 3. Ukrán Front elsöprő erejű támadást indított a Jasi-

Kisinyov irányokban. A támadással egyidejűleg a szövetséges légierők támadásának iránya is 

megváltozott. A légitámadások fő célkitűzése a két ukrán front támadásának hadászati biztosí-

tása, illetve Magyarország háborúból való kilépésének kikényszerítése lett. Ettől az időszaktól 

válnak általánossá a térségben a szovjet légitámadások is. A német és magyar csapatok Ro-

mániából történő visszavonulása kapcsán a csapatmozgások és a közlekedési útvonalak elleni 

harcászati légitámadások is általánossá válnak, és 1944 augusztusának végére a szárazföldi 

hadműveletek is elérik Magyarországot. 

A román árulás és kiugrás után az események tragikusan gyorsultak és most már a 

szovjet, valamint a román légierő is itt volt hazánk felett. 

 

1944. VIII. 23. 

Románia köpönyeget fordított és összeomlott a Prut mentén hú-

zódó arcvonal a Kárpátok és a Fekete-tenger között, az amerikai 

vezetés kísérletet tett Magyarország  „kibombázására" a háború-

ból, hátha követi a román példát. Ezzel telt el egy hónap, szep-

tember 20-ig.  Mivel ez nem hozott érdemleges eredményt, és a 

szárazföldi hadműveletek megkezdődtek az ország területén, ezu-

tán az amerikai légierők már csak a dunántúli célokat támadták a 

háború végéig 

1944. VIII. 20. 

Bombatámadás a szolnoki pályaudvar és a repülőtér ellen. A vas-

úti Tisza-hidra 200 db bombát dobtak eredmény nélkül. Szegeden 

6 gép bombázta a pályaudvart, a híd nem sérült meg. 

1944. VIII. 21.   A hajdúböszörményi repülőteret bombázták. 

1944. VIII. 24. Külföldi célok mellett a 47. BW. (Bomber Wing) 2 groupja tá-
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 1944. VIII. 20 - 1945. III. 26. 
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madta a szegedi vasúti hidat, 60 bombát dobtak rá, 1 találat volt, 

de a forgalom nem szakadt meg. 

1944. VIII. 28. 

Bombázás Miskolc, Szolnok, Szajol, Szőny és Szabadka ellen. 

Ezen belül 100 gép támadta 200 db nagy bombával a szajoli vas-

úti hidat, de csak kisebb javítható károk keletkeztek. 

1944. VIII. 29. 

Bombázás Szeged, Cegléd, Kecskemét, Szászrégen, Szolnok, 

Szabadka ellen. Ezen belül 42 gép 400 bombát dobott Szegedre, a 

hidak nem sérültek meg. 

1944. VIII. 30. Bombázás Újvidék ellen, a cél nem ismert. 

1944. IX. 1. 

Kisebb kötelék bombázta 99 bombával a szajoli vasúti hidat, 

eredménytelenül. Támadás érte Mezőtúr vasúti hídját is. Támadás 

érte Debrecent, Újvidéket, Szolnokot, Berettyóújfalut.  

1944.  IX. 3. 

Erős bombázás Szeged ellen, 42 gép 130 db bombát dobott le, a 

vasúti hidat 8 találat érte, a 2. és 3. pillér közti része a Tiszába 

omlott.  Két kötelék a szolnoki vasúti hídra 27 bombát dobott, 

eredménytelenül. 

1944.  IX. 5. 

Megindult a Budapest elleni támadássorozat az É-i és D-i össze-

kötő vasúti hidak lerombolására. Az 5. BW. B—17-es gépei 

mindkét hidat bombázták eredmény nélkül, a város kárai nagyok 

voltak. A 304. BW 270 db bombát dobott a szolnoki vasúti hídra, 

s egy bomba véletlenül megrongálta a szajoli ártéri ívét, a forga-

lom leállt. Az 55. BW. eredménytelenül bombázta a szobi Ipoly-

vasűti hidat. 

1944.  IX. 6. 
Bombázás Nagyvárad, Nyíregyháza pályaudvarai, a Sebes-Körös 

vasúti hídjai, valamint Leskovár és Újvidék ellen. 

1944. IX. 17. 
Bombázás Mosonmagyaróvár, Baja, Budapest ellen, súlyos károk, 

de a hidak nem sérültek. 

1944.  IX. 18. 

Bombázás Budapest, Szob, Szabadka, Szeged, Újvidék ellen, 

célok mindenütt a hidak. Az újpesti vasúti hídnál egy bomba el-

süllyesztette az alátámasztó uszályt, a korábbi sérült ív emiatt 

leszakadt. A déli hídon a forgalom ment tovább, a hídfők letarolt 

állapotba kerültek.  

1944.  IX. 20. 

Újabb bombázás Budapest, Győr, Hatvan és Szob ellen, fő cél a 

Duna-hidak. Ennek során a sérült újpesti híd ismét megrongáló-

dott, a Déli összekötő vasúti hídnál a vasúti töltés és a híd közti 

áthidaló darab részben leszakadt, a töltés megrongálódott. A ki-

esés 3 napi javítást jelentett, az Ipoly-híd nem sérült meg. 

1944.  IX. 21. 

Bombázás Békéscsaba, Debrecen pályaudvara és Baja, Kisköre, 

Újvidék és Tiszafüred vasúti hídjai ellen. Ennek egyetlen ered-

ménye a bajai híd 2 ívének eltalálása és leszakadása volt. A többi 

célpont sértetlen maradt. 

 

Ezzel befejeződött a pályaudvarok és hidak elleni egy hónapos támadássorozat, amely több 

eredményt hozott, mint az 1944. IV. - VIII. hó közti időszak együttvéve. Ez alatt csak az Új-

pesti összekötő vasúti hidat, a bajai vegyes üzemű vasúti hidat, a szegedi és szajoli vasúti hi-

dat sikerült üzemen kívül helyezni, ezt is gyakorlatilag csak IX. 5. és IX. 21. között.  

Mivel 1944. IX. 23-án megkezdődtek a harcok az ország határain belül, az amerikai bombá-

zások hevessége ezután csökkent, a célok a Dunántúlra kerültek.  
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A támadások nagy rombolásokat okoztak, de nem voltak hatékonyak, a szajoli hidat 5 táma-

dás során 652 db közepes és nehéz (227 kg - 453 kg) bombával támadták, de csak egyetlen 

találat érte az ártéri íven. A szegedi vasúti híd kiesése nem sokat jelentett, mivel a közelben 

lévő algyői vasúti hidat nem támadták, s a forgalmat Arad felé ezen vitték át. A szajoli híd 

hiánya egy ideig a csongrádi, kiskőrösi és tiszafüredi hidakkal pótolható volt. Az újpesti hídon 

a román kiugrás miatt VIII. 23-án abbahagyták a javítási munkákat, az erőket fontosabb cé-

lokra összpontosították. A bajai híd kiesését a dunaföldvári részben pótolni tudta. 

A háború végén amerikai gépek a még működő vasúti hidak ellen nem sok támadást 

intéztek. 1944. X. 14-én Komáromot bombázták, a hidakat és a pályaudvarokat is, de ered-

ménytelenül. 1944. XII. 2-án a medvei hidat, 1945. III. 8-án ismét a komáromi hidat bombáz-

ták, eredményt azonban nem értek el. 

Az ország fontos dunai és tiszai vasúti hídjai sokkal jelentősebb forgalmi szerepet játszottak, 

mint a rendező pályaudvarok, mert ezeket ki lehetett kerülni, a hidakat viszont nem. Gyakor-

latilag ezek pótlását a háború során nem is lehetett megoldani, kiesésük ezért megbénította a 

forgalmat. Az amerikai légihaderő nem ismerte fel ezek igazi jelentőségét, elhatározásait sab-

lonosán hajtotta végre, a felderítése igen sokszor saját vágyait vette ténynek. Emiatt soha nem 

tudta a célkitűzéseket megvalósítani és a vasúti forgalmat megbénítani. 

A pályaudvarok pusztítása a városoknak igen nagy kárt okozott, több ezer ember halá-

lát idézte elő, műemlékek százai semmisültek meg, de a lényegi célt nem érte el, a forgalom 1 

- 3 napra állt csak le, kerülő vonalakon állandóan folyt. Ha azt a bombamennyiséget, amit a 

vasút rombolására dobtak le, a hidakra koncentrálják, sokkal kisebb pusztítással az ország 

egész vasúti forgalmát megbénították volna. Az amerikai légierő parancsnokai ezt a lehetősé-

get soha nem ismerték fel, ez volt a magyar hadvezetés szerencséje.  

Felvetődik a kérdés, hogy az egy évig tartó hadműveletek során az ország rendszeres bombá-

zásával elérték-e a szövetségesek a kitűzött hadászati céljaikat? Azaz:  

 szétzúzni és megbénítani az ország vasúti közlekedését, és megakadályozni a Du-

nán a kőolajszállítást;  

 megsemmisíteni a magyar repülőgép- és kőolajipart;  

 pánikot idézni elő, megtörni az ország lakosságának morális erejét, és rákényszerí-

teni a kormányzatot a háborúból való kiválásra, a németekkel való szembefordu-

lásra.  

Összevetve a célokat a leírt tényekkel, adatokkal, megkérdőjelezhető a légi hadműveletek tel-

jes eredményessége. Ismét bebizonyosodott az a hadtudományi tétel, hogy egy háborút nem 

egyetlen haderőnem, hanem a haderőnemek, és ezen belül a fegyvernemek céltudatosan ösz-

szehangolt és hatékony együttműködésével lehet csak megnyerni.  

A másik fő feladat volt a Magyarországon keresztül történő csapat- és utánpótlás-szállítások 

folyamatos bénításával hadászati segítséget nyújtani a Vörös Hadsereg 1944. tavaszi—nyári 

támadó hadműveleteinek a szovjet—német arcvonal déli, Ukrajna—Románia—Kárpátok arc-

vonalán.  
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A magyarországi vasutak fejlettségük, magas technikai szintjük, kiépítettségük (sűrűségük) 

miatt nélkülözhetetlenül fontos szerepet játszottak Németország és Délkelet-Európa között.  

Leszögezhető, hogy nem volt az országnak egyetlen olyan jelentősebb vasúti rendező pálya-

udvara, csomópontja, amelyet 1944. április 3-a és 1945. április eleje között a szövetséges, 

vagy a szovjet légierők legalább egyszer ne bombáztak volna. A közlekedés fontosságát húzza 

alá az a tény is, hogy az elmúlt években néhány amerikai szakíró elhibázottnak minősítette a 

szövetséges légierők részére Magyarországon meghatározott hadászati célokat. Azt állítják, 

hogy ha a szövetséges légierő e célra fordított teljes erejét a közép-európai vasúti forgalmat 

jelentősen befolyásoló magyar vasúti átmenő rendszer megsemmisítésére fordítja, sokkal je-

lentősebb eredményeket tudott volna elérni.  

Egyetlen országot − még a közepesen fejlett Magyarországot − sem lehet „kibombázni a há-

borúból".
198

 

 

Amint majd azt látjuk a vasúti alacsonytámadási ügyek kapcsán, lehet, hogy a straté-

giai bombázásokat már egyre inkább más területekre koncentrálták, de a taktikai vasúti táma-

dásokat viszont hazánk felett egyre inkább fokozta az USA légiereje. Ezzel is támogatva a 

szovjet – román seregek eredményességét. 
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 Sárhidai Gyula: Újabb adalékok Magyarország vasúti hídjainak amerikai bombázásához 1944-ben című 

tanulmánya alapján. 
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1944. október 21. légi események. 

A témában folytatott kutatásaink, elemzéseink 

és azok eredményei. 
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 Ahogy az újságíró megállapította, „a tények makacs dolgok…‖, ezzel aztán teljesen 

egyetértünk! Ezért nagyon nehéz belátnunk, hogy miért próbálja meg a megfigyelés tényeit 

átalakítani, esetleg négymotoros gépeket belekeverni az ügybe, ráadásul olyan típusokat is, 

melyek már nem igazán voltak harci használatban, abban az időben.
199

 

 Az idézett könyvet, és szerzőit nem volt szándékunkban megsérteni.
200

 Azt viszont be 

kell látni, hogy főleg a munkájuk megjelenéséig, de még az után is, szovjet viszonylatban, a 

kutatások meg sem közelíthették azt a színvonalat, amely alapján mindenre kiterjedő és teljes 

képet nyerhetnénk a légierejük magyarországi tevékenységéről. A beteges titkolózásuk még 

ma is lehetetlenné tesz akár 75 évre visszamenő kutatásokat. Ezt a későbbiekben, magából a 

könyvből idézett szöveggel, teljes mértékig igazolni is tudjuk, hiszen ezt a szerzők nyilatkoz-

tatták ki. 

 Válasszuk tehát szét a dolgokat, úgy, ahogy azok egyébként is történtek, időrendben! 

Foglalkozzunk először a korábbi esemény elemzésével az alacsonytámadással a vonat ellen, 

majd ezután vizsgáljuk a 10 nappal későbbi bombázás körülményeit!
201

 

Mindezek előtt – a jobb érthetőség miatt - összefoglaltuk a térség akkori sajátosságait, 

illetve időben, a hadműveletekben elfoglalt helyzetét, a tényszerű időpontokkal együtt. 

A célkitűzéseink a következők voltak. 

Az amerikai alacsonytámadás esetében megpróbáljuk tisztázni, hogy  

 az említett, repülési szakkönyv hivatkozott részei tényleg feltárják-e az általunk 

vizsgált eseményeket, 

 milyen célok miatt történtek a dolgok, 

 mely alakulatok vettek benne részt, 

 milyen gépek lehettek, 

 és mit lehet ezzel kapcsolatosan még fellelni? 

 

A kiindulás természetesen a Pataky-Rozsos-Sárhidai könyv alapján történik, amely 

szerint 

 

„… 21-én 104 darab, B-24-es Győr, és Szombathely pályaudvarait, Almásfüzitő olaj-

finomítóit, valamint Ipolyság vasútállomását bombázta. A 82.FG. 36 db P-38-as gépe 10 óra 

00 perctől 11 óra 05 percig alacsonytámadást intézett a Miskolc környéki és attól nyugatra 

levő vasútvonalak ellen. Füzesabony Bélapátfalva, Szilvásvárad, Ózd, valamint a Kál, Verpe-

lét, Recsk, Salgótarján vonal állomásain és a nyílt pályán mozdonyokat semmisítették meg, 

vasúti kocsikat gyújtottak fel. További mozdonyokat tettek üzemképtelenné Edelény, Tápiósáp, 

                                                 
199

 A cikk akkor együtt tárgyalta az 1944. október 21-i vadász alacsonytámadás és az 1944. október 31-i 

bombázás eseményeit is. E megállapításokat az újságíró a bombázó gépekre tette! 
200

 A  Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légiháború Magyarország felett című könyvről van szó. 
201

 A terjedelem miatt ezt egy másik írásban foglaltuk össze. 
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Szalkszentmárton, Diósjenő, Berkenye állomásokon és Pusztaszabolcs közelében a nyílt pá-

lyán…‖
202

 

 

A mi történetünkhöz tartozó események elemzését a repülési szakirodalom, a történeti 

munkák és a MÁV adatai alapján kezdtük meg. 1944. október 21. délelőttjének vizsgálatát 

különös figyelemmel az előzőekben idézettekre és a különös tekintettel a térségünkben lezaj-

lott dolgokra végeztük el. 

A MÁV iratai alapján
203

 a következő események nevesíthetőek, melyek a mi témánk-

hoz közvetlenül kapcsolódnak. 

 

Helységnév Időpont Célpont 

Miskolc 1944. 06. 02. Légitámadás a miskolci Tiszai pályaudvar ellen. 

Miskolc 1944. 08. 28. 
Bombatalálatok érik a miskolci Tiszai pályaudvart és rendezőt is.  

Az állomás vágányzatának nagyobb része elpusztul. 

Ózd
204

 (?) 1944. 10. 21. Légitámadás a győri, ipolysági, feketehalmi, ózdi állomások ellen. 

Bánréve 1944.10..31 Bombatámadás a bánrévei állomás ellen. 

 

 

A következő táblázatban a bővebb térséget ért, angol-amerikai bomba-, és repülőtá-

madásokat tüntettük fel.
205

 

Ezt kiegészítettük a visszaemlékezésben történt helyszínnel és időponttal. A kiemelt betűkkel 

jelzett adatok a „Légi háború Magyarország felett‖ műben nem szerepelnek. 

 

Helységnév Időpont Támadók 

Miskolc 1944.6.2 15. AAF 

Görömbölytapolca (Miskolc) 1944.8.22. RAF 

Görömbölytapolca (Miskolc) 1944.8.23. RAF 

Miskolc 1944.8.28. 15. AAF 

Diósgyőr 1944.9.13 8. AAF 

Bánréve 1944.10.21 15F 

Bélapátfalva 1944.10.21 15F 

Edelény 1944.10.21 15F 

Miskolc (várostól nyugatra)
206

 1944.10.21 15F 

Ózd
207

 (?) 1944.10.21 15F 
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 Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett, II. kötet, 203-204. oldal. 
203

 1944 főbb közlekedési események (Frisnyák Zsuzsa: A magyarországi közlekedés krónikája (1750-2000) 
204

 A MÁV adati ebben az esetben hiányosak sok támadott vasúti célpont nincs nevesítve! Hiányzik például a 

szombathelyi rendezőpályaudvari bombázás is. Ózdot e napon bizonyíthatóan nem érte támadás! Gyakorlatilag 

mindenki a Pataky-Rozsos-Sárhidai könyvre hivatkozva, onnan átvett adatként kezeli. Az  eset azonban a 

Bánréve-Sajórecskei alacsonytámadás.  Aztán majd az amerikai adatok alapján ismét adunk egy magyarázatot 

ezzel kapcsolatosan! (RZ) 
205

 Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett II. 251-255.. oldal 
206

 A későbbiekben ismertetett amerikai hadijelentésből egyértelmű, hogy a támadási zónát Ipolyszögtől 

Sajószentpéterig határozták meg. A  hazai szakirodalomban fellelhető „Miskolctól nyugatra‖ meghatároz ást 

tehát az előzőekben leírt pontos tartomány adja meg. Ez csak a K-Ny irány, az É-D terület azonban csak majd a 

támadási célpontok alapján határozható meg. 
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Sajószentpéter 1944.10.21 15F 

Szilvásvárad 1944.10.21 15F 

Verpelét 1944.10.21 15F 

Recsk 1944.10.21 15F 

15F → 15.AAF vadászgépeinek alacsonytámadása 

RAF → Royal Air Force 

? → kérdéses 

 

A következő táblázatban a bővebb térséget ért, szovjet-román, bomba-, és repülőtámadásokat 

tüntettük fel.
208

 Ezt kiegészítettük a visszaemlékezésben történt helyszínnel és időponttal 

(Ózd, Bánréve), melyek szintén hiányoznak a Pataky- Rozsos-Sárhidai féle könyvből. 

 

Helységnév Időpont Támadók 

Miskolc 1944.8.22. SZ 

Miskolc 1944.8.23. SZ 

Eger 1944.10.28 SZ 

Eger 1944.10.30. SZ 

Ózd 1944.10.31. SZ 

Bánréve 1944.10.31 SZ 

Putnok
209

 1944.12.12 R 

Putnok
210

 1944.12.13 R 

Vadna 1944.12.13 R 

Putnok 1944.12.14. R 

Losonc 1944.12.19 R 

Miskolc 1944.12.19. SZ 

Salgótarján 1944.12.19. R 

Rimaszombat 1944.12.19. R 

Losonc 1944.12.20 R 

Fülek 1944.12.21. R 

Losonc 1944.12.21. R 

Losonc 1944.12.23. R 

Losonc 1944.12.24. R 

Losonc 1944.12.25. R 

Bükkszenterzsébet 19944.12.? SZ 

Füzesabony 1944.12.? SZ 

Rozsnyó 1945.1.22 R 

Rozsnyó 1945.1.23. R 

SZ → szovjet 

R →  román 

 

 A táblázatban szereplő és a Pataky- Rozsos-Sárhidai könyvből vett putnoki bombázási 

adatok szintén helytelenek. A bombázás 1944. december 14-én, egy csütörtöki napon volt. 

 

                                                                                                                                                         
207

 Ózdra vonatkozó támadásról a MÁV adatai is megemlékeznek.Szerintünk azonban ez a Bánréve-Sajórecskei 

eset, mivel Ózdon ebben az időpontban (1944.10.21.)  bizonyíthatóan nem voltak repülő események! Volt 

viszont 1944.10.31-én Ózdon bombázás, amiről majd az akkori bánrévei eseményeknél észletesen beszámolunk. 

Ez egy másik könyv témája. (RZ) 
208

 Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett II. 250-251.. oldal 
209

 Az időpont hibás, e napon itt nem volt bombázás! A bombázás napja 1944. december 14. csütörtök. (Barabás 

Pál szíves közlése.) 
210

 Az időpont hibás, e napon itt nem volt bombázás! A bombázás napja 1944. december 14. csütörtök. (Barabás 

Pál szíves közlése.) 
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„… December 14. csütörtök.  

Már reggel nagy ágyúdörgésre ébredtem. Gyorsan, felöltöztem. A dörgés természete-

sen a Dubicsány felőli város szélről jött, de az udvarról, még a lépcső tetejéről sem láttam 

semmit. Felmentem hát a padlásra, ahol létra is volt, és az egyik padlás ablakon keresztül 

már megláttam a fekete torkolat füstöket, amelyek már nagyon közel voltak. Ahogyan most 

gondolom, a tarackokat a Dienesfalvi tüzelő állásokból az általunk előzőleg ásott lövész göd-

rökig vonhatták vissza. Az ágyúzás onnan kb. két óra hosszat tartott, majd csend lett. Később, 

és a következő két napon át az időben szakaszos ágyúzás már messzebbről, Bánréve felől hal-

latszott. 

Felettünk csak az átlövések fütyülése szólt. 

Nálunk még folyt a szokásos napi munka, hiszen -úgy gondoltuk, hogy a szükséges dolgok el-

rejtésével készen vagyunk. Délelőtt azonban jöttek a kvártélyozók, németek esetében ez egy 

városházi ember és egy német altiszt volt, és hozzánk két német katonát helyeztek el. A szom-

szédba, Viglaszky Marci bácsiékhoz ugyancsak két katonát, de egy rádióállomást is, melynek 

antennáját rögvest ki is feszítették a mi melléképületünk és az ő házuk közé. Akkor még nem 

tudtuk, de ez lett a vesztünk. Természetesen nem hagyhattam ki, hogy be ne kukkantsak náluk 

abba a szobába, ahol az adó-vevő működött. Mivel nem volt villany, egy kerékpár vázba épí-

tett generátor szolgáltatta az áramot, amit egy 

közlegény hajtott. 

Még az ebédünket is rendesen elfogyasztottuk, 

amikor úgy két óra felé repülő zúgásra lettem fi-

gyelmes. Kiálltam a lépcsőre és megpillantottam 

Kelet felől két, egymás után lépcsősen eltolva ér-

kező, kétmotoros gépet. De közben a németek is 

meghallották, s jöttek kifelé a szobájukból. 

 

A putnoki állomás bombázásának 

vázlata, 1944. 12. 14.
211

 

 

Ekkor vettem észre, hogy fölénk érve egy negyed 

térbeli fordulattal zuhanásba kezdenek. Elkiáltot-

tam magam, hogy „runden!‖
212

 mert jobb szó 

hirtelen nem jutott eszembe és rohantam le a pin-

cébe. De ekkor már a németek is rohantak. Alig, 

hogy leértünk, hallottuk a robbanások sorozatát. 

Szerencsére , nem ránk hulltak! Mire kinéztünk, már csak a gépek távolodó zúgását és az au-

tóbusz garázs udvarán felállított négycsövű gépágyú kattogását hallottuk. De szegény Anyu-

kám csak akkor tipegett le a lépcsőkön, karjaiban hozva 11 éves tüdőgyulladásos öcsémet és 
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 A vázlatot Barabás Pál készítette 
212

 őrjárat? 
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félve, őrizve belé kapaszkodó 90 éves nagymamámat. Őket aztán lent a pincében már véglege-

sen is az előre elkészített ágyaikba fektette, begyújtott a kis kályhába és ezzel megkezdődött a 

néhány napos kizárkózásunk, majd néhány hetes kizárásunk a saját lakásunkból. 

Én azonban még ilyen kritikus helyzetben sem tudtam kíváncsiságomnak ellenállni, kiszalad-

tam hát az állomás felé, abba az irányba, amerre a gépek zuhanni kezdtek. Utam az állomás 

felé a mostani Petőfi Sándor utcán, a mostani sport telep mellett vezetett el és már ott láttam, 

hogy a kertek végébe hullt le 4 -5 bomba. Olyan szép sorban voltak, úgy 20 -20 méterre egy-

mástól, hogy azt gondoltam, ezek láncos bombák voltak. Az állomáskerítésének lyukján be-

mászva szétnéztem. Az első vágányon egy 4-5 zárt vagonból álló szerelvényt láttam, amelybe 

a már említett nyilas katonák a rekvirált terményeket pakolták, a másodikon pedig egy német 

kórházvonat állt, amely vagy megegyezett az előző napival, vagy másik volt, hogy az összes 

sebesültet el tudják szállítani. Azonban mindkét vágány és szerelvény sértetlen volt. A követ-

kező, egy egyenesbe eső 4-5 bomba elsője a 7. és 8. vágány közé esett, a 8. vágányt tette hasz-

nálhatatlanná,. A többi a malom felé, a malmi földekre hullott. A bomba tölcsérek nem voltak 

túl nagyok, kb. 3 m átmérőjűek és 1,5 m mélyek lehettek. 

Mostani ismereteimmel még azt is gondolhatom, hogy a  két román gép a ráfordulás előtt már 

meglátta a vöröskereszttel jelölt kórház vonatot, amelynek sérülését a pár hónappal azelőtti 

bajtársi együttérzésből el akarta kerülni és bombaterhét azért szórta le az állomás elé és mö-

gé, de nem az állomásra…‖
213

 

 

Az ózdi eseményekkel kapcsolatosan Alabán Péter írt tanulmányt. Ő az 1944. 10. 21-

én történt „légitámadás az ózdi állomás ellen‖ eseményt szintén a Pataky- Rozsos-Sárhidai 

könyvből vette át! 

 

„A második világháború ózdi helytörténeti eseményeinek feltárására az elmúlt évtize-

dek alatt legfeljebb átfogó módon került sor. Az egyes részterületek ismertetése ráadásul a 

rendszerváltozást megelőző szocialista időszak honismereti irodalmában legfeljebb a „felsza-

badulás" eseménytörténetének leírására korlátozódott, a város esetében kiemelt szerepet 

szánva az Ózdi Kohászati Üzemekre (OKÜ)
214

 gyakorolt következményekre. A téma részlete-

sebb tárgyalására azonban az 1990 után megjelent településtörténeti kézikönyvek, városis-

mertetők sem vállalkoztak, a korábbi, részben kézirat szintjén maradt, részben folyóiratokban 

publikált kisebb tanulmányok, szakdolgozatok pedig inkább csak szemtanúi beszámolókat, 

naplókat, olykor egymásnak ellentmondó saját készítésű interjúkat vettek alapul. A hiányos-

ságokat egy régóta várt, az egyes történelmi korokat elsődleges forrásokra épülő és alapos-
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 Barabás Pál szíves közlése. (A részlet az Életem című visszaemlékezéseiből származik.) Ezekben az időkben 

Putnokon hadikórház működött. Nevezetesen a putnoki Magyar Királyi Gazdasági Felső Leánynevelő Intézet 

volt e célra lefoglalva, ahol ekkor a 70. és a 113. csapat és tábori kórházak működtek. Valószínűleg volt a 

németeknek is itt valamilyen tábori kórháza, azonban ennek számát nem sikerült megállapítani eddig. Ebből 

eredően a putnokon nagyon sok német és magyar katona lett eltemetve. Egy részüket később Budapesten 

temették újra. 
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 Akkor természtesen nem Ózdi Kohászati Üzemek, hanem Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. 



152 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után  

 

ságra törekvő várostörténeti monográfiának már mindenképpen pótolnia kell a minél hitele-

sebb áttekintés követelményeit figyelembe véve.  

A dolgozat elkészítése mögött leginkább e részterület feldolgozásához nyújtandó adat-

szolgáltatás állt, amely a korszak talán legismeretlenebb helytörténeti fejezetét érinti. Habár 

az akkori közigazgatásban még községként szereplő Ózd
 
és környékén komolyabb vesztesé-

gekkel és emberáldozatokkal járó légi támadásokra nem került sor, egyes - tartalmilag még 

fel nem tárt - dokumentumok tanúsága szerint nem mellőzhető történésekről van szó. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye második világháborús helytörténeti kutatása során ta-

lán az egyik legrejtélyesebb és legvitatottabb eseménynek számítottak az akkori csehszlovák 

határ közelében, Ózd és térségében lelőtt orosz és amerikai repülőgépek történetei… 

…Az bizonyosnak tűnik, hogy a Zrínyi Kiadó gondozásában az 1990-es évek elején 

megjelent, a Magyarország fölött dúló légi háború eseményeit tárgyaló kétkötetes munka fel-

tételezése sem a helybeliek, sem a roncskutatók álláspontja szerint nem helytálló, mivel a kö-

tet Ózd és térségében alig számol be szovjet és amerikai harcászati légitámadásokról…‖
215

 

 

 Következtetésként tehát ismételten megállapíthatjuk, hogy az újságíró által említett és 

általunk is ismert, könyv csak részben ad információkat e visszaemlékezés eseményeivel kap-

csolatosan, és több helyen sajnos pontatlan.  

 

„…Ami a támadó géptípusokat illeti: FG P-38 Lightning típus, így nem létezett. Volt 

viszont a Lockheed gyár P-38J típusú, zuhanóbombázásra is alkalmas távolsági, póttankokkal 

ellátható vadászrepülőgépei. A számmal ellátott FG, a Fighter Group rövidítése, amely harcá-

szati egységet jelölt. Egy ilyen vadászcsoport csapat három önálló hadrendi számú századból 

áll, századonként 25 vadászrepülőgéppel.‖
216

 

 

Igen, ez bizony így van. A géptípus jelölésnél, sajnálatos módon, az FG „vadászcsoport‖ rö-

vidítés a típusjelzés elé került. 

 

 Vizsgálódjunk ezek után tovább, vegyük át az 1944. október 21-i napnak az esemé-

nyeit! Próbáljuk meg kideríteni e nap történéseit! 

Ebből ismét láthatjuk majd, hogy nem haszontalan a kutatás még így sok évtizeddel a történés 

után sem, mert jócskán derül majd fény eddig nem ismert, vagy nem kellően megkutatott dol-

gokra, pontatlanságokra is! 
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 ALABÁN PÉTER: „LÉGI HÁBORÚ" ÓZDON 1944-BEN 
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 Oravecz János Északmagyarország 
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 1944. október 21. légi események. 

Bombázások e nap délelőttjén 
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Nézzük ezután tehát a dokumentálható események sorát! Kezdjük az MTI archívumá-

ban található anyaggal! 

 

„ ...Hivatalos jelentés a szombati ellenséges bombázásokról.  

A  Magyar Távirati Iroda jelenti: október 21.-én a délelőtti és kora délutáni órákban 

dél felől erős ellenséges kötelékek léptek az ország légterébe.  Dunántúlon, valamint a Duna-

Tisza- közén egyes vidéki városok ellen bombatámadásokat hajtottak végre. Csekély  anyagi 

károk  keletkeztek.  Légvédelmi tüzérségünk hatásosan működött...‖
217

 

 

Nos, ez nem sok és inkább a közvélemény nyugtatására szolgál. A lábjegyzetben 

látható, hogy a jelentést a Vezérkari Főnökség adta ki. A későbbieket olvasva majd láthatjuk, 

hogy mindez elég messze jár az igazságtól.  

 

Vegyük ezek után sorra az amerikai hadijelentéseket és az egyéb forrásokat! 

 

Az amerikai hadijelentés részlete erről a napról. 

 

„FRIDAY, 21 OCTOBER 1944 

 STRATEGIC OPERATIONS (Fifteenth Air Force): 

In Hungary, 104 B-24s with fighter escort attack marshalling yards at Gyor and 

Szombathely; almost 100 P-38s and P-51s strafe Szombathely and Seregelyes 

Airfields and rail lines between Sajoszentpeter to Ipolyszog. 

 TACTICAL OPERATIONS (Twelfth Air Force): 

B-26s, in the day's only medium bomber mission in Italy, attack Nervesa della 

Battaglia railroad bridge and causeway; fighters and fighter-bombers operate in 

close support of  US Fifth Army forces S of Bologna and fighter-bombers also hit 

communications in N Italy as far N as Verona and as far W as Turin; during the night 

of 20/21 Oct A-20s bomb targets of opportunity during intruder missions N of battle 

area.‖
218

 

(1944. október 21. péntek 

Stratégiai műveletek (15. Légierő) 

Magyarországon 104 B-24-es bombázó támadása, vadászrepülő kísérettel, Győr és 

Szombathely rendező pályaudvarokon; közel 100 P-38 és P-51 támadta Szombathely 

és Seregélyes
219

 repülőtereket, a vasútvonalakat,  Ipolyszög, valamint Sajószentpéter 

között.  
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 MTI → (Vkf   Bá/Vá 4.)     
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 COMBAT CHRONOLOGY US ARMY AIR FORCES MEDITERRANEAN - 1944, PART 2  

http://www.milhist.net/usaaf/mto44b.html#44oct 
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 Akkor abban a térségben a következő repülőterek voltak használatban: Székesfehérvár – Sóstó, Börgönd, 

Seregélyes, Sárosd. A későbbi fejezetekben lesz ezekről szó és adat is. 

http://www.milhist.net/usaaf/mto44b.html#44oct
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Taktikai műveleteket (12. Légierő)  

A nap egyetlen közepes, B-26 bombázó bevetése Olaszországban, a Nervesa della 

Battaglia vasúti hidat és a vasúti pályát támadták; vadászok és vadászbombázók tá-

mogatják az amerikai ötödik hadsereg erőit, Bolognától délre, a vadászbombázók 

rombolják a kommunikáció objektumokat, Olaszország északi részein, Veronától 

északra és Torinótól nyugatra; október 20/21 éjszaka folyamán az A-20-as bombázók 

behatoló küldetések repülnek az északi harcterületre.) 

 

Látható, hogy itt szó sincs Almásfüzítőről és Ipolyságról, amelyek bombázását tényként adja 

meg a hazai repülési szakirodalom, bár az előbb idézettek természetesen légihadsereg szintű 

összegzésből erednek!  

A későbbiekben látjuk majd, hogy a bombázóosztályok pontosabb jelentéseket adtak és ebből 

egyértelmű lesz majd a helyzet.  

A jelentés szerint számunkra az is világos, hogy a bombázók vadászkíséretét külön említik, 

még ha nem is számszerűsítik, és ebbe nem számít bele a „közel 100 P-38 és P-51…‖, ame-

lyek a nap folyamán, a különféle helyszíneken és időpontokban az alacsonytámadásokat 

(„strafe‖) hajtották végre! 

Ezen túl pedig egyértelmű, hogy különbséget kell tennünk a nap délelőttje és délutánja között 

is! 

 

Nos, nézzük ezután, szerintünk az események ténylegesen hogyan alakultak 1944. ok-

tóber 21-ének délelőttjén! 

 Bizonyos, hogy a 15. AAF, 304. BW. alakulatai repültek be az országunk fölé. Az is egyér-

telmű, hogy a bombázógépek száma 104 darab és a típusuk pedig B-24, Liberator volt. Felté-

telezzük, hogy a bombázók vadászvédelmét a szokásos módon biztosították. 

A 304. BW. mind a négy bombázóosztálya e géptípust repülte. 

 

304th Bomb Wing (B-24 „Liberator”), 

Cerignola 

454th Bomb Group; San Giovanni 

736th Bomb Squadron 737th Bomb Squadron 

738th Bomb Squadron 739th Bomb Squadron 

455th Bomb Group; San Giovanni 

740th Bomb Squadron 741st Bomb Squadron 

742nd Bomb Squadron 743th Bomb Squadron 

456th Bomb Group; Stornara 

744th Bomb Squadron 745th Bomb Squadron 

746th Bomb Squadron 747th Bomb Squadron 



156 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után  

 
459th Bomb Group; Giulia 

756th Bomb Squadron 757th Bomb Squadron 

758th Bomb Squadron 759th Bomb Squadron 

 

 

A szombathelyi események 

 

„... 1944. október 20-án este a 205. (RAF) BG ismét megjelent a szombathelyi 

repülőtér felett, támadásuk csekély eredménnyel járt, de az egész környéket nappali fénnyel 

elárasztó világító bombák azt az érzést keltették, hogy a fényözönt a városra mérendő csapás 

követheti. Szerencsére azonban ez téves feltételezésnek bizonyult.
220

  

Másnap a lakosság szép napfényes időre ébredt, délnyugati szél fújt. Sokan attól 

tartottak, hogy a derült időben majd a (nappal aktív) amerikai légierő intéz bevetést a város 

ellen: a 456. BG három bombázószázada - 55 db B-24-es bombázóval - aznap kora reggel fel 

is szállt Stornara repülőteréről; útjukat a 325. FG Mustangjai (P-51 D tip.) biztosították. Az 

előbbiekkel egyidőben indult el Győr felé egy másik, 49 gépből álló kötelék, amely az ottani 

ipari üzemeket és a pályaudvart támadta.  

Szombathelyen a légiriadót jelző szirénák 9 óra 55 perckor szólaltak meg. Ezt hallva a 

lakosság minél gyorsabban igyekezett elhagyni a várost, sokan a szabadban kerestek 

menedéket, mert a megelőző, október 7-ei bombázáskor a legtöbb halott a beszakadt 

pincékből került elő. Emiatt a szombathelyiek a későbbiekben is idegenkedtek attól, hogy 

levonuljanak a nyilvános óvóhelyekre, vagy a rombolóbombák ellen védtelen kis családi 

házak pincéibe. Ezen a napon negyven perc állt rendelkezésükre, hogy elmeneküljenek, 

ugyanis 10 óra 35 perckor keleti irányból érkezve a város felett megjelent egy magányos 

repülőgép és aknahatású bombát dobott az Erzsébet királyné utca 23. szánni ház (ma: Fő tér 

27.) udvari szárnyára. Ez a repülő célmegjelölő gép volt, bombája szinte pontosan a város 

központjában robbant: nagy rombolást végzett, hiszen a környéken számos kirakat betört és 

tucatnyi épület szenvedett tetőkárt. 

Az első támadó hullám 15 bombázója a felszálló füst- és porfelhő által vezetve repült 

rá keleti irányból Szombathelyre. 

Az első robbanások a rendező-pályaudvar közvetlen közelében lévő Andráskay- és Kőteleky-

fatelep felől hallatszottak, majd 23 bomba tette használhatatlanná a vasúti vágányzatot, 

felgyújtott több veszteglő tehervagont és benzinszállító szerelvényt (az 1. számú légifelvételen 

A jelnél). 

Bombák zuhantak a köztemetőtől délre eső - szerencsére akkor még beépítetlen - 

területre (az 1. szánni légifelvételen B jelnél), de a köztemető egy részében, s az innen nem 

messze lévő izraelita temetőben is ledöntötték a sírköveket és szétszórták a halottak csontjait. 
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 1944. október 20-án, 21 óra 45 perckor a RAF 72 bombázója több száz bombát dobott a kifutópályára és a 

környező községek határában a mezőre. A vedelem a támadást  tulajdonképpen megakadályozta, kis károk 

keletkeztek. 
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A később kioldott bombák már lakott területre hullottak, szomorú pusztítást előidézve az ún. 

Brenner-telepen, a Kinizsi, a Nádor, a Bercsényi és a Hunyadi utcában, valamint az északra 

fekvő Szent Márton utcában (az 1. számú légifelvételen C jelnél). 10 óra 45 perckor egy, a 

bombázószázadhoz tartozó, de kissé elmaradt repülő alacsony magasságból aknahatású 

bombát dobott a nem sokkal korábban felavatott szőlősi Jézus Szíve-templomra (7. számú 

fénykép), amely teljesen romba dőlt. Nem valószínűsíthető, hogy a templomot akarták volna 

eltalálni, célpontjuk inkább a közeli Vasvárnegyei Elektromos Művek Rt. 1000 lóerő 

teljesítményű erőműve lehetett.  

Az első hullám 17 bombázója összesen 117 darab romboló- és 3 db aknahatású bombát szórt 

a városra.  

A második hullámban érkező - egy bomber squadront kitevő - 19 bombázó feltehetőleg 

10 óra 50 perc körül érkezett a város fölé, s keletről nyugati irányban repülve, rendkívül 

pontos bombavetést hajtott végre a vasút létesítményeire (az október 7-ei, illetve 17-ei 

támadásoknál jóval nagyobb károkat okozva). A személypályaudvaron, a fűtőház és a vasúti 

felüljáró környékén összesen 38 bomba robbant, s ennek következtében romba dőlt 12 vasúti 

fenntartási, s erősen megrongálódott 7 más épület, köztük a fűtőház és a mozdonyfordító (a 2. 

számú légifelvételen E jelnél). 15 romboló és két aknahatású bomba a MÁV-javítóüzemben 

használhatatlanná tette a kerékkovácsműhelyt, a tűzikovácsműhely fele tető nélkül maradt, a 

mozdony- és gyártási osztályon a falak egy része kidőlt (a 2. számú légifelvételen Írjeinél). A 

vasutas kultúrotthon telitalálatot kapott, s még 18 rombolóbomba esett a Söptei út és az 

akkori Petőfi Sándor (ma: Vasút) utca által határolt viszonylag kis területre: kilenc ház 

összeomlott (a 2. számú légifelvételen a G jelnél).  

Elképzelhető célpontnak mutatkozik a 11-es Huszár úton lévő laktanya hatalmas épülettömbje 

is (a 3. számú légifelvételen H jelnél) - minden eshetőségre felkészülve az itt elszállásolt 

katonaság készítette azokat az árokóvóhelyeket, amelyek a 3. számú légifelvételen L jelnél 

láthatóak.  

A következő, 33 bombából álló sorozat Vasvármegye és Szombathely város közkórházát és 

környékét érte. Magát az épületet három bomba találta el, szerencsére az egyik nem robbant 

fel. A tüdőbeteg-osztály nagy része elpusztult, megrongálódtak a kapcsolódó épületrészek: a 

sebészeti osztályon a műtő és a gyógyszertár, valamint az urológia. A gazdasági részen 

tönkrement az tm. tejházmalomi raktár, az újonnan épült burgonyatároló, a zöldség- és 

gyümölcsraktár, a sertés-vágóhelyiség, a sertéshizlalda és néhány lakóépület. A kórház 

vezetője - félve a további bombázásoktól - javaslatot tett az alispánnak a kórház 

kitelepítésére, de ez a terv megvalósítatlan maradt (a bombázott részek a 3. számú légifelvétel 

J és K jelénél, a kórház sérülései a 6. számú fényképen láthatóak). 

Az utolsó kilenc bomba a vasúttól viszonylag messzebb eső ún. ONCSA-telepnek a Szűrcsapó 

és Akacs Mihály utca sarkán álló egyik kis ikerházára és környékére esett. A telep házaiba 

nem sokkal korábban költöztek be sokgyermekes családok, így halt meg a két család - az egyik 

családfő kivételével - 19 tagja. A polgárokat rendkívüli módon megrázta a 16 gyermek 

értelmetlen halála, nagy felháborodást keltve mindenkiben. Összességében a második hullám 

19 bombázója 113 darab romboló és kettő db aknahatású bombát dobott a városra.  
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A harmadik hullám 19 repülője 11 óra 04 perckor érkezett északkeleti irányból. Kissé 

korán oldották az első 24 bombát, ez a sorozat romba döntött 9 földszintes családi házat (és 

sokat megrongált) az akkor Szombathelytől még távol eső Pick-telepen. 38 bombát dobtak 

még a Sági út mentén fekvő mezőre, majd nagy pusztítást végeztek a Bébic-telep északi házai 

között a Szatmár utcában, s csak ezután sikerült eltalálniuk a rendező-pályaudvart 23 

bombával, ahol felszaggatták a síneket és szétrombolták az éppen ottlévő vagonokat. Eltűnt a 

föld színéről a vasúti élelmezési raktár. (A Bébic-telepet és a rendező-pályaudvart ért bombák 

tölcsérei a 4. számú légifelvétel AI és ÍV jelénél láthatóak.) Az utolsó bombák a Szombathelyi 

Futball Club (SzFC) kantinját és kuglizó épületét találták el, de nyolc bomba a pálya 

délnyugati részére is esett (az 1. számú légifelvételen D jelnél). Szerencsére a kantin 

személyzete időben eltávozott a közelben lévő - a légifelvételen jól látható árokóvóhelyre, s 

bár az egyik bomba a Hunyadi utca végénél egészen közel robbant hozzájuk, semmi bajuk 

nem történt.  

Az 5. szánni légifelvételt a harmadik hullámban érkező 744. Bomber Squadron egyik 

bombázójáról készítették 6157 m magasságból - 11 óra 04 perckor, abban a pillanatban, 

amikor a bombák az SzFC-pályán felrobbantak. Jól láthatóak a bombák által keltett 

füstoszlopok a Pick-telepen és annak környékén, a mezőn (P jelnél), a Bébic-telep északi 

részén (R jelnél), a rendező-pályaudvaron (Tjeinél); az első hullám által felgyújtott 

tehervagonok és benzinszállító szerelvények fekete füstje a magasban száll.  

A fenti adatok ismeretében nem vonhatjuk kétségbe a korabeli szakértőknek az 1944. 

október 21-ei támadás után megfogalmazott elsődleges véleményét, hogy Szombathely várost 

terrortámadás érte. Emberveszteség szempontjából - még a szerencsétlenül járt ONCSA-

telepen történteket is beleértve - a kimenetel kedvezőnek minősíthető, hiszen összesen 20 lakos 

vesztette életét, s kilenc főt ápoltak kórházban. Amint már említettük, ez annak köszönhető, 

hogy a lakosság az október 7-ei támadás tapasztalatain okulva időben elhagyta a 

veszélyeztetett területeket...‖
221

 

 

„1944. október 21-én újabb bombatámadás következett, akkor az első csapást a 

Legáth-ház hátsó traktusa kapta a Fő téren, a következő hullámban kapott a VEMRI (áram-

szolgáltató) generátorállomása. A három hullámból egy a kórházat érte el, valamint az Akacs 

Mihály utcai Oncsa-házakat. Akkor 19 halott volt. Az utolsó hullám a Pick telepet érte és Sző-

lőst, ekkor kapott végzetes találatot a szőlősi Jézus Szíve templom.‖
222

 

 

A szőllősi templomot 10
45

 időpontban döntötte romba egy bomba.
223

 

Az előzőekben idézett mű a 456. BG (bombázóosztály) támadását említi 55 B-24 géppel 

Szombathelyen és 49 gépet viszont a győri bombázáshoz sorol.  

                                                 
221

 Kosztolánczy Tibor: Az amerikai légierő támadása Szombathely ellen 1944. október 21-én 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/VASM_Vhk_2004/?query=1944.okt%C3%B3ber%2021.&pg=221&layo

ut=s 
222

 http://www.szombathely1945project.com/ 
223

 Szőllősi Egyházközség  http://szollos.martinus.hu/plebaniarol 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/VASM_Vhk_2004/?query=1944.okt%C3%B3ber%2021.&pg=221&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/VASM_Vhk_2004/?query=1944.okt%C3%B3ber%2021.&pg=221&layout=s
http://www.szombathely1945project.com/
http://szollos.martinus.hu/plebaniarol
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Ezzel ellentétben mi a 455. BG, 25 géppel való szombathelyi támadására is találtunk 

adatot! A fellelt iratokból egyértelmű, hogy a winghez tartozó 455. BG. (San Giovanni), 25 

géppel támadta Szombathely városának rendező pályaudvarát, ahol 62 tonna bombát dobtak 

le. Ennek egy része, mint máskor és máshol is, a várost találta el.  

A 456. BG ezek alapján Szombathelyen csak 30 géppel bombázhatott. 

 

A 455. BG. jelentéskönyvéből
224

 

 

―137. bevetés, 1944. október 21. 

Huszonöt (25) B-24 bombázó ment a szombathelyi 

rendezőpályaudvar támadására. 62 tonna, 500 fontos
225

 bomba 

vetése történt, amelynek 57 %-a, 1 000 lábon belül találta el a 

célpontot. Néhány nappal az után, hogy ezt a küldetést kaptuk jött 

egy közleményt a 304. ezred parancsnokától. Ez arról tájékoztatta az osztályt, hogy Twining tábornok 

nagyon elégedett volt a bombázási eredménnyel.  Az osztály támadása a rendezőpályaudvar ellen, a 

vezető bombázó és az egész osztály erőfeszítése jó volt. Nem volt légvédelem a célpontnál és minden 

gép biztonságosan visszatért.‖ 

 

A fellelt jelentéseket végigolvasva nem találtunk arra vonatkozó utalásokat, hogy a 

szombathelyi bombázókat mely vadászalakulatok védték.  Amint erre a 15. légihadsereggel 

foglalkozó fejezetünkben rámutattunk, a bombázó alakulataik védelmére a 305. és 306. 

vadászezredeik, hét vadászosztályának, 22 vadász százada állt rendelkezésre 500...600 

vadászgéppel!  Elképzelhetetlennek tartjuk, hogy a szombathelyen bombázó gépeiket ne 

biztzosították volna vadászgépekkel!  Erre vonatkozóan viszont Kosztolánczy Tibor írásában 

a 325. vadászosztály, P-51D gépeit említi, sajnos a forrást nem jelöli. 

 

A győri események 

 

Ugyanekkor a wing másik bombázóosztálya, a 459. BG. (Giulia), Győrben bombázott.  

 

„Gyor, Hungary M/Y  10/21/1944 WWII Mission of the 459th Bombardment Group to Gyor, 

Hungary M/Y
226

 on 10/21/1944.‖
227

 

(II. világháború, 1944. 10. 21, Magyarország, Győr. 459. bombázóosztály bevetése 

Magyarország, Győr, 1944. 10. 21.) 

                                                 
224

 455th Bombardment Group (H) http://www.455th.org/Book/Book.html 
225

 1 angol font (pound) → 453,59237 gramm ≈ 0,454 kg. A bombák tehát névleg 227 kg-osak voltak.  
226

 M/Y rövidítés → Marshalling Yard (rendező pályaudvar) 
227

 459 BG. bevetési lista http://www.459bg.org/ 

http://www.455th.org/Book/Book.html
http://www.459bg.org/
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Paul Guest bevetési lista,  

459. BG, 758. BS.
228

 

 

Ez eddig három osztály és a bevetett gépeknek 

gyakorlatilag a fele. A 454. BG. (San Giovanni) is repült 

aznap, igaz a bevetési naplóját egyelőre nem találtuk, de 

két más forrásból egyértelmű ez is. Az egyiket a napi 

baleseti összesítőben találtuk meg,  a bombázó osztály 

736. bombázószázadának egy gépe (―Sweet Sue‖, B-24G, 

42-78461 szériaszám) bevetésből visszatérve, a saját 

repülőterén leszállás közben balesetet szenvedett.  

A másik egy visszaemlékezésből való. 

 

 

 

                                                 
228

 459.bg.org 

file:///C:/Users/Zoltán/Documents/Saját%20dokumentumok/Családfa/Visszaemlékezés/Bánréve%201944/1944%2010%2021/459.bg.org
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„10/21/44, Olaszország  (Légiposta) 

Meleg tűz ég a sátorban és van két üveg hideg Trommer söröm is. Volt némi munkánk ma. 

Nem írhatom meg a pontos helyszínt. Nem voltunk túl messze…  

…Volt néhány „zöldfülű‖ is velünk ma. Ez volt az első bevetés a számukra. Amit ma éreztem az a na-

gyon hideg volt. Saját fűtött ruhám elektromos egysége nem működött és – 24 
o
C alatti zsibbasztó hi-

deg volt. De minden jó, ha a vége jó! 

Rajzoltam egy vázlatot a visszatérés után a ruha fűtési rendszeréről a sátorban. Ez tényleg jobb és sok 

hőt adhat.  

Ez a sátor szép és meleg. A sátor nagyobb, mint az összes többi, mi építettük magunknak. Megerősítet-

tük az oldalait a repeszbombák ládáival is.  Kaptunk polcokat és dobozokat is ezeket szögeztük fel az 

egész sátorban, hogy a cucc elférjen. Igazi otthonos lett.  

Már egészen jól értem az olaszt, jól megy a nyelv. A ruháinkat egy öreg olasz mossa és ő nagyon cso-

dálkozott, ahogyan én haladok a nyelvvel, részben azért, mert a többi fickók az én személyzetemből 

nem értik olyan jól a nyelvet, mint én… 

…A cigaretta sokkal értékesebb, mint a pénz. Tényleg jól barterezünk velük. A környéken a városban 

nincs semmi érdemleges…‖
229

 

 

Aztán a könyvből kiderül, hogy miután visszatértek a támadásból, – ahol a rendező pályaud-

vart bombázták Győrben, – Ray megihatta a két üveg sört, és megírta az előbb idézet levelet 

is. Ez a bevetés a 138. volt a 454. bombázóosztálynak. Az is megtudhattuk, hogy Ray másod-

szor bombázta már ezt a célt, az első, egy hónap és egy nappal korábban volt.
230

  

 

Egy kis szemelvény Győr egyik bombázásáról, a 

pilóták szemével. 

 

454. bombázóosztály, Ray Goldstein bevetési listája
231

 

 

„ ... Aznapra a magyarországi Győr 

rendezőpályaudvarát kapták célnak. A célterület 

fölött rákezdte a légvédelmi tüzérség. Sűrűn és 

pontosan lőttek. A kötelék gépei szorosan 

„összebújva‖ hatékonyabb bombarácsot érhettek 

el, viszont hívogató, koncentrált célt kínáltak a 

tüzéreknek....‖
232

 

 

                                                 
229

 Erik Goldstein:  Ray’s Story. A Lost Air Gunner of the 454th Bomb Group 
230

 A korábbi bombázás 1944. szeptember 20-án volt, (454. BG. James Formbly hadnagy bevetési naplója 

alapján) 
231

 Erik Goldstein:  Ray’s Story. A Lost Air Gunner of the 454th Bomb Group 
232

 S E Ambrose: Vad égbolt 
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―Tömör feketébe repültünk bele, csak ott villant egy kis vörös, ahol éppen felrobbant 

egy újabb gránát.... doboztípusú zárótüzet alkalmaztak. Minden 88-as az ég egy előre 

meghatározott szegmensébe , a bombázók útjába küldte a gránátjait. A lövedékek jóval hang 

feletti sbességgel érkeztek, gyújtójukat úgy állították be, hogy a csoport bemért magasságában 

robbantsa a gránát töltetét. „Szabályosan bekockázták az eget.‖ A belőtt doboz 2000 láb 

széles és 2000 láb hosszú (610 x 610 m), bár néha nagyobbat is választottak.... 

A bombázók egyenesen belerepültek a sorokban robbanó gránátok füstpamacsaiba, 

amelyek mindegyikéban több száz acélszilánk 

keresett valami kilyukasztanivalót.  A füstfelhő 10 

méteres körzetében a szilánkok hatása halálos 

volt...‖
233

 

 

„A flak olyan tömör volt, hogy járhattál 

rajta. Gyakran elgondolkodtam, vajon így néz ki a 

pokol?‖
234

 

 

Ray Zisk bevetési lista, 454. BG.
235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ted Schindler százados gépének  

bevetési listája, 454. BG
236

 

 

„A zárótűz olyan intenzív volt, hogy 

kioltotta volna a Napot.‖
237

 

 

„Minden jobb lett, amikor 

megszabadultunk tőlük. A gép 

megkönyebbült 5000, vagy 6000 fonttal, 

kifelé tartottunk a flakból, nem befelé, és már 

                                                 
233

 McGovern hdgy, másodpilóta 
234

 McGovern hdgy, másodpilóta 
235

 A Lost Air Gunner of the 454th Bomb Group 
236

 A Lost Air Gunner of the 454th Bomb Group 
237

 Robert Reichard hdgy pilóta 
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végezhettünk kitérő manővert – rendszerint zuhanó fordulót a belőtt övezetből kivezető 

legrövidebb irányban.‖
238

 

 

Summa, summárum, a lentiek rettegtek a fenti bombázóktól, a fentiek rettegtek a 

lentiektől a légvédelemtől, és még az esetleges vadászoktól is,  szóval mindenki halálosan félt 

és erre minden oka meg is volt, mindenkinek! 

 

Készítsünk ezek után egyenleget! 

Azt tudjuk, hogy Szombathelyen 55 gép (455. BG → 25 gép; 456. BG → 30 gép), Győrben 

pedig két bombázóosztály pusztított (454. és  459. BG. összesen  → 49 gép). Ez így az 

amerikai napi jelentésnek megfelelő 104 darab B-24 bombázógép.  

 

A maradék két célpontot (Almásfüzítő és Ipolyság) a bevetési naplók nem említik, de 

egyértelmű, hogy a Pataky – Rozsos – Sárhidai könyv mindkét település támadását – 

Almásfüzítő és Ipolyság vasútállomása −  erre a napra hozza!  

Vizsgáljuk meg tehát ezt a kérdést is alaposan! 

 

 

 

Almásfüzítő és Ipolyság bombázásának kérdései 

 

Jó sokáig hajlottunk arra a nézetre, hogy a győri támadó alakulatból egy rész e két 

célpontra kivált. Aztán időközben találtunk egy nagyon részletes és kimunkált anyagot, amely 

Komárom és térségének ilyen jellegű eseményeivel foglalkozik. Ebben az Almásfüzítő elleni 

aznapi  amerikai támadás nincs rögzítve!  

Az időponthoz legközelebbi ilyen rögzített esemény 1944. október 14. 12
45

. Ezt egy B-24 –es 

gép hajtotta végre és 2,4 tonna bombát vetett. Ugyanekkor bombázta Komáromot a 456. BG. 

huszonnégy B-24 gépe (56 tonna ledobott bomba), és a 2. BG. öt B-17 bombázógépe (10 

tonna bomba).
239

  

                                                 
238

 Vincent Fagan hdgy pilóta 
239

 Rabi Lenke: Komárom és a környező ipartelepek bombázása 1944-45. Előadás 2099. február 16. 

Dátum Napszak Alakulat 

Gép 

Helyszín Feladat típusa 
Típusa 

Mennyisége 

(db) 

1944. 10. 21. délelőtt 

455. BG. 

B-24 

25 
Szombathely 

Vasútállomás és rendező 

pályaudvar bombázása 

456. BG. 30 

454. BG. 
49 Győr 

459. BG. 

Összes 104  
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Ugyanezt erősíti egy másik tanulmány is, azaz azt, hogy 1944. október 21-én nem volt 

bombatámadás az almásfüzítői 

finomítóban.
240

  

 

1944. október 21.  

délelőtti bombázások
241 

 

Ilyen módon aztán 

teljesen rejtélyes az ipolysági 

vasútállomás bombázása is. Az 

1944. október 21-én délelőtt 

történt bombázások helyszíneit 

térképen ábrázoltuk. Amennyiben sem Almásfüzítőn, sem Komáromban nem volt akkor 

bombázás, a térképre tekintve Ipolyság mind Szombathelytől, mind Győrtől elég messze esik, 

ezért annak valószínűsége, hogy e jelzett két célpont mellett ezt bombázó alakulatok 

bombázták volna, csekély. 

A számvetés szerint sem maradt tehát Ipolyság bombázására gép. Ipolyság bombázásáról 

szintén alig maradt fenn írásos nyom, legalábbis mi  nagyon kevéset találtunk.  

 

„ ...Hadászati fontossága miatt a nyugati  szövetségesek  bombázásainak  célpontjává  

vált  a  vonal
242

  (1944.  október  12-én
243

  Csata  – Drégelypalánk között tehervonat elleni 

támadás, október 21-én az ipolysági vasútállomás bombázása)...‖
244

 

 

Az tehát az erős gyanúnk, hogy az ipolysági vasútállomás támadása nem bombázás, hanem az 

aznapi alacsonytámadás része lehetett ezek szerint? 

 

A nap délelőttjének bizonyítható bombázásai az alakulatokkal és a gépszámokkal a 

következő táblázatban találhatók. Ugyancsak itt tüntettük fel azokat a vadászgépeket is, 

amelyek bizonyíthatóan a bombázókat kísérték és azokat nem hagyták el semilyen más 

feladatra.  

 

                                                 
240

 Cseh Valentin (PhD-hallgató, történész-muzeológus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori 

Iskola/ Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum, Zalaegerszeg): Olajháború Célkeresztben az almásfüzitői és szőnyi 

finomítók 1944/45-ben 
241

 Almásfüzítő és térségében elhelyezkedő egyéb objektumok bombázására vonatkozóan nem találtunk 1944 

október 21-ére  bizonyító adatokat. 
242

 A Párkány – Csata – Ipolyság – Balassagyarmat vasútvonalról van szó (RZ) 
243

 Október 12-én 160 db P-51 Mustang Budapest-Győr-Bécs térségében vasúti, közúti közlekedési és egyéb 

alkalmi célokat támadott. (RZ) 
244

 Börzsönyi Helikon. Az újjáépítés és a fellendülés századai IV. rész: Közutak, vasutak, hidak; (dr Koczó 

József helytörténeti írása)  
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Az, hogy a 305. FW. vadászosztályai a nap délelőttjén hazánk felett voltak, egyértelmű. Az 

viszont, hogy a bombázókat az oda- és a visszaúton is kísérték, de a feladatuk (következő 

fejezet) a bevetésben a vasúti célpontok alacsonytámadása volt, vagy a délelőtti bombázó 

alakulatoktól teljesen függetlenül tevékenykedtek, még kérdéses.  Erre az alacsonytámadási 

feladatot taglaló fejezetben még visszatérünk és ott, az idők összerendezése során kialakítjuk  

a véleményünket is. 

A kutatásaink szerint az is egyértelmű lett, hogy a bombázók kíséretében ezen a 

délelőttön ott volt a 306. FW. néhány alakulata is. Amit egyértelműen megtaláltunk ezek 

közül, az a 332. vadászosztály volt (―Tuskegee Airmen‖). Aznap hazánk felett volt a 100. 

bevetésük, de Olaszországban is felderítettek e napon (101. bevetésként van nyilvántartva).
245

 

 

 

 

 

A 332. osztály jelentése egyértelmű, a 304. BW, B-24, Liberator gépeit kísérték Győr 

fölé, ―bombázó kíséret‖, ―behatolás, célterület biztosítása, visszavonulás‖. Ők tehát végig a 

bombázókkal maradtak. ―ellenséges gépekkel nem találkoztak‖, ―légi győzelem nem volt‖, az 

alakulat ―veszteséget‖ nem szenvedett, ―a kísért bombázók veszteséget nem szenvedtek‖. 

 

A 325. vadászosztály jelenlétét viszont a Kosztolánczy féle, szombathelyi leírás 

említi.
246

 

 

                                                 
245

 http://tuskegeeairmen.org/wp-content/uploads/312_Missions.pdf 
246

 Sajnálatos módon ő a forrásait nem említi meg. A saját kutatásaink szerint a délelőtti bombázások során a 

325. vadászosztály jelenlétét eddig még nem sikerült azonosítanunk. Az azonban bizonyos, hogy a bombázóikat 

ekkor már minden körülmények között vadászbiztosítással látták el. Így volt ez Szombathely esetén is 

valószínűleg. Ez az osztály egy része azonban a délutáni események során biztosan itt volt az országunk felett, 

nevezetesen a szombathelyi repülőteret támadták. 

Dátum Napszak Alakulat 

Gép 

Helyszín Feladat típusa 
Típusa 

Mennyisége 

(db) 

1944. 10. 21. délelőtt 

455. BG. 
B-24 

25 

Szombathely 

Vasútállomás és rendező 

pályaudvar bombázása 456. BG. 30 

325. FG P-51 ? Bombázók biztosítása 

454. BG. 
B-24 49 

Győr 
Bombázás 

459. BG. 

332. FG. P-51 ? Bombázók biztosítása 

Összesen  304. BW. B-24 104   

Összesen  306. FW. P-51 ?   

http://tuskegeeairmen.org/wp-content/uploads/312_Missions.pdf
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A délelőtti események sorát a vadászgépek, vasúti célpontok támadásaival folytatjuk. 

Ezt egy önálló, külön fejezetben foglaljuk össze. 
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1944. október 21. légi események. 

Vadászrepülőgépek támadásai 

 e nap délelőttjén 
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A 15. AAF. bombázóinak vadászvédelmét a 305. Fighter Wing, (P-38 „Lightning‖ 

fegyverzetű, Salsola parancsnoksági hely), valamint a 306. FW  (P-51 „Mustang‖ fegyverze-

tű, Lesina székhely) alakulatok látták el. Ezek közös parancsnoksága (XV.Fighter Command) 

Torremaggiore településen volt. 

A 15. AAF vadászerőit a táblázatban foglaltuk össze. A rendszeresített géptipust az esemény 

időpontjában adjuk meg. A 306. FW alakulatai többféle gépet használtak, mire a P-51-nél 

kikötöttek. (P-38, Spitfire, P-39, P-47)  

 

305. FW 306. FW 

1 FG 14 FG 82 FG 325 FG 31 FG 52 FG 332 FG247 

27 FS 37 FS 95 FS 317 FS 307 FS 2 FS 99 FS 

71 FS 47 FS 96 FS 318 FS 308 FS 4 FS 100 FS 

94 FS 48 FS 97 FS 319 FS 309 FS 5 FS 301 FS 

      302 FS 

Bázis 

Salsola 

P-38 

Bázis 

Triolo 

P-38 

Bázis 

Vincenzo 

P-38 

Bázis 

Lesina 

P-51 

Bázis 

Severo 

P-51 

Bázis 

Madna 

P-51 

Bázis 

Ramitelli 

P-51 

Gépek száma 

75-87 75-87 75-87 75-87 75-87 75-87 100-116 

 

Az USA légierőben harcoló vadászalakulatoknál a szokásos hadrend, abban az időben, a 

következők szerint alakult 

 

 FS     → Fighter Sguadron → vadász század → 25-29 gép 

 FG    → Fighter Group → vadász csoport248 → 75..87 esetleg 100..116 gép 

 FW   → Fighter Wing → vadász szárny249 → a feladathoz összeállított 2, 3, 4,… osztály 

 

Ebben az időszakban már egyértelmű, hogy a brit-amerikai túlerő mellett a szovjetek 

is hazánk felett voltak, így olyan nyomasztó ellenséges fölény alakult ki, amely ellen nem volt 

sok lehetősége a magyar és német vadászrepülőknek. Októberben a 101. vadászrepülő 

ezredünk mindössze egy feladatot repült csak a brit-amerikai kötelékek ellen 8, azaz nyolc 

géppel! A szovjet 5. légi hadsereg ellen pedig húsz bevetésen, 158 géppel vettek részt!  

Ez mutatja, hogy ekkor már főleg kiktől próbálták megvédeni az országot!
250

 

                                                 
247

 Abban az időben az egyetlen különleges amerikai repülőalakulat, amely néger pilótákból, kiszolgálókból állt.  
248

 A mi hadrendi besorolásaink szerint a „group (csoport)‖ nagyjából a „vadászosztálynak‖ volt a megfelelője, 

3, esetleg 4 századból állt. 
249

 A mi hadrendi besorolásunk szerint a „wing (szárny)‖ nagyjából a több osztályból álló ezrednek a 

megfelelője, bár ezt a szövetségesek a feladathoz szabták. Ezért a vadászgépek száma általában több száz volt 

alkalmanként. 
250

 Nagyváradi - M. Szabó - Winkler:  Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből 

http://en.wikipedia.org/wiki/1st_Fighter_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/27th_Fighter_Squadron
http://en.wikipedia.org/wiki/71st_Fighter_Squadron
http://en.wikipedia.org/wiki/94th_Fighter_Squadron
http://en.wikipedia.org/wiki/P-38
http://en.wikipedia.org/wiki/P-38
http://en.wikipedia.org/wiki/P-38
http://en.wikipedia.org/wiki/P-51
http://en.wikipedia.org/wiki/P-51
http://en.wikipedia.org/wiki/P-51
http://en.wikipedia.org/wiki/P-51
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=306th_Fighter_Wing&action=edit
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Az 1944. október 21-i, vadászgépek alacsonytámadásait is két részre kell bontanunk, 

mert a nap délelőttjén a P-38 gépekkel rendelkező alakulatok a vasúti célpontok 

alacsonytámadását végezték, a támadási parancs szerint, Ipolyszög és Sajószentpéter közötti 

térségben.  Aztán majd, amint ez is kiderült, nem csak itt, hanem – valószínűleg, már a 

hazavezető útjukon – Tápiósáp, Szalkszentmárton és Pusztaszabolcs térségében is. 

Az 1944. október 21-i, délelőtti bomba támadásokban az előzőekben leírt 

bombázóosztályok vettek részt. Őket valószínűleg a 305. FW. mindhárom vadászosztálya 

védte, azaz az 1. FG. (Salsola, P-38), a 14. FG. (Triolo, P-38), és a 82. FG. (Vincenzo, P-38).  

Bizonyítottuk, hogy a bombázók kíséretét – legalábbis a győri csoportét – a 332. FG. 

gépei végezték. A szombathelyiekét pedig valószínűleg a 325. vadászosztály gépei 

biztosították. A 332. FG. aznapi másik bevetése Velence (Olaszország) térségében, felderítés 

volt.  

 

1944. október 21. délelőtti bombázá-

sok és a vasútvonalak támadásai 

 

Az alacsonytámadásokat a 

vasútvonalak ellen 1944 október 

21. délelőttjén a P-38 gépekkel 

felszerelt alakulatok végezték el 

és nem csak a 82. vadászosztály, 

ahogy azt Pataky-Rozsos-

Sárhidai könyv leírta! 

 

„… 21-én 104 darab, B-24-es Győr, és Szombathely pályaudvarait, Almásfüzitő olaj-

finomítóit, valamint Ipolyság vasútállomását bombázta. A 82.FG. 36 db P-38-as gépe 10 óra 

00 perctől 11 óra 05 percig alacsonytámadást intézett a Miskolc környéki és attól nyugatra 

levő vasútvonalak ellen. Füzesabony Bélapátfalva, Szilvásvárad, Ózd, valamint a Kál, Verpe-

lét, Recsk, Salgótarján vonal állomásain és a nyílt pályán mozdonyokat semmisítették meg, 

vasúti kocsikat gyújtottak fel. További mozdonyokat tettek üzemképtelenné Edelény, Tápiósáp, 

Szalkszentmárton, Diósjenő, Berkenye állomásokon és Pusztaszabolcs közelében a nyílt pá-

lyán…‖
251

 

 

A későbbiek alapján azonban látni fogjuk, hogy tehát itt is bizony alapos helyesbítés 

szükséges! 

 Nézzük tehát mit lehet találni e kérdéskör tisztázására! Az érintett alakulatok egy 

részénél megtaláltuk a bevetési naplókat, összesítéséeket. Ezeken túl térképeket 

szerkesztettünk, hogy láthassuk az eseményeket ilyen módon is.  

                                                 
251

 Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett, II. kötet, 203-204. oldal. 
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Mindezek mellett megpróbáltunk következtetéseket is levonni, valamint a rendelkezésre álló 

adatok alapján valószínűsíteni is dolgokat. A valószínűsítés során olyan meggondolásokat 

tettünk, amelyek az ilyen támadások során bizonyítást nyertek, a megfigyelők, szemtanúk 

beszámolói alapján.  

Melyek is ezek? 

Az alacsonytámadásra vezényelt osztályok, századok – azon túl, hogy a bevetési 

területeiket alapvetően meghatározták a feladat kiszabása során – meghatározott gépszámú, 

kisebb egységekre ( 4 – 6 gépes kötelékekre) bomlottak a terület lefedésére. Valószínű, hogy 

a különféle modifikációjú P-38 vadászok (vadászbombázók) – később a 82. vadászosztály 

esetében majd az ebben az időszakban egyszerre repült típusokat is bemutatjuk – megfelelően 

csoportosítva kerültek e kisebb egységekbe. A vasúti célpontok támadása során e vadászrajok 

a számukra kijelölt területet átrepülték és az éppen megtalált vasúti szerelvényeket, 

mozdonyokat (mert ez volt a fő célpont, a vasúti mozgóanyag) megpróbálták szétrombolni. 

Keresgélésre nem igazán volt idejük, üzemanyaguk, csak az éppen megtalált vasúti 

szerelvényeket támadták meg.  

E támadások során várakozással, esetlegessen több rárepüléssel nem igazán próbálkoztak, erre 

nem fecsérelték sem az időt, sem az üzemanyagot. Ha maradt még lőszerük, akkor repültek 

tovább a következő lehetséges célig. Ezt a bánrévei megfigyelések is megerősítik. Itt egy 

rárepülésből több gép tüzelt egymás után a vasúti szerelvényre, majd az eredményes támadás 

után már csak egy gép végezte el a „dokumentálást‖. 

 

 

Az észak-magyarországi 

térség Ipolyszög – Sajó-

szentpéter részlete 

 

 

 

 

 

 

Az észak-magyarországi 

térség azon részlete, 

amelyben a vasúti cél-

pontok 

elhelyezkedtek 
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 Ezek után azokat az alakulatokat vettük vizsgálat alá, amelyek aznap délelőtt P-38 va-

dászgépekkel repültek. 

 

 

Az 1. vadászosztály (1. FG.) 

 

Néhány adat az 1. vadászosztály működésére vonatkozóan közvetlenül 1944. október 

21. előtt és után. 

Balesetek, rendkívüli események
252

  

 

Date 
Aircraft 

Type 

Serial 

Number 
Sqdn Group AF Action D Pilot 

Co-

untry 
Location 

441003   P-38L  44-24077 27FS  1FG 15  KCRL  5  Bruce, Robert F  ITA Foggia/ 4mi SW  

441010   P-38J  43-28382 27FS  1FG 15  CREF  5  
Shank, Raymond B 

Jr  
ITA Foggia/ 15mi NE  

441010   P-38J  43-28251 27FS  1FG 15  CBL  5  Prout, Thomas P Jr  ITA Bari  

441012   P-38J  44-23202 71FS  1FG 15  CBLEF  5  Fisher, Harrison L  ITA Sal Sola/ 1mi S  

441014   P-38J  42-68129 27FS  1FG 15  CRL  5  Newell, Thomas J  ITA Lucera/ 5mi SW  

441015   P-38L  44-24384 94FS  1FG 15  TAC  3  [ground crew]  ITA Sal Sola  

441016   P-38J  42-104406 71FS  1FG 15  CREF  5  
Steffani, Edward 

(NMI)  
ITA Foggia/ 15mi NE  

441020   P-38J  42-104222 27FS  1FG 15  TAC  3  Johnson, Evert D  ITA Bari  

441025   P-38J  42-68159 94FS  1FG 15  KCREF  5  Jurgensen, Robert V  ITA 
Benevento/ 10mi 

ENE  

441026   P-38J  43-28386 27FS  1FG 15  KCR  5  Matthews, Asa A  ITA Grottaglie/ 20mi N  

441026   P-38J  42-104096 27FS  1FG 15  KCR  5  Lowther, Edward K  ITA Grottaglie/ 20mi N  

441028   P-38J  42-104249* 94FS  1FG 15  LAC  4  Hutchinson, James H  ITA Bari  

441031   P-38H  42-66722 27FS  1FG 15  GACF  3  [ground crew]  ITA Sal Sola  

 

Veszteségek 

 

 

 
 

 1944.10.14.  Pápa - Győr vasútvonal   10 gép  (strafe) 

 1944.10.21. Gresham B Emmet hdgy.  71. FS.  1 légigyőzelem 

         igazolva (helyszín  

nincs megadva)
253

 

                                                 
252

 KCRL→Killed in CRash Landing (Meghalt kényszerleszállás során); CREF→CRashed due to Engine Failure 

(Repülőbaleset, a  motor meghibásodás miatt leállt); CBL→Crashed Belly Landing (Hasraszállás); 

CBLEF→Crashed Belly Landing due to Engine Failure or Fire (Hasraszállás motor leállás és tűz miatt); 

CRL→CRash Landing (Kényszerleszállás); TAC→Taxiing ACcident (Baleset gurulás közben); 

KCREF→Killed in CRash due to Engine Failure (Meghalt repülőbalesetben, motorhiba során); KCR→Killed in 

a CRash (Meghalt repülőbalesetben); LAC→Landing ACcident (Baleset leszálláskor); GACF→Ground 

ACcident Fire (Földi baleset, tűz) 
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Egyértelmű a kutatásaink alapján, hogy az 1. vadászosztály e napon itt volt és a vasúti 

célpontok alacsonytámadásaiban részt vett. 

Erre bizonyíték, az iratokból, hogy az 1. FG (vadászosztály) aznapra mindhárom századát 

bevetette hazánk felett [27. FS → 8 db P-38, 71. FS. → 9 db P-38, 94. FS. 

→ 8 db P-38, összesen 25 gép) és ezek a gépek ―névleg‖ Litkét
254

 

támadták (alacsonytámadás, strafe)]. 

 

Az 1. vadászosztály jelvénye 

 

Vadász 

század 

(osztály) 

Géptípus 
Gépszám 

(db) 

27. 

P-38 

8 

71. 9 

94. 8 

1. FG.  25 

 

 Úgy véljük, hogy bár csak Litke van megjelölve, de ha a térképekre néz valaki, akkor 

bizony nagyon valószínű, hogy 

ez az alakulat akkor délelőtt más 

célpontokat is támadhatott! 

Litkére sok lett volna a 25 gép!  

Nagyon valószínű, hogy az 

aznapi megfigyelések szerint ez 

az osztály is több csoportra 

szakadva  – mondjuk négy 

hatgépes  alakulatra  – fésülte át 

a számára kijelölt észak-

magyarországi területet és 

vadászott földi célpontokra, vasúti szerelvényekre, mozdonyokra, akár egyéb járművekre. 

1. FG. 1944. októberi bevetési lista
255
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 http://www.cieldegloire.com/fg_001.php 
254

 Litke, vasútállomás az Aszód-Balassagyarmat- Ipolytarnóc-Losonc vasútvonalon. 

http://www.cieldegloire.com/fg_001.php
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Bár a korábban már idézett amerikai légihadsereg-napijelentés nem adta meg az 1. FG. táma-

dásban való részvételét, de az irat alapján látjuk, hogy ők is ott voltak 25 géppel! 

 

A következő térképen jelöltük meg, többek között, Litkét is. Látszik, hogy ez a telepü-

lés a hadműveletileg kijelölt „Ipolyszög – Sajószentpéter‖ térségnek nagyjából már a közepé-

re esik. Tőle nyugatra, de főleg keletre, délkeletre is számos célpont van, amelyek megtáma-

dásáról ismeretünk van. 

 

 

Vác-Balassagyarmat,  Aszód-Balassagyarmat- Ipolytarnóc-Losonc, 

Hatvan-Somoskőújfalu-Fülek, Füzesabony-Eger, 

Eger-Putnok, Kisterenye - Kál-Kápolna, Miskolc - Bánréve vasútvonalak 

és a délelőtt támadott célpontok
256

 

 

A térkép és a célpontok elhelyezkedése alapján is úgy véljük, hogy az 1. vadászosztály 25 

darab P-38-as gépének a Litke, illetve az attól nyugatra azonosított három megtámadott hely – 

Ipolyság, Diósjenő, Berkenye  − talán kevésnek látszik. Ez csak a mi véleményünk, de az is 

lehet, hogy ott és akkor, abban a térségben több támadható célpontot nem találtak, vagy a 

Litkén túli, keletebbre eső célpontok támadásából is kivették a részüket. 

 

 

 A 14. vadászosztály (14. FG.) 
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 Előző nap (1944. otóber 20.) az 1. vadászosztály a Regensburgot támadó bombázókkal repült kíséretként. Öt 

gépet vesztettek el, hármat Németország felett (71. század), kettő pedig leszálláskor semmisült meg, 

valószínűleg a harcokban szerzett sérülésekből eredően. 
256

 http://www.vasutallomasok.hu/terk/MAVterkep.jpg alapján 

http://www.vasutallomasok.hu/terk/MAVterkep.jpg
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Balesetek, rendkívüli események
257

 

 

 

Date 
Aircraft 

Type 

Serial 

Number 
Sqdn Group AF Action D Pilot Country Location 

441004   L-3C  43-1852 37FS  14FG 15  FLEF  4  Leonard, Charles S  ITA 
San Severo/ 1mi 

NE  

441006   P-38J  43-28822 37FS  14FG 15  TAC  5  
Jerasonek, Anthony 

(NMI)  
ITA Triolo  

441007   P-38L  44-24075 37FS  14FG 15  TAC  3  Vandetta, Delvin W  ITA Lecce  

441008   P-38J  42-104252 49FS  14FG 15  CRW  5  Weber, Joseph F  ITA Triolo/ 15mi SE  

441013   P-38L  44-24216 49FS  14FG 15  CBL  5  Ragusa, Paul J  ITA 
Triolo/ 2 1/2mi 

SW  

441019   P-38J  42-67954 37FS  14FG 15  KCR  5  Mellstrom, Carl S  ITA Sal Sola/ 1mi NW  

441022   P-38J  42-104084 48FS  14FG 15  CBL  5  Green, Harold E  ITA Triolo  

441022   P-38J  42-68183 37FS  14FG 15  BMAC  5  
Jerasonek, Anthony 

(NMI)  
ITA Triolo  

441022   P-38J  43-28541 37FS  14FG 15  BMAC  5  Bates, Warren A  ITA Triolo  

441023   B-26C  41-35184 34BS  14FG 12  LAC  4  Aronica, Salvatore R  COR Poretta  

441025   P-38L  44-24201 37FS  14FG 15  TOA  5  Leonard, Charles S  ITA Pescara  

441028   P-38J  43-28786 37FS  14FG 15  LAC  4  Sherman, Richard (NMI)  ITA Triolo  

 

Az alakulat eseményei
258

 

 

MACR# Date Serial# A/C Type Pilot Service# Sqdn Group AF Status Comments 

L-3C 

correct 

04-

Oct-

44 

43-

1852 

Aeronca L-

3C 

Grasshopper 

Leonard, 

Charles S 

O-

816887 
37FS 14FG 15AF   

Badly damaged forced 

landing, engine failure, 

San Severo/ 1mi NE , 

Italy, (to Army Ground 

Forces Mar 22, 1943) 

. 

06-

Oct-
44 

43-

28822 

Lockheed P-

38J-15-LO 
Lightning 

Jerasonek, 

Anthony  
  37FS 14FG 15AF   

Plane destroyed taxiing, 

Triolo, Italy 

9030 

06-

Oct-
44 

43-

28359 

Lockheed P-

38J-15-LO 
Lightning 

Milton, 

William 

O-

769893 
  14FG 15AF POW 

Location, 40þ 35' N-22þ 

55' E, Point Of Departure, 
Triolo, Italy He is listed as 

POW 18 Nov 1944. Euro-

pean Theatre: Germany. 
Stalag Luft 3 Sagan-

Silesia Bavaria (Moved to 

Nuremberg-Langwasser) 
49-11 

9033 
06-
Oct-

44 

43-

28540 

Lockheed P-
38J-15-LO 

Lightning 

Bro, Lloyd 

A. 

O-

762235 
49FS 14FG 15AF POW 

Location, 40þ 32' N 22þ 

55' E, Point Of Departure, 

Triolo, Italy. On a strafing 
mission, He was hit by 

flak and bailed out over 
the Gulf of Salonika., 

Salonica/Sades A/D, 

Stalag Luft 3 Sagan-
Silesia Bavaria (Moved to 

Nuremberg-Langwasser) 

49-11 

                                                 
257

 Rövidítéseket lásd az előző osztályoknál is! FLEF→ Forced Landing due to Engine Failure (Kényszerleszállás motorhiba 

miatt); CRW→ CRashed due to Weather conditions (Repülőkatasztrófa az időjárási viszonyok miatt); BMAC→ Bailed out due to Mid Air 
Collision (Repülőkatasztrófa légi ütközés miatt); TOA→ Take Off Accident (Baleset a földön) 
258

 POW→fogságba esett; KIA→hősi halált halt harc közben; DNB→meghalt a fronton nem harci eseményben 
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9046 

06-

Oct-

44 

44-
23153 

Lockheed P-

38J-15-LO 

Lightning 

Schmidt, 
Richard A 

O-
825150 

48FS 14FG 15AF KIA 

Entered the Service from, 
Maine, Buried at: Plot D 

Row 10 Grave 31, Sicily-

Rome American 
Cemetery, Nettuno, Italy, 

Awards, Air Medal with 2 

Oak Leaf Clusters. Loca-
tion, One Quarter Mile S 

W Of Salonika, Greece, 

Point Of Departure, Trio-
lo, Italy 

9032 

06-

Oct-
44 

44-

24131 

Lockheed P-

38L-1-LO 
Lightning,  

Mac Art-

hur, David 
W 

O-

714466 
49FS 14FG 15AF POW 

Location, 40þ 32' N 22þ 

55' E, Point Of Departure, 
Triolo, Italy. On a strafing 

mission, He was hit by 

flak and bailed out over 
the Gulf of Salonika., 

Salonica/Sades A/D,. 

Middle East Theatre: 

Greece. Stalag Luft 3 

Sagan-Silesia Bavaria 

(Moved to Nuremberg-
Langwasser) 49-11 

9031 
06-
Oct-

44 

44-

24191 

Lockheed P-
38L-1-LO 

Lightning 

Jones, 

John A Jr 

O-

760325 
37FS 14FG 15AF POW 

Location, 40þ 35' N-22þ 
55' E, Point Of Departure, 

Triolo, Italy. Stalag Luft 3 

Sagan-Silesia Bavaria 
(Moved to Nuremberg-

Langwasser) 49-11 

. 

07-

Oct-
44 

44-
24075 

Lockheed P-

38L-1-LO 
Lightning 

Vandetta, 
Delvin W 

  37FS 14FG 15AF   
Damaged taxiing, Lecce, 
Italy 

. 

08-

Oct-

44 

42-
104252 

Lockheed P-

38J-15-LO 

Lightning 

Weber, 
Joseph F 

  49FS 14FG 15AF   

Crashed due to weather, 

plane destroyed, 

Triolo/15mi SE , Italy 

. 

13-

Oct-

44 

44-
24216 

Lockheed P-

38L-1-LO 

Lightning 

Ragusa, 
Paul J 

  49FS 14FG 15AF   

Plane destroyed belly 

landing, Triolo/ 2 1/2mi 

SW, Italy 

9083 

13-

Oct-
44 

42-

67717 

Lockheed P-

38J-10-LO 
Lightning 

Groom, 

Robert C. 

O-

697557 
48FS 14FG 15AF   

Location, 49þ 22' N-17þ 
22' E, Point Of Departure, 

Triolo, Italy. Escort to 

Blechammer, on return 
strafed the train 100 miles 

South of target, hit by 

flak, managed to reach 
7000 ft heading for Yu, 

fuel exhausted, crash 

,anded didn't destroy 
plane, rescued. by 

chetniks, Pribinic, 

Yugoslavia 

9194 
14-
Oct-

44 

43-

28452 

Lockheed P-
38J-15-LO 

Lightning, 

Alston, 

Leo 

O-

710868 

37FS 

? 
14FG 15AF KIA 

Hometown: Sebastian 

County, AR. Location, 

47þ 07'N-18þ 08'E., Point 
Of Departure, Triolo, Italy 

. 

14-

Oct-
44 

42-

67954 

Lockheed P-

38J-10-LO 
Lightning 

Mellstrom, 

Carl S. 

O-

770355 
37FS 14FG 15AF KIA 

Entered the Service from, 

Minnesota, Pilot killed, 
Buried at: Plot F Row 15 

Grave 12, Sicily-Rome 

American Cemetery, 
Nettuno, Italy, plane 

destroyed in crash, 49FS, 

14FG, Salsola/ 1mi NW , 
Italy 

  
14-
Oct-

44 

    
Wilke, 

John M. 
  49FS 14FG 15AF   

Crashed on landing. Pilot 

uninjured and returned to 

Bari, Italy by transport, 
Vis, Yugoslavia 

. 

22-

Oct-
44 

43-

28541 

Lockheed P-

38J-15-LO 
Lightning 

Bates, 

Warren A 
  37FS 14FG 15AF   

Pilot bailed out, mid air 

collision, plane destroyed, 
Triolo, Italy 

. 

22-

Oct-

44 

42-
104084 

Lockheed P-

38J-15-LO 

Lightning 

Green, 
Harold E 

  48FS 14FG 15AF   
Plane destroyed belly 
landing, Triolo, Italy 
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. 
22-
Oct-

44 

42-

68183 

Lockheed P-
38J-10-LO 

Lightning 

Jerasonek, 

Anthony 
  37FS 14FG 15AF   

Pilot bailed out, mid air 
collision, plane destroyed, 

Triolo, Italy 

. 

24-

Oct-
44 

    
Wright , 

Max J 

O-

743389 
48FS 14FG 15AF DNB 

Hometown: Deuel 

County, NE 

. 

25-

Oct-
44 

44-

24201 

Lockheed P-

38L-1-LO 
Lightning 

Leonard, 

Charles S 

O-

816887 
37FS 14FG 15AF   

Plane destroyed taking 

off, Pescara, Italy 

. 

28-

Oct-

44 

43-
28786 

Lockheed P-

38J-15-LO 

Lightning 

Sherman, 
Richard 

  37FS 14FG 15AF   
Badly damaged landing, 
Triolo, Italy 

 

Ugyancsak kérdéses a 14. FG. aznapi jelenléte is! 

 

A 14. vadászosztály jelvénye 

 

Annál is inkább, mert később, amikor a gépek számáról számvetést 

készítünk látszik majd, hogy nagyjából egy vadászosztálynyi, de két 

századnyi gép biztosan „hiányzik‖.  

 

 

 

 

A 82. vadászosztály (82. FG.) 

 

 Baleseteket, rendkívüli események
259

 

 

Date 
Aircraft 

Type 

Serial 

Number 
Sqdn Group AF Action D Pilot Country Location 

441003   P-38J  43-28761 97FS  82FG 15  LAC  5  
Andrews, Marvin 

E  
ITA Vincenzo  

441014   P-38J  43-28403 97FS  82FG 15  CRL  5  
Katschke, 

Kenneth R  
ITA 

Vincenzo/ 1/2mi 

NW  

441023   P-38L  44-24194 96FS  82FG 15  TAC  3  
Barnhart, Harley 

E  
ITA Vincenzo  

441024   P-38J  42-104182 97FS  82FG 15  BOEF  5  
Wallace, John W 

Jr  
ITA Ancona/ 25mi E  

441025   P-38J  42-67815 95FS  82FG 15  TOA  5  Blumer, John E  ITA Vincenzo  

 

 Légigyőzelmek 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 1944.10.13. 47 gép    Kapuvár, Sárvár,  

 Bük, Iván, stb. vasutak  (strafe) 

                                                 
259

 Rövidítéseket lásd az előző osztályoknál is!  BOEF→ Bailed Out-Engine Failure (Hajtómű meghibásodás);  
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 1944. 10.29. Eldon E. Coulson hdgy  légigyőzelem  P-51(Axis)

260
 

 

 

 

A 82. vadászosztály jelvénye 

 

 

A Simpson jelentés szerint a „kíséretből‖ a 82. vadászosztály 36 db, P-38 vadászgépe, 

10
00

-11
05

 időpontok között alacsonytámadásokat végzett Miskolc környéki, attól nyugatra 

fekvő vasútvonalak ellen. Füzesabony
261

, Bélapátfalva
262

, Szilvásvárad
263

, Bánréve-

Sajórecske
264

, valamint Kál
265

, Verpelét
266

, Recsk
267

, Salgótarján
268

 vonal vasútállomásain és 

a nyílt pályán mozdonyokat semmisítettek meg, vasúti kocsikat gyújtottak fel. További moz-

donyokat tettek üzemképtelenné Edelény
269

, Tápiósáp
270

, Szalkszentmárton
271

, Diósjenő
272

, 

Berkenye
273

 állomásokon, és Pusztaszabolcs
274

 közelében a nyílt pályán.
275

 

Lassan sikerül azonban bizonyítanunk, hogy a Simpson jelentés nem pontos és ezért azt ezt 

átvevő repüléstörténeti munkák sem! 

A Simpson beszámoló csak 36 gépből álló támadócsoportot ír, és ezt mind a 82. vadászosz-

tályhoz tartozónak tekinti.  

 

A következő térképen tüntettük fel a Litkétől keletre azonosított célpontokat. 

Ha az előbb, az 1. vadászosztálynál azt írtuk, hogy a Litkéig elhelyezkedő célpontok is az 

övék lehettek és ez kevésnek tűnik a 25 géphez, akkor most azt kell mondjuk, hogy az innen 

keletre eső célpontok szórtsága miatt viszont talán túlzott a 82. vadászosztálynak adni a többi 

célt. Aztán még az is zavaró, hogy a Simpson jelentés még Diósjenőt, Berkenyét, Tápiósápot, 

Szalkszentmártont, de még a dunántúli Pusztaszabolcs megtámadását is ennek az osztálynak 

                                                 
260

 A hadnagy P-51 Mustang vadászgépet lőtt le, amelyen német felségjel volt. Valószínűleg német pilóta vezette 

az épségben megszerzett gépet! 
261

 Vasúti csomópont. Miskolc-Budapest, Füzesabony-Eger, Füzesabony-Tiszafüred-Debrecen vasútvonalak. 
262

 Eger-Putnok vasútvonal 
263

 Eger-Putnok vasútvonal 
264

 Bánréve vasúti csomópont. Miskolc-Bánréve, Bánréve-Feled-Fülek, Bánréve-Sajóháza (Dobsina), Bánréve-

Ózd-Nádasd vasútvonalak. 
265

 Kál-Kápolna vasúti csomópont. Miskolc-Budapest, Kál-Kápolna-Kisújszállás, Kisterenye - Kál-Kápolna 

vasútvonalak. 
266

 Kisterenye - Kál-Kápolna vasútvonal 
267

 Kisterenye - Kál-Kápolna vasútvonal 
268

 Hatvan-Somoskőújfalu-Fülek vasútvonal 
269

 Miskolc-Tornanádaska-Torna-Szepsi vasútvonal 
270

 Hatvan-Újszász-Szolnok vasútvonal 
271

 Kunszentmiklós-Tass-Solt-Dunapataj vasútvonal 
272

 Vác-Balassagyarmat vasútvonal 
273

 Vác-Balassagyarmat vasútvonal 
274

Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs, Pusztaszabolcs-Dunaújváros-Paks, Pusztaszabolcs-Székesfehérvár 

vasútvonalak 
275

Simpson HRC:82nd FG Mission Report 21. October 1944. (Ózdot e napon bizonyíthatóan nem érte 

légitámadás! RZ) 
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tulajdonítja! Ez így már soknak tűnik, mert térben ez három, egymástól jelentősen távoli terü-

let ! 

Emlékezzünk csak a 15. légihadsereg napi jelentésére, amelyben a vasúti célpontok támadásá-

ra „közel‖ 100 P-38-as gépet ad meg! A 82. vadászosztály 36 gépe nagyjából ennek a harma-

da!  Láttuk, hogy az 1. vadászosztály bizonyítottan 25 géppel repülte ugyanezt a feladatot. Ez 

így már 61 gép, azaz nagyjából az összes gépszám kétharmada. Ebből is látszik, hogy lega-

lább egy vadászosztálynyi „egyharmadnyi‖ gép hiányzik! Mivel a 305. vadászezred (305. 

FW.) repülte csak a P-38-as típust, a másik vadászezred a 306. FW. pedig a P-51-es 

Mustangokat (mind a négy osztálya).  

 

 

A Litkétől keletre elhelyezkedő célpontok 

 

Ez is azt erősíti, hogy talán itt voltak aznap délelőtt a 14. vadászosztály gépei is?  

A későbbiekben a délutáni események elemzését is elvégezzük. Az itt szereplő gépek száma 

alapján – ezek mind P-51 típusúak és az alakulatuk, valamint a darabszámuk is azonosított – 

majd pontosítjuk a nap mérlegét. 

Az útvonalak szerinti bontás tehát nincs meg, de a mi visszaemlékezésünk alapján, a Bánréve 

közelében történt vonat támadását, egy hat gépes kötelék hajtotta végre.
276

 A gépek közelítő-

leg DNy-i irányból érkeztek, és a támadás után nagyjából ÉNy-i irányban távoztak. 

Úgy gondoljuk, mint azt a tények is igazolják, hogy a 36 gép (82. vadászosztály) – de a többi 

osztály is − több kisebb csoportra szakadva különféle útvonalakat repült be, valószínűnek lát-

szik a 4 – 6 gépes eloszlás. 

                                                 
276

 id. Rónaföldi Z: Visszaemlékezés 1944. október 21.az amerikai légitámadás 
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82. vadászosztály egy térképe
277

 

 

 

Az észak-magyarországi célpontok szórtsá-

ga miatt is az a valószínű, hogy a feladato-

kat több gépcsoport repülhette.  

A következő térképeken láthatóak a vasút-

vonalak és a támadott helyek. Itt a Pesttől 

délre és a Dunántúlon jelzett vasúti célokat 

is bejelöltük. 

 

 

 

 

 

 

Bánréve-Sajóháza (Dobsina), Miskolc-Tornanádaska-Torna-Szepsi, Miskolc-Bánréve, Bánréve-Feled-

Fülek, Bánréve-Ózd-Nádasd (Borsodnádasd) vasútvonalak és a délelőtt támadott célpontok
 278

 

 

                                                 
277

 Delber E „Del‖ Ryland collection („Del‖ Ryland hadnagy a 95. század vadászpilótája volt.) Rónaföldi 

Zoltán: Múltba nézek… Az USAAF 82. vadászosztály története 
278

 http://www.vasutallomasok.hu/terk/MAVterkep.jpg alapján 

http://www.vasutallomasok.hu/terk/MAVterkep.jpg
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Vác-Balassagyarmat, Csata-Ipolyság-Korpona-Zólyom, Aszód-Balassagyarmat- Ipolytarnóc-Losonc, Hat-

van-Salgótarján-Losonc, Kál-Kápolna-Kisterenye, Füzesabony-Eger, Eger-Putnok,   

Bánréve-Rozsnyó (Sajóháza) vasútvonal 

 

 

 

 

Kunszentmiklós-Tass-Dunapataj vasútvonal 

és a délelőtt támadott célpontok
 279

 

 

 

 

                                                 
279

 http://www.vasutallomasok.hu/terk/MAVterkep.jpg alapján 

http://www.vasutallomasok.hu/terk/MAVterkep.jpg
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Hatvan-Újszász-Szolnok vasútvonal 

és a délelőtt támadott célpontok
 280

 

 

 

 

Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs, Pusztaszabolcs-Dunaújváros-Paks, 

Pusztaszabolcs-Székesfehérvár vasútvonalak 

és a délelőtt támadott célpontok
 281 

 

Amit tehát biztosan tudunk az előzőek alapján, hogy a gépek a 15. AAF kötelékébe 

tartoztak. A P-38 vadászgép annyira jellegzetes, hogy mással összetéveszteni szinte lehetet-

                                                 
280

 http://www.vasutallomasok.hu/terk/MAVterkep.jpg alapján 
281

 http://www.vasutallomasok.hu/terk/MAVterkep.jpg alapján 

http://www.vasutallomasok.hu/terk/MAVterkep.jpg
http://www.vasutallomasok.hu/terk/MAVterkep.jpg
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len. A szemtanú, de a történeti munkák alapján is teljesen egyértelmű e vadászgépek alkalma-

zása a jelzett napon az észak-magyarországi vasutak elleni alacsonytámadások során. 

Azt is beláttuk az előzőekben, hogy azon a napon a 305. FW. két vadászosztálya bizonyosan 

Magyarország felett repült, az 1, és 82. FG.  

A 82. vadászosztály részvétele is teljesen egyértelmű a bánrévei eseményekben.
282

  

A 14. FG. jelenlétét egyelőre nem lehet megerősíteni, csak valószínűsíteni. Ezzel kapcsolato-

san írásban többször kértünk állásfoglalást és választ az USA illetékes szakgyűjteményétől, de 

az eltelt évek alatt semmilyen választ nem kaptunk…
283

 

 

Ipolyság bombázásával kapcsolatosan már tettünk megjegyzést korábban. A bombá-

zásra – bombázó alakulatok által – nem találtunk adatokat! Változatlanul inkább a „strafe‖, 

alacsonytámadás a valószínű, ezt bizonyítja a következő részlet is.  

 

„… Az őszi hónapokban az amerikai bombázókat kísérő vadászrepülők a vasútvonala-

kat követve mindenre lőttek, majd orosz bombázók is megjelentek. A falut kár nem érte, de a 

közeli Ipolypásztón és Ipolyságon kilőtték az ott veszteglő mozdonyt, támadták a Diósjenői 

állomást és Dejtáron légvédelmi lőszerrel megrakott vagonokat eltalálva hatalmas pusztítást 

végeztek…‖
284

 

 

„ 1944. október végén légitámadás érte Balassagyarmatot. A géppuskák, gépágyúk 

„mint a záporeső" szinte súrolták a házak tetejét. De az anyagi kár — a jelentések szerint — 

elenyésző volt. Ugyanakkor a légitámadáskor Fábián Mihály mozdonyvezető meghalt, és még 

két gyerek halálát okozta a fel nem robbant lövedék.‖
285

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
282

 Lásd későbbi fejezetek! 
283

 Air Force Historical Research Agency (Maxwell, Alabama) 
284

 Bezeczky Árpád: Bernecebaráti 1938-1945 
285

 A leírásból nem igazán derül ki, hogy a légitámadás, mely nemzet repülőgépei által történt. Annyi azonban 

bizonyosnak látszik, hogy ez is egy alacsonytámadás lehetett. Talán itt is a vasútállomás volt a célpont? 

Balassagyarmat története 896–1962 (Balassagyarmat, 1977) 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NOGM_SK_1977_Balassagyarmat_tort_896-

1962/?query=l%C3%A9git%C3%A1mad%C3%A1s%201944%20okt%C3%B3ber&pg=396&layout=s 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NOGM_SK_1977_Balassagyarmat_tort_896-1962/?query=l%C3%A9git%C3%A1mad%C3%A1s%201944%20okt%C3%B3ber&pg=396&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/NOGM_SK_1977_Balassagyarmat_tort_896-1962/?query=l%C3%A9git%C3%A1mad%C3%A1s%201944%20okt%C3%B3ber&pg=396&layout=s


Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1944. október 21. légi események. 

A nap délelőtti eseményeinek  

összerendezése időben 
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Itt tartjuk szükségesnek, hogy az október 21-i eseményeket valamennyire időben is 

összerendezzük egy kicsit, mert ilyen módon többféle következtetésre is lehetőségünk adódik 

majd. 

A bombázók és a vadászok Foggia körzetében található repülőtereikről szálltak fel. Az ilyen 

nagyszámú gép esetén a kötelékbe rendeződés a repülőterek környezetében akár egy órát is 

igénybe vett!  

Felvázolunk egy nagyon valószínű útvonalat is, mert az október 21-én történt bevetés valós 

terveit eddig még nem sikerült előkeríteni. 

A 15. AAF alakulatai az Adria átrepülésére a Foggia környezetéből általában a legrövidebb 

utat választották. Šćedro
286

 dalmát szigeten rádió irányadót telepítettek, amely mindkét irány-

ban nagy biztonságot adott a navigátoroknak és pilótáknak. A sziget körül a tengerben ma is 

számos repülőgéproncs van, mert a sérült gépek is ide próbáltak meg legalább visszajutni. A 

Vis
287

 szigeten, − amely mintegy 36 km-re, nyugatra helyezkedik el a Šćedro szigettől − brit 

RAF repülőtér is működött. 

 

 

Navigációs térkép északi része, a légvédelmi ütegek feltüntetésével
288

 

 

                                                 
286

 A hazánkba, vagy a hazánkon át vezető bombázási útvonalakon való repülés során ez a sziget és az 

irányadója volt sokszor az IP (Initial Point), amelyet elérve irányba álltak a kötelékek. A sziget Spilttől délre a 

Hvar és a Korćula szigetek között helyezkedik el. 
287

 1943. szeptemberben Tito partizánjai elfoglaltákaz olaszoktól és itt be is rendezkedtek. A britek repülőteret 

létesítettek rajta, a RAF vadászgépek számára. Itt is működött rádió irányadó, sőt repülésirányító rendszer is. 

Használhatósága erősen korlátoztott volt a kifutópálya rövidsége miatt, amely mindössze 670 méter volt. A pálya 

bejöveteli végén és a túlsó oldalán is hegy helyezkedett el. A 15. AAF bombázói kényszerűségből, sérült 

gépekkel sokszor megkísérelték a leszállást. A B-24 gépeknek legalább 5000 láb, azaz nagyjából 1530 méter 

pályára volt szükségük. Sok esetben sikerült a sérült gépekkel a landolás, de akadt szép számmal katasztrófa is. 

A sérült gépeket mind ott is hagyták, nem kísérleteztek a javítással és a felszállásokkal. A személyzeteket DC-3 

szállítógépekkel vitték vissza Olaszországba. 
288

 Villiam C Kasdorf főhadnagy navigátor, 1945. február 15. ( 450. bombázóosztály, 720. bombázószázad) 
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Navigációs térkép déli része, a légvédelmi ütegek feltüntetésével
289

 

 

Az IP
290

 a bevetési irányoknak megfelelően más és más volt. Az Adriai tengerrész átrepülése 

után és ezek elérésekor aztán irányt váltottak a célok, így hazánk felé is. Természetesen olyan 

irányt vettek fel, ami a célpontok megközelítéséhez a legjobb volt számukra. Ebben különös 

tekintettel arra ügyeltek, hogy a légvédelemmel megerősített körzeteket, és a vadászrepülő 

bázisokat lehetőleg kikerüljék, már ha tudták… 

Általános rendezőelvként azt is elfogadhatjuk a sok bevetés tapasztalata alapján, hogy a bom-

bázóikat nagyszámú vadászgéppel védték. Egy – egy bombázóezredük biztosítására általában 

legalább egy vadászosztályt rendeltek. 

Az is bizonyos, hogy amennyiben kikülönítettek speciális csapásmérésre vadászosztályokat 

(alacsonytámadás…), akkor ezek a bombázóktól függetlenül is repülhettek, akár eltérő útvo-

nalon is a feladatukra. 

Az is egyértelmű, hogy a dunántúli célpontokat támadó alakulatok általában a Balatont hasz-

nálták fel fő tájékozódási pontként, és a Dunántúl felett repültek be hazánk légterébe. Az ok-

tóber 21-i célpontok távolságait Foggiától (Cerignola) – a Šćedro sziget, mint fordulópont 

után – a kötelék a győri irányra állt. Ez így érinti a Balaton déli szélét. Itt kiválnak a szombat-

helyi bombázók.  Azt, hogy a P-38-as, alacsonytámadó vadász kötelékek együtt repültek-e a 

bombázókkal még nem tudjuk. Amikor majd az időrendet összeállítjuk, erre a kérdésre visz-

szatérünk legalábbis annyira, hogy átgondoljuk azt, a vadászok mikor válhattak le a kötelék-

ről. 

A repülési távolságokat és időket a következő táblázat mutatja.  

                                                 
289

 Villiam C Kasdorf főhadnagy navigátor, 1945. február 15. (450. bombázóosztály, 720. bombázószázad) 
290

 Initial Point → kezdeti pont 
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Foggia (Cerignola) - Šćedro sziget fordulópont (IP) 

 

 

Bombázók útvonala a Šćedro sziget IP-tól 

 

 

Célpont 
Távolság 

(km) 
Géptípus 

Utazósebesség 

(km/h) 

Repülési idő 

a célig 

(perc) 

Foggia – Šćedro sziget 430 

B-24 346 

75 

Šćedro sziget - Szombathely 500 87 

Szombathely összesen 930 162 

Šćedro sziget - Győr 518 90 

Győr összesen 948 165 
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Látható, hogy ilyen módon az első hullámok mind Szombathelyet, mind Győrt, gya-

korlatilag egy időben érték el.  

Amit biztosan tudunk az, hogy Szombathelyen a bombázások mely időpontban voltak. 

Szombathelyen az első támadó hullám célkijelölő gépe 10
35

-kor vetette az első bombát. A 

második támadó hullám 10
50

-kor kezdett bombázni, míg a harmadik támadás 11
04

-kor kezdő-

dött. Gyakorlatilag úgy lehet értékelni, hogy az első hullám a támadás után nagyjából 10
45

-

kor, az utolsók pedig 11
15

-kor fordulhattak a találkozási, vagy a hazavezető irányra. 

A győri bombázásról időadatokat nem találtunk, viszont az előzőekből egyértelmű, 

hogy itt is 10
35

 és 11
04

 között lehetett a bombázás. A győri bombázásról talált beszámoló sze-

rint két hullámban jöttek a gépek. Az első hullám a város keleti szélén a Hengermalomtól 

kezdődően, a teherpályaudvaron át, a vagongyárig szórta meg a területet. A második hullám a 

Szent György tértől északra (Kálvária – Attila utcák közötti) lakónegyedet, a személypálya-

udvart a Honvéd ligetig bombázta. 

A következő táblázatban a támadási időpontokat foglaltuk össze. 

 

Célpont 

Bombázás / alacsonytámadás 

időpontja 

(óra
perc

) 

Szombathely  

1. hullám 10
35 

2. hullám 10
50 

3. hullám 11
04 

Győr 10
35 

 - 11
04 

Északkelet-Magyarország 

vasúti célpontok alacsonytámadása 
10

00
 - 11

05 

 

A vasúti célpontokat támadó vadászgépekre az időpont a Simpson jelentés szerint 10
00

 

– 11
05

 közötti időpontok szerepelnek. Amennyiben ez elfogadjuk, akkor egyértelmű, hogy a 

P-38 gépekkel repülő és a vasúti célokra kijelölt vadászosztályok valószínűleg önállóan repül-

tek északkelet-magyarországi célpontjaik felé. Ezt a következő táblázatban az idők is mutat-

ják, mert a bombázások legkorábbi időpontja 10
35

 ekkor a vadászok már a kiszabott feladatuk 

(10
00

 – 11
05

) felénél tartottak. 

 

Célpont 
Távolság 

(km) 
Géptípus 

Utazósebesség 

(km/h) 

Repülési idő 

a célig 

(perc) 

Az alacsonytámadó vadászok önállóan repülnek 

Foggia – Šćedro sziget 430 

P - 38 440 

59 

Šćedro sziget - Ipolyság 600 82 

Ipolyság összesen 1030 141 

Ipolyság - Sajószentpéter 136 19 

Sajószentpéter összesen 1166 160 
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Tehát az alacsonytámadás kezdetét összevetve a bombázások kezdeti időpontjával, az több 

mint fél órával hamarabb kezdődött és a célterület nyugati széléig is jóval többet kellett repül-

niük a vadászoknak. Az alacsonytámadásra kijelölt vadászalakulat önálló repülése ezek sze-

rint a legvalószínűbbnek látszik. 

Ha a vasúti célpontok rombolására kijelölt vadászalakulatok önállóan repültek, akkor ahhoz, 

hogy 10
00

 időpontban a célterületük nyugati szélén legyenek − a táblázat szerinti időket figye-

lembe véve (2
21

 óra repülési idő) − a repülőtereikről felszállva és kötelékbe rendeződve, 7
39

-

kor kellett indulniuk.  

Az is egyértelmű, hogy a Bánréve melletti események már 10
14

-kor bekövetkeztek és ez a 

célpont majdnem a céltérség legkeletibb széle.
291

 

A Lightning P-38J és L típusváltozatok megadott gazdaságos utazási sebessége, kis magassá-

gon, 440 km/h.
292

  

E két típus esetén elfogadhatjuk azt, hogy póttartály nélkül 1450 km, póttartályokkal 3640 km 

volt a hatósugár. 

 

 

Vadászok útvonala a Šćedro sziget IP-tól 

 

                                                 
291

 Édesapám visszaemlékezése szerint a karórája 10
14

-kor állt meg a vonatból való kiugrás során. 
292

 Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett II.(Vadászgépek típusjellemzői között talált adat 

500 km/h. Ezzel szemben a gyári érték csak 440 km/h. A gép átesési sebessége 170 km/h volt) 
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Ezzel a sebességgel a térképen kijelölt területet nyugatról keletre a következő táblá-

zatban szereplő idők alatt lehetett teljesíteni. Természetesen a gépek csoportszámát, pontos 

feladataikat, útvonalaikat nem ismerjük. Valószínűleg sok irányban repültek, mert a számve-

tés során egyértelművé vált, hogy nagyjából 77 darab P-38 géppel kell számolnunk. Ez 12-13, 

hat gépes csoportot jelent! A térképen bejelölt támadási terület szélessége hozzávetőleg 80 

kilométer. Ez pedig azt jelenti, hogy az adott számú gépcsoportot figyelembe véve egy – egy 

egységnek nagyjából 6 kilométernyi sáv jutott. 

A mellékelt vasúti térképeken jól látszik, hogy a támadott vasútvonalak a nyugatról érkező 

vadászgépek irányára nagyjából merőlegesen, azaz észak-déli irányban futnak. Ezeket tehát 

keresztezve egyszerűen azonosíthatták őket.  

Pusztán a tájékozódás érdekében Ipolyságtól – ez a támadási övezet legnyugatibb határa – 

számítva megadjuk a különféle aznapi célpontok légvonalban mért távolságait és a gazdasá-

gos utazósebességgel való repülési időt is. 

 

Támadott 

hely 

Távolság 

km 

Repülési idő 

perc 

Ipolyság 0 0 

Diósjenő 16 2 

Berkenye 16 2 

Litke 39 5 

Salgótarján 80 11 

Bélapátfalva 100 14 

Szilvásvárad 100 14 

Támadás időpontja: 

Bánréve 10
14

 

10
00 

a vadászgépek helyzete: 

~ 110 km 

10
00 

a vadászgépek helyzete: 

~ 65 km 
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Recsk 82 11 

Verpelét 85 12 

Kál - Kápolna 93 13 

Füzesabony 105 14 

Bánréve 93 13 

Edelény 125 17 

   

Szalkszentmárton   

Tápiósáp   

Pusztaszabolcs   

 

 

 

Ezek az időpontok tehát nagyon jól egybeesnek a Simpson jelentésben megadott 10
00

 kezdeti 

idővel és a bánrévei 10
14

 időponttal! Gyakorlatilag a támadás kezdeti időpontjában a vadászok 

már a célterület nyugati határán voltak, aztán „átsöpörtek‖ a terület felett, akár többször is, 

kilőttek mindent, ami éppen ott volt, vagy mozgott, aztán hazafordultak. 

Számomra az is egyértelmű, hogy a vadászok mind az oda, mind a visszafelé vezető úton Bu-

dapestet kikerülték, az erős légvédelmi tüzérség miatt. Ezt mind északról, mind dél felől nyu-

godtan megtehették. A légvédelmünket már jól kitapasztalták az elmúlt hónapok bevetései 

alkalmával. 

Szalkszentmárton, Tápiósáp és Pusztaszabolcs azonban inkább a „hazavezető irá-

nyon‖ való repülés közben talált célnak látszik, mert nincsenek kapcsolatban a korábbi észak-

kelet-magyarországi vasúti célpontokkal. A térképekre nézve ez valószínű.  

Azt is elképzelhetőnek tartjuk, hogy az északkelet-magyarországi vasutakat támadó 

vadászalakulatok eleve két nagy csoportra oszlottak már a támadás előtt. Ezt a térképre is vá-

110 km 

15 perc repülési idő 

440 km/h 

Bombázók és kíséretük 

Alacsonytámadó 

vadászok 
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zoltuk. Az első csoport Budapestet nyugatról kerülte és a célterületet nyugat keleti irányban 

repülte be. A másik csoport pedig a főváros alatt délnyugati irányban repült el és a célterületre 

is ilyen irányból ért be, azaz a terület középső, illetve keleti széleit támadta meg. A visszare-

pülési útvonalakon támadott célpontok is ezt erősítik meg. 

A feladat elvégzése után a vadászok számára két lehetőséget veszünk figyelembe. Az egyik 

az, hogy a Szombathelyen és Győrben a bombázást befejező egységek elindultak hazafelé 

Olaszországba. A vadászoknak még hazánk felett, vagy attól délre be kellett őket érni és csat-

lakozniuk kellett a kötelékhez. A másik lehetőség pedig az, hogy önállóan repültek vissza 

Olaszországba, ez a valószínűbb. 

 

 

A vadászoknak az előző, közelítő számítások szerint, a repülőtereiktől oda – vissza legalább 

kétszer 1166 km, azaz 2332 km-t kellett repülni. Ha ehhez a „cirkálásuk‖ miatt még hozzáve-

szünk 300 km-t, akkor ez 2632 km. Bőven belefér a póttartályos üzembe. 

 

Elkészítettünk egy repülési időrendet, melyet a következő táblázat tartalmaz. 

 

Időpont 
Alacsonytámadó  

vadászcsoport 
Bombázók 

7
39 Az északkelet-magyarországi vas- A bombázók felszállásra készül-

1000 

a vadászgépek helyzete: 

~ 110 km 

Támadás időpontja: 

1014 
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úti célpontok támadására kijelölt 

305. vadászezred (1.; 14?.; 82. va-

dászosztály) gépei kötelékbe ren-

deződve elindulnak Šćedro sziget 

felé. 

nek. 

7
53 

A vadászok az Adria felett repül-

nek a repülőtereik indulási pontjá-

tól ~ 88 km-re. 

A 304. bombázóezred mind a négy 

osztálya (454.; 455.; 456.; 459.) 

kötelékbe rendeződve elindul a 

Šćedro sziget felé, hogy Szombat-

helyen és Győrben bombázzanak. 

8
38 A vadászok elérik a Šćedro szigetet 

és az új irányra fordulnak. 

A bombázók az Adria felett repül-

nek a repülőtereik indulási pontjá-

tól ~ 260 km-re.  

9
08 

A vadászok az IP-tól 220 km-re 

vannak a Balkán felett (Banja Lu-

kától kissé északkeletre), majd a 

magyar határ közelében két nagy 

csoportra szétválnak, hogy Buda-

pestet nyugatról és keletről kerül-

jék. 

A bombázók elérik a Šćedro szige-

tet és az új irányra fordulnak. 

10
00 

A vadászok elérik a kijelölt terület 

nyugati határát Ipolyság, a délit 

pedig az Északi-Középhehység 

előtti terület magasságában. Meg-

kezdik a célterület átfésülését (12 - 

13 x hatgépes csoportban) és a 

vasúti célpontok támadását, Ipoly-

ság – Sajószentpéter (nyugat – ke-

let irányú), Bánréve – Füzesabony 

(észak – dél) irányú területhatárok 

között 

A bombázók az IP ponttól ~ 300 

km-t repültek a győri irányon és 

Daruvártól már északra vannak. 

10
14 

Bánréve – Sajórecske térsége. A 

Bánréve – Rozsnyó vasútvonalon 

haladó személyvonatot a 82. va-

dászosztály gépei megtámadják és 

szétlövik. 

A bombázók az IP-tól ~ 380 km-t 

repültek és Kaposvár magasságát 

már elhagyták. 

10
35 

Észak-kelet magyarországi térség a 

térképen jelölt területet repülik és 

minden lehetséges vasúti járművet 

támadnak. 

A bombázók első hulláma meg-

kezdi a bombázást Szombathelyen 

és Győrben. 

10
45 

A bombázók első hulláma befejezi 

a bombázást Szombathelyen és 

Győrben. Hazavezető irányra áll-

nak. 

10
50 

A bombázók második hulláma 

megkezdi a bombázást Szombathe-

lyen és Győrben. 

11
00 

A bombázók második hulláma 

befejezi a bombázást Szombathe-

lyen és Győrben. Hazavezető 

irányra állnak. 

11
04 

A bombázók harmadik hulláma 

megkezdi a bombázást Szombathe-

lyen. 

11
05 

A vadászok befejezik a vasúti cél-

pontok támadását északkelet-

Magyarországon. Több irányon 

hazafelé fordulnak, Budapestet 

északról és délről is kerülik cso-

portjaik. 

A bombázók első hulláma a céljá-

tól ~ 115 km-t repült hazafelé. 

A bombázók második hulláma ~ 

30 km-t repült hazafelé. 
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11
14 

A vadászok Budapestet északról és 

délről is kerülő irányokon repülnek 

hazafelé. 

A bombázók harmadik hulláma 

befejezi a bombázást Szombathe-

lyen. Hazavezető irányra állnak. 

~ 11
55 

A vadászok hazatérő, Budapestet 

délről kikerülő csoportja, Tápiósáp 

térségében vasúti szerelvényeket 

rombol szét 

A bombázók első hulláma a céljá-

tól ~ 403 km-t repült hazafelé. 

A bombázók második hulláma ~ 

318 km-t repült hazafelé. 

A bombázók harmadik hulláma a 

céljától ~ 236 km-t repült hazafelé. 

~ 12
00 

A vadászok hazatérő, Budapestet 

délről kikerülő csoportja, Szalk-

szentmárton térségében vasúti sze-

relvényeket rombol szét. Innen 

irányba állnak Šćedro sziget felé. 

A bombázók első hulláma a céljá-

tól ~ 432 km-t repült hazafelé. 

A bombázók második hulláma ~ 

347 km-t repült hazafelé. 

A bombázók harmadik hulláma a 

céljától ~ 265 km-t repült hazafelé. 

~ 12
05 

A vadászok hazatérő, legnyugatibb 

csoportja, Budapestet északról ke-

rülték meg, Pusztaszabolcs térsé-

gében vasúti szerelvényeket rom-

bolnak szét. Innen irányba álltak 

Šćedro sziget felé. 

A bombázók első hulláma a céljá-

tól ~ 461 km-re van már. 

A bombázók második hulláma ~ 

376 km-t repült hazafelé. 

A bombázók harmadik hulláma a 

céljától 294 km-t repült hazafelé. 

12
12 

A vadászok hazavezető irányon.  

Az első csoport ~ 88 km-re van 

már délre Szalkszentmártontól. 

A második csoport ~ 51 km-re, 

délre Pusztaszabolcstól. 

A bombázók első hulláma eléri a 

Šćedro szigetet. 

12
27 

A vadászok hazavezető irányon.  

Az első csoport ~ 198 km-re, délre 

az utolsó célponttól. 

A második csoport ~ 161 km-re, 

délre Pusztaszabolcstól. 

A bombázók második hulláma eléri 

a Šćedro szigetet. 

12
34 

A vadászok hazatérő, Budapestet 

délről kikerülő csoportja, eléri a 

Šćedro szigetet. Irányba állnak 

Foggia felé. 

A bombázók első hulláma az IP-tól 

~ 127 km-re van már. 

A bombázók második hulláma az 

IP-tól ~ 40 km-t repült hazafelé. 

A bombázók harmadik hulláma a 

céljától ~ 461 km-t repült hazafelé. 

12
39 

A vadászok hazatérő, legnyugatibb 

csoportja eléri a Šćedro szigetet. 

Irányba állnak Foggia felé. 

A bombázók első hulláma az IP-tól 

~ 156 km-re van már. 

A bombázók második hulláma az 

IP-tól ~ 69 km-t repült hazafelé. 

A bombázók harmadik hulláma a 

céljától ~ 490 km-t repült hazafelé. 

12
45 

A vadászok hazavezető irányon.  

Az első csoport az IP-tól ~ 81 km-

re van az Adria felett.  

A második csoport ~ 44 km-re van 

az Adria felett, a fordulópont után. 

A bombázók harmadik hulláma 

eléri a Šćedro szigetet. 

13
27 

A vadászok hazavezető irányon.  

Az első csoport az IP-tól ~ 389 

km-re van az Adria felett.  

A második csoport az IP-tól ~ 352 

km-re van az Adria felett. 

A bombázók első hulláma hazaért. 

13
33 

A vadászok első csoportja eléri 

Foggiát és repülőtereiken leszáll-

tak. 

 

13
38 

A vadászok második csoportja eléri 

Foggiát és repülőtereiken leszáll-

tak. 
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13
42  

A bombázók második hulláma 

hazaért. 

13
56  

A bombázók harmadik hulláma 

hazaért. 

 

 

 A táblázat szerinti számításainkkal a vadászok nagyjából 6 óra repült időt teljesítettek 

e bevetésen. A későbbi fejezetekben, amikor a 82. vadászosztály, 95. századának két pilótáját 

is bemutatjuk – a repülési naplóikkal együtt – látjuk majd, hogy az 1944. október 21-én tör-

tént alacsonytámadó bevetésükre 5
45

 és 5
40

 repült időt adtak meg! Ez nagyon jól illeszkedik a 

mi számításunkhoz, mert a hiba mindössze nagyjából 4…5 %. 

Vegyük vizsgálat alá ezek után a nap délutánjának vadászrepülő eseményeit is és majd 

csak így készítsünk egy összefoglalást! 
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1944. október 21. légi események. 

Vadászrepülőgépek támadásai 

 e nap délutánján 
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1944 október 21-én délután további események történtek. Két repülőtér – Szombathely 

és Börgönd – kerültek sorra, ám ezeket P-51D Mustang gépekkel repülő osztályok támadták.  

A délutáni események elemzése előtt egy kis kitérőt kell tennünk, mert,a mint azt majd látni 

fogjuk az amerikai jelentés szerinti helyszín azonosítása okozhat egy kis bizonytalanságot. 

 

„... Miután a Harmadik Birodalom 1944. március 19-én megszállta Magyarországot, 

a helyzet természetesen gyökeresen megváltozott. A német haderőimmár a magyar fél tudta és 

beleegyezése nélkül, teljesen maga határozta meg azt, hogy mikor, hol és hova mekkora 

erőket telepít az ország területén és ekkortól már a légvédelmi tüzérségtől a tábori kórházakig 

bezárólag a Luftwaffe szinte teljes spektruma megjelent magyar területen. Románia 1944. 

augusztus 23-ai kiugrását követően részben a román területről visszavonuló Luftwaffe 

alegységek miatt, részben pedig azért, mert hamarosan Magyarország területe is hadszíntérré 

vált, a Luftwaffe magyar területen állomásozó létszáma ugrásszerűen megnőtt. 

Az alábbi, táblázatos formában leközlésre kerülő adatsort 2004-ben találtam német 

levéltári kutatásaim során Freiburgban, a Bundesarchiv-Militärarchivban. Ez egy azért is 

különösen érdekes és értékes adatsor, mert a magyar királyi honvéd légierők második 

világháborús iratanyagának nagyságrendileg 99,8%-a megsemmisült, így saját repterekkel 

kapcsolatos ilyen adatsorok nem maradtak fenn, de a magyar térségben 1944-45-ben működő 

Luftflotte 4-re is igaz a rendkívüli mértékű iratpusztulás, így rendkívül ritka adatokról van 

szó. A repülőterek német parancsnokainak neve azért is különösen fontos magyar 

szempontból, mert az ország német megszállását követően – értelemszerűen – a német 

elöljárók voltak a repülőterek valódi, magyar személyzet felett is rendelkező parancsnokai. 

Van természetesen néhány olyan repülőtér, melyek hiányoznak a listáról, pedig ekkor 

– ismereteim szerint – állomásozott ott német személyzet (ezek közül a legfontosabb 

Veszprém). Ezen repterek hiányzásának okát sajnos nem sikerült kiderítenem (talán a jelentés 

leadói késve kapták meg néhány helyről a kért adatokat, így ebbe a jelentésbe ezek a repterek 

nem kerültek bele). Az anyagban a következő adatok szerepelnek: Ez összesen 404 tiszt és 

tisztviselő, 7706 fő altiszt és legénység, összesen 8110 fő. Ehhez járul még Ferihegynél 

ceruzával hozzáírva 29 fő tiszt és 621 fő altiszt és legénység. Velük együtt az összlétszám 433 

fő tiszt és tisztviselő, valamint 8327 fő altiszt és legénység, mind összesen 8760 fő. 

A korabeli német haderő, a Wehrmacht és ezen belül a Luftwaffe logisztikája mai 

szemmel nézve is rendkívül hatékonyan működött. A több hadszíntéren folyó, elsöprő 

túlerőben lévő ellenfelekkel vívott hosszú, és kimerítő háború ellenére a konfliktus utolsó 

évében is képesek voltak a legtöbb térségben számottevő erők bevetésére, repülőcsapataik 

működésének magas színvonalú fenntartására. Igaz ez Magyarországra is, ahol a fenti 

adatsorok alapján meglepően jelentős volt a reptereken a német műszaki személyzet 

létszáma.‖
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 Dr B Stenge Csaba: Német személyzetek magyar reptereken 1944 szeptember 26-án. (Seregszemle 2015.) 
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Repülőtér 

Rendelkezésre álló személyzet 

Parancsnok Tiszt 

és tisztviselő 

Altiszt 

és legénység 

Börgönd 23 573 Lauke ezredes 

Budak 7 136 Ritter őrnagy 

Budaörs 14 264 Bauch ezredes 

Csákvár 1 14 Hülsenbusch őrnagy 

Debrecen 10 195 Enkel ezredes 

Erdőd 1 27 Brennschütz főhadnagy 

Ferihegy 42 720 Harrer alezredes 

Földes 5 70 Fischer százados 

Gyoma 7 116 Perneth őrnagy 

Hódság - 93 Ahrend törzsőrmester 

Kecskemét 19 326 Rödiger alezredes 

Kiskunlacháza 6 192 Kölle ezredes 

Kolozsvár 1 33 Nickel százados 

Kemenesszentpéter 15 230 Müller őrnagy 

Kunmadaras 11 188 Schneider alezredes 

Lesvár 1 14 Mühlhäuser őrnagy 

Mezőpetri 10 111 Baum őrnagy 

Nagyecsed 10 111 Schamburek őrnagy 

Nyíregyháza 1 116 Rachhaus százados 

Őcsény 4 178 Wilke százados 

Pápa 15 360 Müller őrnagy 

Sárospatak 9 132 Thrun százados 

Szilágynagyfalu 11 233 Steinkamp őrnagy 

Zombor 8 238 Schröder alezredes 

Székesfehérvár (Sóstó) 2 26 Preiser őrnagy 

Szeged 2 47 Jönson százados 

Szolnok 24 343 Rösch őrnagy 

Szombathely 53 880 Fuors őrnagy 

Tápiószentmárton 27 603 Kolbing őrnagy 

Tapolca 11 161 Vogel őrnagy 

Tasnád 7 150 Stötzer őrnagy 

Újvidék 38 638 Lüders alezredes 

Vát - 25 - 

Ungvár 11 167 Aken alezredes 

 

 

A táblázatból is egyértelmű, hogy a szombathelyi repülőtér ekkor az egyik legnagyobb 

hazánkban és a börgöndi is igen jelentős. A táblázatban sem Seregélyes, sem Sárosd nem sze-

repelnek, erre később visszatérünk. 

 

 

A szombathelyi események 

 

A szombathelyi repülőtéren vonták össze többek között a magyar légierő Fiat G12 tí-

pusú szállító repülőgépeit, amelyből a háború alatt további 12-19 darab került az országba, és 

szállító, illetve ejtőernyős-szállító feladatokat használták őket.
294
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 A szombathelyi repülőtér a két világháború között fontos katonai bázisként üzemelt. 1944 március 24-i álla-

pot: magyar királyi honvédség: 176 tiszt és hivatalnok, 1684 tiszthelyettes és legénységi állomány. Német 

Luftwaffe 9 tiszt, tisztviselő és 16 tiszthelyettes és 368 legénységi állományú. 1944 augusztus 15: a repülőtéren 

német Luftwaffe személyzet - 85 tiszt, 1713 tiszthelyettes és legénység, 238 fő polgári alkalmazott).1944 októ-

ber 21-én a következő alakulatok voltak itt:. 1944. májustól:→ IV./JG 27; 1944. június-október → III./NJG 6; 

1944. augusztus-október →  Wekusta 27; 1944. szeptembertől → Stab II., 5., 6./NJG 100; 1944 októbertől → 

III./NJG 6; Flieger-Kp./Ln.-Rgt. 32; 1944. október 21 → 10. (Flieger)/Luftgau-Nachr.Rgt.; 1944 október – 1945 

március  → Stab/FAGr. 4;  1944. október-1945 március → 2.(F)/Aufkl.Gr. 11; 1945. febrárig → 1. magyar repü-

lő iskola; 1944 június-október → FFS B 15; 1944 augusztus-november → 7./JG 108; 1944 március-1945 február 
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„…1944. október elején a gépeket az egyre erősödő légi támadások miatt Szombat-

helyre vonták össze. Az elővigyázatosság ellenére október 21-én a repülőket támadó amerikai 

15. Légi Hadsereg P-51-es vadászgépei 6-8 gépet még a földön szétlőttek. A magyar légierő a 

megmaradt gépekkel ezt követően települt át Ausztriába…‖
295

 

 

A szombathelyi repülőteret a 325. vadászosztály tizenkét P-51D gépe támadta meg 

1944. október 21-én, 14
30

 időpontban és 37 repülőgép elpusztítását jelentette. A magyar 

veszteségi jelentés az előbb olvasható volt, a német tényleges veszteségi jelentésben a 

következőket találtuk: 1 – FW-190, 3 – He-11, 2 – Bf-109, 2 – Ju-88, 1 – Henschel Hs -129. 

Ez összesen 17 gép, de súlyosan sérültek épületek, hangárok, a hírközlési rendszer... 

A személyi veszteségekről a német források 4 főt jelentettek. Egy német katonatiszt 

gyászjelentését találtuk meg egy családi leírásban. 

 

―Rolin Jonkheer Yves (Brasschaat, július 27, 1921 - Szombathely, október 21, 1944), 

hadnagy, pilóta, meghalt.‖
296

 

 

―... Miután a szovjet 46., 4. és 9. gárdahadseregek és a 6. gárda-harckocsihadsereg 

[1945] március 26−27-én elérte, majd menetből áttörte a Rába mögött kiépített német − 

magyar „Zsuzsanna" vonalat, március 27-én a magyar 101. honvéd vadászrepülő-ezred 

három osztályának maradványait a szombathelyi és váti repülőterekről a németországi 

Petersdorf repülőterére telepítették át...‖
297

 

 

 

A börgöndi (seregélyesi?) események 

 

A börgöndi repülőtérről ebben az időszakban a következők rögzíthetők: A repülőteret 

a magyar és a német légierő ezekben az időkben szintén közösen használta. A szovjet 

előretörések miatt ekkor már – 1944 szeptember végétől –  Börgöndön állomásoztak a 102. 

                                                                                                                                                         
→ Fl.H.Kdtr. A (o) 101 / XVII; 1944 szeptember-1945. március → Koflug 2 / XI; 1945. februárig →  Stab / 20. 

Flak-Div.; 1945. márciusig → Stab/Flak RGT. 40; 1944. szeptember-december → 6. (Tel.Bau) /Ln.-Rgt. 24; 

1944. szeptember – 1945 március  → 5. (m.Flum.Leit) /Ln.-Rgt. 228 (radar Steinfels Radócújfalu; 1944. október 

→ 8. (Funkh.) / Ln. Rgt. Südost; 1944 október-november → 12.(Flus.)/Ln.-Rgt. Südost részei; 1944. 

augusztustól → Ln.-Stelle (mot) 11/VII; → Bezirksbauleitung West; → Trsp.Kol d.Lw. 145/IV; 

Flugzeugbergetrupp (Aug 44); Lw.-Sanitätsbereitschaft (mot) 6/VI ;→ Wetterstelle 2058. 

A szombathelyi repülőteret ekkor a magyar és a német légierő már közösen használta. A repülőteret korábban is 

támadták már amerikai vadászok. A későbbi fejezetben erre vonatkozóan képeket is közlünk, amelyet a támadó 

gépek fedélzeti kamerái alapján készítettünk. 
295

 Fáskamraként használták a világháborús repülőgépet . Múlt – kor http://mult-kor.hu/cikk.php?id=14833 
296

 A belga Rolin család   https://nl.wikipedia.org/wiki/Rolin A német alakulat számát egyelőre nem tudtuk 

kideríteni. (RZ) 
297

 Veress D Csaba 

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=14833
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rolin
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repülődandár vadászrepülői, vadászbombázói és gyorsbombázói, egy magyar csatarepülő 

század (Ju-87), valamint a 102. közelfelderítő század 12 db Fw 189 gépe.  

1944. augusztus 15. az első dátum, amikor Luftwaffe jelenlétről van hír a repülőtéren.
298

  

Az első támadás október 9-én érte a repülőteret, a támadók P-51D Mustangok voltak, gépek 

semmisültek meg a támadás következtében a földön. Október 14-én újabb támadást kaptak, 

53 P-51 támadta ismét a repülőteret és 31 repülőgép megsemmisült a földön.
299

 

 

1944 október 21-én a reptérre 14
25

-kor támadtak a 325. vadászosztály gépei. Tizenegy 

P-51 Mustang lőtte a földön levő gépeket, amely alapján 20 gép megsemmisítését jelentették 

leszállás után. Itt Gaia főhadnagy egy Ju-88 lelövését is bejelentette. Johnson hadnagy gépét 

viszont lelőtte a legvédelem, ő ejtőernyővel kiugrott és fogságba esett.
300

  

A 15. légi hadsereg napi jelentésében Seregélyes repülőterét jelölték meg a támadott célként. 

Ebben az időszakban Székesfehérvár – Sóstó, Börgönd, Seregélyes és Sárosd is katonai repü-

lőtér ebben a viszonylag szűk körzetben. Ilyen módon van egy kis bizonytalanság, hogy 21-én 

délután, Börgöndön, vagy Seregélyesen volt-e a repülőtér támadása. 

 

A/C Serial  Date  MACR Group Squadron A/C Type 

44-13477 10/21/1944 9331 325 318 P-51 

 

MACR Number Date Aircraft Type AAF S/N Group Sqdn Pilot  

9331 
 

441021 P-51 44-13477 325 318 Johnson G. 2ndLt 
301

 POW 

 

November 26-án 39 P-38 támadta a repülőteret ismét. 

 

„… Mivel a szovjet 4. gárdahadsereg 1944. december 2-án megközelítette a — „Mar-

git" vonal balszárnyát — biztosító ,,Jenő" vonalat (Siófok—Simontornya—Dunaföldvár), a 
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 1944. március 24: Magyar Királyi honvédség  →  61 tiszt és tiszthelyettes, 825 fő legénységi állomány; 

Luftwaffe  →  nincs adat. 

1944. augusztus 15 Luftwaffe repülőtéri személyzet  → 21 tiszt, 486 tiszthelyettes és legénységi állományú, 1 fő 

polgári alkalmazott. 

Alakulatok:  1944. október-december) → 102. magyar bombázórepülő osztály; 1944. október-december → 102. 

magyar csatarepülő osztály; 1944. október →  102./2. magyar zuhanóbombázó század. 

Luftwaffe: 1944 október 10-november → 3.(F)/Aufkl.Gr. 121; 1944 augusztus 26 – október → Wekusta 76; 

1944 október – november 20 → 4./NSGr.2;  5. éjszakai  csatarepülő-csoport (Börgönd—Sárosd), a   8.   vadász-

repülő-hadosztály 52/11.  vadászrepülő-osztálya,  valamint Ju-52 és Ju-188 gépekkel alakulatok. Kiképző egysé-

gek: 1944  augusztustól → Ausbildungskdo. J. Repülőtérparancsnokság: 1944 márciustól → Fl.H.Kdtr. E 4/VII; 

→ Flugplatzkdo. Börgönd of Fl.H.Kdtr. A(o); 1944 augusztus – december → Fl.H.Kdtr. E(v) 228/XVII. Kiszol-

gáló egységek: 1944-45 → Werft-Abt. (v) 104/XVII; 1944 augusztustól → 5./Ln.-Rgt. 218 részei. 
299

 Luftwaffe Airfields 1935-45 Luftwaffe Airfields 1935-45 Hungary By Henry L. deZeng IV 
300

 325.FG. jelentései 
301

 A hadnagy fogságba esett. 
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Székesfehérvár körzetben levő — sóstói, börgöndi, sárosdi és seregélyesi — repülőtereket ki-

ürítették a német és magyar kötelékek...‖
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 Veress D Csaba 
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1944. október 21. légi események. 

Vadászrepülőgépek támadásai. 

 Számvetés 
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Amennyiben egy kis számvetést készítünk és a stratégiai parancsnokság összesítőjé-

ben található „közel‖ 100 alacsonytámadó vadászgépet vesszük alapul, akkor a következőket 

állapíthatjuk meg:  

 

 1. FG.  25 P-38 gép észak-magyarország,   1944.10.21.  de. 

 82. FG.  36  P-38 gép, észak-magyarország,   1944.10.21.  de. 

 325. FG.  12 P-51 gép szombathelyi repülőtér,   1944.10.21.  du. 

 325. FG.  11 P-51 gép börgöndi(seregélyesi?) repülőtér,  1944.10.21.  du. 

84  gép 

~ 100  gép amerikai napi jelentés szerint, összesen 

~ 16  gép különbözet 

 

 

E táblázatban a délelőtti és a délutáni alacsonytámadások vadászgépei is szerepelnek. Ez már 

árnyaltabb képet ad. A „közel‖ 100 gép, mint meghatározás, amely az amerikai napi jelentés-

ben szerepel, változatlanul hordoz bizonytalanságot. A számolgatáshoz egyelőre azonban a 

100 gépet veszünk alapul. 

Látszik tehát az összesítésből, hogy hiányzik 16 gép, ami nagyjából egy „szűk‖ vadászosz-

tály, de legalább két vadászszázad! Ők a 14. FG-ből lehettek? 

A bombázók vadászkísérete tényszerű a jelzett napon. Ezen alakulat a 332. vadászosztály a 

jelentésében azt is rögzítette, hogy a 304
th

 BW. alakulatait biztosította, közelkíséretként, 

Győrben. A szombathelyi bombázásokat végzőknél valószínűsítjük a vadászkíséreti adatokat, 

ők a 325. FG. gépei voltak.  

 

 

1944. október 21-én tehát a hazánk felett alacsonytámadási bevetésen részt vett és bi-

zonyítható amerikai vadászrepülő alakulatok véleményünk szerint a következők szerint mű-

ködtek. 

 

 

 

Dátum Napszak Alakulat 

Gép 

Helyszín Feladat típusa 
Típusa 

Mennyisége 

(db) 

1944. 10. 21. 

délelőtt 

14. FG. ? P-38 16 ? 

Észak-Magyarország 

(Ipolyszög-

Sajószentpéter tér-
ségben)? Alacsonytámadás,  

vasutak támadása 

(strafe) 1. FG 

P-38 

25 Észak-Magyarország 
(Ipolyszög-

Sajószentpéter tér-

ségben) 82. FG. 36 

délután 

325. FG. 

P-51 

12 
Szombathely 

 repülőtér 
Alacsonytámadás, repülőterek 

(strafe) 
325. FG. 11 

Börgönd (Seregé-
lyes?)  

repülőtér 

    100   
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Bombázók összesítése e napon és az őket védő bizonyított közelkíséret gépei. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum Napszak Alakulat 

Gép 

Helyszín Feladat típusa 
Típusa 

Mennyisége 

(db) 

1944. 10. 21. délelőtt 

455. BG. 
B-24 

25 

Szombathely 

Vasútállomás és rendező 

pályaudvar bombázása 456. BG. 30 

325. FG. P-51 ? 
Szombathelyt bombázók  

vadászbiztosítása 

454. BG. 
B-24 49 

Győr 

Vasútállomás és rendező 

pályaudvar bombázása 459. BG. 

332. FG. P-51 ? Győrt bombázók vadászbiztosítása 

    104   
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1944. október 21. légi események. 

Váratlan eredmények és egy részmegoldás  
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Az előzőek ismeretében és elemzésében idáig jutottam. Amint arról már beszámoltam, 

megpróbáltam felvenni a kapcsolatot az USA szakmúzeumával is, az engem érdeklő kérdések 

tisztázására. A legutolsó megkeresést 2017. február 7-én írtam nekik, e-mailen. Teltek a hetek 

és hónapok, aztán ismételten beláttam, hogy megint nincs még válasz sem.  

Ezek után aztán időben egymáshoz nagyon közel két meglepő dolog is történt, amelyek alap-

ján helyre lehet tenni azokat a kérdéseket, amikre eddig a választ kerestem. 

 

 2017. június 26-án este váratlanul érkezett egy e-mail: 

 

„I apologize for the delay in responding. Your email is in our Inquiries Log. We are just 

several months behind in answering requests. 

 

MRS.  LYNN O. GAMMA 

HQ AFHRA/RSR 

600 Chennault Circle 

Maxwell AFB AL 36112‖ 

 

„Elnézést kérek a késleltetésért. Az Ön e-mailje a mi érdeklődési naplónkban van. Mi csak né-

hány hónap múlva válaszolunk a kérésekre. 

MRS.  LYNN O. GAMMA 

HQ AFHRA/RSR 

600 Chennault Circle 

Maxwell AFB AL 36112‖ 

 

Tehát végre felcsillant némi remény arra, hogy a kérdéskört ilyen módon is alaposan 

tisztázzuk az amerikai repülési szakgyűjtemény iratai alapján! 

 

 Mivel azonban hónapokon keresztül nem kaptam választ a kérdéseimre az amerikai 

szakgyűjteményektől, ezért a nyomtatott és az elektronikus könyvek között is tovább 

kutattam.  

Aztán, egy kisebb csoda folytán, rátaláltam Kevin Mahoney könyvére
303

, amely alap-

ján aztán egyértelmű lett, hogy a kutatásaim, feltevéseim, következtetéseim nagyrészt 

helytállóak. Ráadásul a megválaszolandó kérdéseket is tisztázni lehet! 

A szerző napi bontásban vezeti le a bevetéseket a korabeli jelentések alapján és szám-

szerűen, alakulatok, helyszínek alapján is egyértelműsíti a dolgokat.  

 

                                                 
303

 Kevin Mahoney: Fifteenth Air Force against the Axis. Combat Missions over Europe during Wordl War II. 

2003. 
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„October 21. 

Turning to Hungary, the 454th and 459th Bomb Groups bombed the main 

marshalling yard at Győr with forty-nine B-24s and an escort of fifty-four P-51s from 

the 332nd Fighter Group. Bombing through slight, innacurale flak, they cut rail lines, 

destroyed about sixty rail cars, and damaged several buildings and a small factory. 

The remainder of the 304th Bomb Wing, fifty-two B-24s from the 455th and 456th 

Bomb Groups, with three from the 459th, bombed the marshalling yard at Szombat-

hely without opposition, and smashed the main rail line and dameged or destroyed 

three locomotives and 130 rail cars. Forty-eight P-38s from the 14th Fighter Group 

and forty-eight P-51s from the 52nd Fighter Group escorted the two groups. 

Sixty-one P-38s from the 1st and 82dn Fighter Groups strafed rail lines berween 

Sajo Szt. Peter and Ipolyság and claimed more than twenty locomotives destroyed 

while encountering intense accurale flak. On amother strafing mission to Hungary, the 

325th Fighter Group hit two airfields at Szombathely and Seregélyes with thirty-four 

P-51s. Here, they claimed thirty-eight aircraft destroyed on the ground and shot down, 

and received credit for, a Ju-88 circling Szombathely. The fighters also claimed about 

a dozen locomotives as destroyed, but intense, accurale flak shot down one P-51.‖ 

 

„Október 21. 

Magyarországi célok bombázására indultak a 454. és a 459. bombázóosztályok, 

negyvenkilenc B-24-es géppel a győri rendező pályaudvart bombázták és őket a 332. 

vadászosztály ötvennégy P-51-es gépe kísérte. Az enyhe, nem pontos légvédelmi tüzér-

ségi (flak) tűzön átrepültek és lerombolták a vasutat, megsemmisítettek hatvan vasúti 

kocsit, és lebombáztak több épületet és egy kis gyárat.  

A 304. bombázóezred fennmaradó ötvenkét B-24-es gépe, a 455. és 456. bombá-

zó osztályból és három gép a 459. bombázó osztályból, Szombathelyen bombázta a 

rendező pályaudvart, és lerombolta ezt a fő vasúti vonalat, valamint elpusztított három 

mozdonyt, 130 vasúti kocsit. A 14. vadászosztály negyvennyolc P-38-as és az 52. va-

dászosztály negyvennyolc P-51-es gépe kísérte a két csoportot. 

Az 1. és a 82. vadászosztályok hatvanegy P-38-as vadászgépe, Ipolyság és Sajó-

szentpéter között vasútvonalak alacsonytámadását végezte, több mint húsz mozdonyt 

megsemmisítettek, miközben intenzív és pontos légvédelmi tüzet is kaptak. 

Egy másik magyarországi küldetésen a 325. vadászosztály két repülőteret ala-

csonytámadott, Szombathelyen és Seregélyesen, harmincnégy P-51-es gépet bevetve. 

Itt azt állították, hogy harmincnyolc repülőgépet elpusztítottak a földön, és egy Ju-88 

gépet le is lőttek, ezt igazolták is számukra, Szombathelyen. A vadászok egy tucat moz-

donyt is megsemmisítettek, de az intenzív, és pontos légvédelmi tűz lelőtt egy P-51-

est.‖ 

 

Nos, ezek után a végleges helyzet a következő lett a Mahoney - könyv alapján.  
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A délelőtti események, azaz a bombázás és az őket kísérő, biztosító vadászok a következő 

táblázatban szerepelnek. 

 

 

 

 

 

 

 

A délelőtti, a vasútvonalakat alacsonytámadó, vadászok a következők voltak. 

 

 

 

A délutáni alacsonytámadók, a két dunántúli repülőteret rombolók, a táblázat szerintiek. 

 

 

 

Megállapítások a fenti és az előzőekben ismertetett és kutatott adatok alapján. 

 

 A délelőtti bombázásokat végrehajtók, valamint az ezen alakulatokat kísérő vadászok 

összetétele, alakulataik, gépszámaik teljesen egyértelműek lettek. Bebizonyosodott, 

hogy az a feltételezésünk, amely szerint magát a bombázásokat is nagyszámú vadász-

gép biztosította, helytálló. Látszik, hogy a 104 B-24-es bombázót 150 vadászgép kí-

sérte (102 P-51 és 48 P-38 gép). Az is egyértelmű, hogy a bombázást mindkét helyen 

légvédelmi tüzérség próbálta meg elhárítani, akadályozni. 

Dátum Napszak Alakulat 

Gép 

Helyszín Feladat típusa 
Típusa 

Mennyisége 

(db) 

1944. 10. 21. délelőtt 

455. BG. 

B-24 

25 

Szombathely 

Vasútállomás és rendező pályaud-
var bombázása 

456. BG. 27 

459. BG. 3 

14.FG. P-38 48 

52.FG. P-51 48 

454. BG. 
B-24 49 

Győr 459. BG. 

332.FG. P-51 54 

Dátum Napszak Alakulat 

Gép 

Helyszín Feladat típusa 
Típusa 

Mennyisége 

(db) 

1944. 10. 21. délelőtt 

1. FG 

P-38 

25 Észak-Magyarország 
(Ipolyszög-

Sajószentpéter közötti 

térségben) 

Alacsonytámadás, vasutak 

támadása 
(strafe) 82. FG. 36 

    61   

Dátum Napszak Alakulat 

Gép 

Helyszín Feladat típusa 
Típusa 

Mennyisége 

(db) 

1944. 10. 21. délután 

325. FG 

P-51 

12 
Szombathely repülő-

tér Alacsonytámadás, repülőterek 

támadása (strafe) 
325. FG. 22 Seregélyes repülőtér 

    34   
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 A „közel‖ 100 gép, mint meghatározás, amely az amerikai napi jelentésben szerepel, a 

nap során végzett különféle alacsonytámadó műveletekben (strafe, vasútvonalak és re-

pülőterek ellen) az pontosan 95 gép! 61 gép a délelőtti vasútvonalak elleni támadás-

ban, az északkelet-magyarországi térségben, valamint 34 gép a délutáni két repülőtér 

támadásban. A beszámoló alapján látható, hogy a délutáni eseményeknél a repülőterek 

védelmében légvédelmi tűzzel szembesültek a vadászok. Ami ennél meglepőbb, hogy 

az északkelet-magyarországi vasutak támadása során is „intenzív és pontos légvédelmi 

tűzről‖ esik említés. A helyet nem jelölik, a támadott vasutak, helyek nagy száma 

alapján ezt utólag pontosan meghatározni lehetetlen.  

Bizonyosan azonban leszögezhetünk dolgokat! A támadott vasutakon és a helyeken te-

lepített légvédelem nem igazán volt. Lehettek és így bizonyosan voltak is olyan alaku-

latok e napon, ezeken a vasútvonalakon, amelyek szállítás alatt álltak, esetleg a kör-

nyező közutakon vonultak és „csapatlégvédelmi‖ eszközökkel rendelkeztek. Gondo-

lom, hogy ezek a tüzéregységek nem igazán lepődtek már meg az ilyen rajtaütéseken 

és erejükhöz mérten meg is próbáltak visszavágni a vadászoknak. 

 Az összesítések során korábban arra gyanakodtunk, hogy hiányzik, mondjuk 16 gép,  

ami nagyjából egy „szűk‖ vadászosztály, de legalább két vadászszázad! Ők a 14. FG-

ből lehettek? Ez nem igazolódott, mert a 14. vadászosztály e napon a bombázókat kí-

sérte. A különbözet a 325. vadászosztály délutáni gépszámában van. Az alakulat jelen-

tései 11 géppel kevesebbet adtak meg, mint ami később egyértelmű lett. 

 A bombázók vadászkísérete tényszerű a jelzett napon. Ezen egyik alakulat a 332. va-

dászosztály, amely a Győrt bombázó alakulatokat védte 54 P-51 géppel, 

közelkíséretként. A szombathelyi bombázásokat végzőknél valószínűsítettük, hogy a 

vadászkíséretet a 325. FG. gépei adták. Ez nem így volt, ők a délutáni eseményekben 

voltak érdekeltek, ezt tehát a 14. és 52. vadászosztályok végezték 48 – 48 géppel. 

 Teljesen egyértelmű most már, hogy a Pataky – Rozsos – Sárhidai: Légi háború Ma-

gyarország felett könyvben az e napra megadott, almásfüzitői és ipolysági bombázá-

sok, ténye hibás. Ilyen nem volt.  

 Az Ipolyságnál történtek a vasutak alacsonytámadásaihoz tartoztak e nap délelőttjén, 

ez tehát egy a vadászok által okozott esemény volt. 

 

Egy kényes kérdésre azonban itt is érdemes kitérni! Az is teljesen egyértelmű, hogy a 

szovjet-amerikai megállapodást, amely kimondta, hogy 

 

 „Az Egyesült Államok hadászati bombázói a támadó Vörös Hadsereg előtt 300 km –es 

sávon belül – az esetleges tévedések elkerülése érdekében – nem hajtanak végre bombatáma-

dást.‖  

 

betartották.
304

  

                                                 
304

 Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett II. 203. oldal 
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Viszont, az alacsonytámadó amerikai gépek már bőven ezen zónán belül jártak e napon az 

észak-magyarországi térségben! 

A térképen jól látható, hogy hol állt a front 1944. október 12-28. között. A 300 km-en belüli 

sávba esett mind Ipolyság és az összes ala-

csonytámadási célpont is! Fehér körívek jel-

zik a célpontoktól számított 300 km-es tá-

volságot Ipolyságtól, illetve Bánrévéről 

mérve. 

 

1944. októberi fronthelyzet 

 és a 300 km-es sávok 

 

 Ebből az amerikaiaknak, jugoszláv 

területen, súlyos konfliktusuk támadt a szov-

jetekkel, amikor is szovjetek gépkocsizó-

lövész, konvojban haladó hadoszlopát, ala-

csonytámadó amerikai gépek szétlőtték. A 

szovjet vadászok felvették a harcot az ame-

rikaiakkal, mindkét fél veszteségeket szenvedett emberben, gépben is, a kialakult légiharc so-

rán! Erről egy későbbi fejezetben írunk majd, ahol a P-38 géptípushoz néhány rendkívüli, kü-

lönleges esemény kapcsolódását is ismertetjük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A bánrévei támadás. 

 A P-38 lehetséges típusai 
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Nézzük meg ezek után, hogy a vasútvonalainkat, a vonatokat támadó, – P-38 gépekkel 

felszerelt alakulatok – valójában milyen altípusokat repültek, repülhettek ezekben az időkben! 

Annál is inkább, mivel a korábbi „újságírói megállapítások‖ fejezetben egyértelmű „eligazí-

tást‖ kaptunk a támadó gépek típusáról is!  

Erre az elemzésre talán, az általam részletesen tanulmányozott, 82. vadászosztály veszteségi 

jelentései a legalkalmasabbak.  

Egyéb amerikai veszteségi listákat is elemezve, az 1944. október-november időszakokra vo-

natkozóan, a 15. AAF kötelékében harcolt, és a 82. FG. által elvesztett, P-38 vadászgépek tí-

pusai között P-38J, P-38L modifikáció is szerepel.
305

 

  Ez az alakulat a II. világháborús működése során mindig P-38 típussal repült, de annak 

számos alváltozatát rendszeresítették náluk és azonos időpontban is többféle változatú gép 

volt egyszerre használatban.
306

 Az, hogy a pótlás, vagy átfegyverzés milyen ütemben folyt a 

kérdéses időszakban, a rendelkezésre álló adatokból csak feltételesen deríthető ki.  

Az viszont, hogy a támadó gépek egyértelműen P-38J típusúak voltak – ahogy ezt a korábbi 

cikkünk kapcsán egy újságíró megállapította − korántsem egészen bizonyos, sőt ezt meg is 

cáfoljuk.  

 

 

P-38 típusváltozatok alkalmazása a 82. vadászosztálynál 

1942. október – 1945. június
307
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 Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett II. 275.oldal 
306

 Rónaföldi Z: A 82. vadászosztály rövid története (1944 októberben a 82. FG valószínűleg a P-38 hét altípusát 

használta éppen egyszerre!) 
307

 82.FG. repülőeseményeinek naplója alapján 
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A 82. vadászosztály gépalkalmazási adatait, az osztály repülőeseményeit, eredménylistáit, 

veszteséglistái alapján próbáltuk meghatározni. Ezek a listák az események mellett általában a 

gép típusát, altípusát, gyártási számát is tartalmazták, sokszor még a pilóta nevét is.  

A repülőeseményekkel kapcsolatos iratok a le- és felszállások, a gyakorlórepülések, stb. alatti 

történéseket is megörökítették. Tehát az iratokban felsorolt repülőesemények alapján dolgoz-

tunk, ez azt jelenti, hogy a használat kezdeti és végső időpontja kissé bizonytalan, mert az el-

ső és utolsó rögzített eseményt jelöltük be, lehetséges tehát, hogy a típus már szolgálatban 

volt korábban is. Ugyanez igaz a kivonására is. Mégis úgy véljük, hogy a tévedés mértéke 

csekély, legfeljebb egy-két hét egy-egy típus alkalmazásánál, illetve kivonásánál. 

 

1944. októberében tehát a 82. vadászosztály nagy valószínűséggel a  

 P-38 G-10,  

 P-38 G-13,  

 P-38 J-5,  

 P-38 J-10,  

 P-38 J-15,  

 P-38 J-20,  

 P-38 L-1  

típusokat repülte a bevetései során, annak függvényében, hogy milyen feladatokat szabtak ne-

kik. 

 Az 1944. 10. 21-én délelőtt történt magyarországi bevetéseken az amerikaiak nem 

szenvedtek veszteséget. A résztvevő bombázó és vadász alakulatoknál a bevetésre való fel- és 

leszállás során sem volt baleset, esemény.
308

 Aznap délután viszont a Szombathelyet támadó 

325. vadászcsoport, 318. századának 12 gépéből egy P-51D vadászgépet a légvédelem lelőtt. 

 

 Egy későbbi fejezetben látni fogjuk, hogy két, személyesen is azonosított pilóta is, az-

nap délelőtt, e támadásban a P-38L-1 változatot repülte! 
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 USAAF baleseti lista 
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A Lockheed repülőgépgyár 
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 Ne menjünk el szó nélkül a gépet megalkotó gyár és tervezők mellett se! Nagyszerű 

vadászgépet alkottak, még akkor is, ha annak sok hibája volt. Ennek ellenére a P-38 típus, a 

maga hihetetlenül nagy hatótávolságával, erős fegyverzetével, sokféle alkalmazási módjával, 

alapvetően változtatta meg az amerikai légi hadviselést és a veszteségi arányaikat. A bombá-

zókötelékek vadászvédelmét tette lehetővé a hosszú repülési távok alatt, egészen a még jobb 

P-51 gépek rendszerbe állásáig. Ez azonban nem jelentette azt, hogy a P-38 típus ezek után 

alárendelt szerepet játszott volna, sőt… 

 A Lockheed az Egyesült Államok egyik 

legrégebbi és egyben legjelentősebb repülőgép ter-

vezéssel és gyártással foglakozó cége. 

 

Lockheed Sirius a magyar  

 óceánrepülés után Bicskén 

 

Számtalan típust terveztek és gyártottak. Ott voltak szinte a repülés minden jelentős mozzana-

tánál. Magyar vonatkozása is van a két háború közötti időszaknak, a Lockheed gyártotta azt a 

gépet is, mellyel Endresz György
309

 és Magyar Sándor
310

 1931. július 15-16-án az Atlanti-

óceánt rekordidő alatt repülték át és Bicskénél 

szálltak le.  

 

"Justice for 

Hungary"                            

 

 Amelia 

Earhart
311

 és az  

L-10E Lockheed Electra 
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 Endresz György (Perjámos, 1893. január 6. – Róma, 1932. május 21.) pilóta, repülőoktató. Az első 

világháborúban mint a 64. repülőszázad pilótája vett részt, több kitüntetést kapott, mint hadipilótának négy 

elismert légigyőzelme volt. Később az Aero Express, majd a német Junkers-művek pilótája, később az Aero 

Szövetség oktatótisztje volt. A „Justice for Hungary‖ 1931. július 15-én startolt az új-foundlandi Harbour Grace 

repülőteréről, Magyar Sándor navigátorral a fedélzetén. Endresz és Magyar a világon tizenötödikként repülték át 

az óceánt. A repüléshez egy korszerű, 470 LE-s Lockheed Sirius típusú gépet használtak. 1932. május 21-én a 

világ óceánrepülőinek találkozójára repültekt Bitai Gyula rádiótávírász navigátorral. Róma Littorio repülőtere 

előtt nem sokkal a gépük lezuhant, a pilóták meghaltak. 
310

 Magyar Sándor (Wilczek Sándor)  (Szekszárd, 1898 – 1981) navigátor. Az 1931-es magyar óceánrepülés 

egyik kezdeményezője és a Justice for Hungary (’Igazságot Magyarországnak!’) elnevezésű repülőgép 

navigátora volt. Magyar Sándor 1931-ben Amerikába utazott, hírnevének köszönhetően a repülőiparban 

helyezkedett el. 
311

 Amelia Mary Earhart (1897. július 24. – eltűnt: 1937. július 2.) a repülés amerikai származású női úttörője, az 

első jelentős női pilóta. 1932. május 20-án indult el az Atlanti óceán átrepülésére, melyet 15 óra alatt teljesített, 

egy kétmotoros Lockheed Vega repülőgéppel. Több sikeres csúcsrepülése is volt. Earhart és navigátora, Fred 

Noonan 1937. június 1-jén Miami-ből szálltak fel és délkeleti irányban kezdték meg a Föld körüli repülésüket. 

Ezt egy korszerű Lockheed Electra vgéppel kísérelték meg, amely sok műszerrel volt felszerelve. 1937. július 2-

án a Howland szigetet kellett volna elérniük, ahová az új-guineai Lae nevű helyről indultak el. (3500 km repülési 

táv) Az utolsó üzenetük helyi idő szerint délelőtt 8
45

-kor érkezett. A repülőgép azonban soha nem érkezett meg a 

szigethez, eltűntek. Máig sem sikerült kétségtelenül megtalálni a lezuhanási, eltűnési helyüket, csak legendák 

léteznek… 
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A kiválasztott Lockheed Sirius, kétüléses, egyfedelű repülőgép, korának egyik legsikeresebb, 

hosszú távra is alkalmas repülőgépe volt, nevéhez több rekord is kapcsolódik. A "Justice for 

Hungary" (Igazságot Magyarországnak!‖)  névre keresztelt gép 1932. május 21-én katasztró-

fát szenvedett Rómában és Endresz György, valamint Bittai Gyula, repülőhalált haltak. 

Ezeken a gépeken már igen jól látszik a tervezői törekvés, szakítani az avult, nagy homlok 

ellenállású kétfedelűvel, erős, szabadon hordó szárnyak, biztos és nagyteljesítményű motor, 

áramvonalas szerkezet, stb. 

Ott voltak szinte minden jelentősebb repülési eseménynél, többek között az ő gépükkel repült 

Amelia Earhart is. 

Ezeknek a munkáknak több meghatározó egyénisége volt akkor, Livingstone „Hall‖ 

Hibbard, Willis M. Hawkins, Clarence Leonard "Kelly"Johnson.  

E három kiemelkedő repülőmérnököt említjük meg itt csak a sokból, akik meghatáro-

zóak voltak mind az USA, mind a Lockheed történetében. 

 

Livingstone „Hall‖ Hibbard  

(1903. július 25 - 1996. június 6.) repülőmérnök és rendszergazda. Fredonia (Kansas) 

településen született, a Fülöp-szigeteken nőtt fel, ahol apja misszionárius volt. A College of 

Emporia főiskolán matematika-fizika diplomát szerzett. Két 

évvel később, 1925-ben, a Massachusetts Institute of 

Technology egyetemen repülőmérnök lett.  

 

„Hall” Hibbard
312

 

 

A pályafutását, mint a gyakornok a Stearman repülő-

gépgyárnál kezdte. Három évvel később már főmérnök. 

Ezekben az években dolgozott Robert Grossal, aki később a 

Lockheed elnöke lett. 1932-ben csatlakozott a Lockheed re-

pülőgépgyárhoz, ahol gyorsan a cég élvonalába került. Alelnök és főmérnök lett, mert az ő 

munkája az Electra. Az új repülőgép 1934-ben az első volt, amely elérte a 200 mérföld/óra 

sebességet. A vállalat 40 Electrát adott el az első gyártási évben! Amelia Earhart és Fred 

Noonan az Electra 10E változatot repülte, amikor világ körüli utazás közben,1937-ben eltűn-

tek a Howland-sziget körzetében.  

A Hudson bombázó 1938-ban repült először, amelyet a Royal Air Force a második vi-

lágháború első napjától alkalmazott. A második világháború idején, Hibbard volt felelős a 

tervezési és fejlesztési feladatokért. A Hudson bombázó után a P-38 Lightning vadászgép, a 

P-80 Shooting Star vadász, a C-69-Constellation és az XR-60 gépek következtek. A C-130 

Hercules fejlesztését is ők végezték. 
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Hibbardnak nagy érdemei voltak az újonnan feléledt Lockheed Corporation munkájá-

ban, vezette a tervezési osztályokat, mint főmérnök, és szervezett, fejlesztett, állandóan Olyan 

legendás mérnökkel dolgozott együtt, mint Clarence "Kelly" Johnson és Willis Hawkins, akik 

később önállóan is meghatározó egyéniségei lettek az USA repülőgép gyártásának. 

1996-ban a Los Angeles-i otthonában halt meg, 92 éves korában. 

 

Willis Moore Hawkins  

(1913. december 1 – 2004. szeptember 28) repülőmérnök, a Lockheed cégnél, több 

mint ötven éven át. A vállalathoz 1937-ben került, rögtön az után, hogy megkapta a diplomát, 

az University of Michigan egyetemen.  

Számos történelmi Lockheed repülőgép tervezésében és gyártásában vett részt, köztük 

a Constellation, a P-80 Shooting Star, az XF-90, az F-94 Starfire, és az F-104 Starfighter 

megalkotásában. A második világháború idején, ő is a Lockheed tervezők csoportjának tagja, 

akik később megtervezték az egyik első amerikai kísérleti sugárhajtású repülőgépet: a Lock-

heed L-133 típust.  

 

Jack Real, bal oldalon, középen  

Willis Hawkins,  

Joseph Ware Jr., jobbra 

 

1951-ben ő vezette a tervező csapatot, 

amely kidolgozta a Lockheed „Model 82‖ 

típust. Ez lesz a legendás C-130 Hercules. 

Hawkins vezette az új, Lockheed Missiles 

and Space Company (Rakéta és Űrkutatási) céget és elnöke is volt. 1960-ban és később a vál-

lalat igazgatótanácsának tagja. Hawkins később államtitkár, és az amerikai hadsereg kutatás 

és fejlesztés részlegét vezette 1962-1965 között, ahol szerepe volt más nagyszabású fejleszté-

sekben is. Így például az M1 Abrams harckocsi megvalósításában is részt vett. 1980-ban visz-

szavonult, de Roy Andersonnak a Lockheed elnökének kérésére, még visszatért a Lockheed-

California Company élére.  

Hawkins 2004-ben, a 90 éves korában hunyt el, miután még szemtanúja lehetett a C-

130-as első repülésének (1954. augusztus 23.) 50. évfordulójára szervezett ünnepségnek. 

 

 Clarence Leonard "Kelly" Johnson  

 (1910. február 27 –1990. december 21.), az ihletett tervező és műszaki gondolkodó, 

aki igen sokat tett mind az Egyesült Államok, mind pedig a világ repülésének átformálásáért, 

az új tudományos alapokon nyugvó tervezésért és gyártásért. 
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Szélcsatorna kísérletek az L-10 

Lockheed Elektrával
313

 

 

Johnson több mint négy évtizeden keresztül dolgozott, 

miközben vezető szerepet játszott több mint negyven 

repülőgép tervezésében, és igen nagy hírnevet szerzett, 

mint a 20. század egyik legtehetségesebb és legtermé-

kenyebb repülőgép-tervezőmérnöke. 

Bevándorló svéd szülők gyermekeként született, a Michigani Ishpeming távoli bányász váro-

sában. Johnson még csak 13 éves volt, mikor díjat nyert az első repülőgép-tervéért a Flint Ju-

nior Collegban, majd azután az Ann Arbornban levő, Michigan Egyetemen tanult.  

Itt az egyetemen vezette a kétmotoros Lockheed L-10 Electra repülőgépének, egy szélcsator-

na-tesztjét. Azt találta, hogy a repülőgépnek 

nem volt megfelelő iránystabilitása, és javas-

latokat tett a probléma megoldására. A 

Lockheed elfogadta a javaslatát és a L-10 

kísérlet folytatódott és sikeres gép lett. Ez 

alapozta meg Johnson későbbi pályafutását a 

Lockheednél. 

 

Johnson az U-2 gépe előtt
314

 

 

 Miután diplomát szerzett 1933-ban, 

Johnson eszköztervezőként csatlakozott a Lockheed Companyhez. Pályafutása során dolgo-

zott repülésteszt-mérnökként, feszültségelemzőként, aerodinamikusként, és 1938-ban kapott 

kinevezést fő kutatómérnöki beosztásra. 

 1952-ben ő lett a Lockheed  Californiai Burbank üzemének a főmérnöke, ami később a 

Lockheed-California Company társasággá alakult át. 1956-ban pedig már a Research és 

Development alelnöke. 

Johnsont 1958-ban kinevezték az Advanced Development Projects alelnökévé (ADP). Itt a F-

104 Starfighter, és a titkos felderítő repülőgépek, az U-2 és a SR-71 Blackbird gépeket fej-

lesztették. 

1964-től 1980-ig dolgozott Lockheed igazgatótanácsában, miközben 1969-ben vezető alelnök 

lett.  

Hivatalosan 1975-ben visszavonult Lockheedből és következett Ben Rich, de tanácsadóként 

folytatta a Skunk Worksnél.  
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1983 júniusában a Lockheed Rye Canyon kutatóintézetet átkeresztelték Kelly Johnson Rese-

arch és Development Center névre, ezzel a Lockheed-California Company elismerte Johnson 

életművét, munkáját és a vállalatnak, hazájának tett 50 éves szolgálatát. 

 

Johnson a következő Lockheed repülőgépek tervezésében vett részt: 

 Orion 9D  

 Modell 10  

 Modell 12 Electra/XC-35/C-36/Y1C-37  

 Modell 14 Super Electra  

 Modell 18 Lodestar  

 PV-1 Ventura/B-37  

 P-38 Lightning  

 Constellation/Super Constellation  

 F-80 Shooting Star, az USA első nagysorozatú sugárhajtású vadászgéptípusa.  

 T-33/TV-2 trainers  

 P2V Neptune  

 XF-90  

 F-94 Starfire  

 X-7  

 F-104 Starfighter  

 C-130 Hercules  

 U-2  

 Blackbird család: A-12, YF-12, SR-71, M-21, and D-21  

 JetStar/C-140  

 AH-56 Cheyenne  

 

A TWA-nak a Constellation fejlesztésén dolgozott 

Johnson 80 évesen halt meg a St Joseph Medical Centerben, hosszú betegség után, amely 

éveken keresztül tartott. A Los Angeles Forest Lawn temetőben nyugszik. 

 

 A Lockheed mind a mai napig az USA egyik vezető, meghatározó repülőgép- és űrha-

józási gyára. Főleg hadászati megrendelésekre dolgozik. Minden jelentősebb repülési, fegy-

verzeti programban találkozhatunk a nevével. Jelenleg Lockheed – Martin Co.  

A Lockheed a háborús termelési szerződések értékében a tizedik helyet foglalja el az 

amerikai vállalatok körében. Mindent egybevetve, a Lockheed és leányvállalata a Vega 19 

278 repülőgépet gyártott  a második világháború idején, ami hat százaléka az USA háborús 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_L-9_Orion
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Model_10_Electra
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Model_12_Electra_Junior
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Model_14_Super_Electra
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Lodestar
http://en.wikipedia.org/wiki/PV-1_Ventura
http://en.wikipedia.org/wiki/P-38_Lightning
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Constellation
http://en.wikipedia.org/wiki/F-80_Shooting_Star
http://en.wikipedia.org/wiki/T-33
http://en.wikipedia.org/wiki/P2V_Neptune
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_XF-90
http://en.wikipedia.org/wiki/F-94_Starfire
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_X-7
http://en.wikipedia.org/wiki/F-104_Starfighter
http://en.wikipedia.org/wiki/C-130_Hercules
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_U-2
http://en.wikipedia.org/wiki/A-12_OXCART
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_YF-12
http://en.wikipedia.org/wiki/SR-71_Blackbird
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_D-21/M-21
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_D-21/M-21
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_JetStar
http://en.wikipedia.org/wiki/AH-56_Cheyenne
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repülőgép termelésének. 2 600 Ventura , 2 750 B-17 Flying Fortress (licence alapján a Boe-

inggel ), 2 900 Hudson bombázók, valamint több, mint 9 000 Lightning 

 

Utasszállítók 

    Lockheed Vega 

    Lockheed Model 10 Electra 

    Lockheed Model 12 Electra Junior 

    Lockheed Model 14 Super Electra 

    Lockheed Model 18 Lodestar 

    Lockheed Constellation 

    Lockheed L-049 Constellation (prototípus) 

    Lockheed L-649 Constellation (javított változat) 

    Lockheed L-749 Constellation (továbbfejlesztett változat) 

    Lockheed L-1049 Super Constellation (legnagyobb gyártott darabszámú változat) 

    Lockheed L-1649 Starliner (az utolsó Constellation típus) 

    Lockheed Saturn 

    Lockheed L-188 Electra 

    Lockheed JetStar( üzleti jet) 

    L-1011 TriStar (széles törzsű repülőgép) 

    Odakyu Type 500 Mukōgaoka-Yūen egysínű vasút  (Nihon-Lockheed Monorail, with Kawasaki      

Heavy Industries), 1966 to 2001 

    Himeji egysínű vasút. Type 100/200 (as Nihon-Lockheed Monorail, with Kawasaki Heavy 

Industries), 1966 to 1974 

 

Katonai szállítógépek 

    Lockheed C-69/Lockheed C-121 (a Constellation  katonai szállító változata) 

        YC-121F (a Constellation kísérleti turbólégcsavaros változata) 

    Lockheed R6V (Constitution szállító repülőgép) 

    Lockheed C-130 Hercules közepes katonai szállítógép (AC-130 gépágyús) (egyéb változatok) 

    Lockheed C-141 Starlifter (hosszútávú szállítógép) 

    Lockheed C-5 Galaxy (nehéz szállítógép) 

    Flatbed, (katonai szállítógép projeckt törölve) 

 

Vadászok 
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    Lockheed P-38 Lightning (kétmotoros vadászgép) 

    Lockheed P-80 Shooting Star (az USA első sugárhajtású vadászgépe) 

    Lockheed T-33 Shooting Star (kiképzőgép) 

    Lockheed F-94 Starfire (minden időjárásban alkalmazható vadászgép) 

    Lockheed F-104 Starfighter (elfogóvadász) 

    Lockheed F-117 Nighthawk (lopakodó) 

    General Dynamics F-16 Fighting Falcon (többcélú vadász - vadászbombázó) (eredetileg General 

Dynamics) 

    Lockheed F-22 (légifölény vadász) 

 

Járőr és felderítőgépek 

    Lockheed Hudson (tengeri járőr – bombázó) 

    PV-1 Ventura and PV-2 Harpoon (tengeri járőr – bombázó) 

    PO-1W/WV-1 Constellation (a Constellation AWACS változata) 

    EC-121/WV-2 Warning Star (a Super Constellation AWACS változata)  

    Lockheed P-2 Neptune (tengerészeti járőrgép) 

    Lockheed P-3 Orion (ASW járőrgép) 

    Lockheed U-2/TR-1 (felderítő) 

    Lockheed SR-71 Blackbird (felderítő (A-12) (M-21) (YF-12)) 

    Lockheed S-3 Viking (támadó járőrgép) 

    YO-3A Quiet Star (éjszakai felderítő) 

 

Helikopterek 

    Lockheed CL-475 (merev-rotoros helikopter) 

    XH-51A/B (Lockheed CL-595/Model 286) (compound teszt helikopter) 

    Lockheed AH-56 Cheyenne (prototípus, támadó harci helikopter) 

 

Rakéták 

    UGM-27 Polaris 

    UGM-73 Poseidon 

    UGM-89 Perseus 

    Trident 

        UGM-96 Trident I 

        UGM-133 Trident II 
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    High Virgo 

 

Űrtechnológia 

    Lockheed X-7 

    Lockheed X-17 

    Lockheed L-301 (aka X-24C) 

    Lockheed Star Clipper 

    Corona 

    RM-81 Agena 

        Agena céljármű 

    Apollo Launch Escape System 

    Hubble Space űrtávcső 

 

Tengeri hajók 

    Sea Shadow (lopakodó) 
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A Lockheed P-38 Lightning 
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Az 1930-as években a tudomány és a frissen megszerzett tapasztalat kezdett felülkere-

kedni az I. világháború hagyományain alapuló légi harcászat és repülőgép tervezés vonalain. 

Az a néhány zseniális tervező, aki szakítani, mert a hagyományokkal (Messerschmitt, 

Henschel, Junkers, Heinkel, Camm, Mitchell, Jakovlev, Lavocskin, Petljakov, Johnson, 

Horikosi Dzsiró.  Itokawa Hideo, Koyama, Bloch, Dewoitine, Longhi, Macchi, Castoldi, 

Fokker, Samu Béla, …) mindannyian nehéz utat jártak be, amíg megvívtak a hagyományos 

gondolkodással és a bürokráciával. A spanyol polgárháború aztán egyértelműen bizonyította, 

hogy a viszonylag kis sebességű – manőverező légi harcra tervezett – gépek rendre alulmarad-

tak a gyors, egyfedelű, erős fegyverzetű gépekkel szemben. Ez ki is jelölte tehát a fejlesztési 

irányt, amely most már a sebességet, a nagy tűzerőt, a nagy hatótávolságot, a rádió kommuni-

kációt, a jó gyárthatóságot, az egyszerű üzemeltetést követelte meg.  

A fejlesztések rengeteg szellemi és anyagi tőkét igényeltek, melyet nagyrészt csak akkor lehe-

tett elvégezni, ha azt a hadsereg, a légierő, az állam finanszírozta. Itt pedig igen gyakran jelen-

tős akadályt volt, hogy a pályázatra kiírt feltételek mennyiben feleltek meg a ténylegesen a 

kor és a modern harcászat követelményeinek? Számos téves fejlesztést hozott az elhibázott 

feltételrendszer. Sokszor a tervezők és gyártók felvállalták a kockázatot és a hivatalos pályá-

zattól eltérő gépet építettek, szerencsére! 

 A Lockheed cég első katonai repülőgépe a P-38 volt, mely rengeteg újítást tartalmazott. 

1937-ben kezdték el tervezni, és 1939-ben készült el a prototípusa. Az első néhány kísérlet 

kudarccal végződött, de mivel a gép nagyon nagy hatótávolságúnak bizonyult, 1941-ben mé-

gis megkezdődhetett a gyártása. Ez a lépés az elért eredmények alapján kockázatos volt, de 

sikeresnek bizonyult. Bár a Lightninget gyártották a legkisebb számban a világháború alatt 

(kevesebb, mint 10 ezer készült belőle, ebből is hozzávetőleg ezer volt a foto – felderítő vál-

tozat), mégis mindegyik hadszíntéren megfordult, és a Csendes-óceánon több japán gépet 

semmisített meg, mint bármelyik másik típus. 

A gép mind távolsági vadászként, mind távolsági vadászbombázóként megállta a helyét a há-

ború során és alkalmazása jelentős mértékben hozzájárult a szövetséges légi fölényének kiví-

vásában és annak megtartásában. 

 

Legfontosabb változatai 

 

Gyártási változatok 

Változat Mennyiség Megjegyzés 

XP-38 1 Prototípus 

YP-38 13 Értékelési sorozat (1150 LE Allison motor) 

P-38 30 Kezdő gyártási sorozat 

XP-38A 1 Túlnyomásos kabin  

XP-38B - Nem valósult meg! 

XP-38C - Nem valósult meg! 

P-38D 36 Kezdő sorozat 

P-38E 210 Sorozat (változtatott fegyverzet) 

F-4 100+ Az E változat induló sorozata 

Model 322 3 RAF változat 

RP-322 147 USAAF gyakorló 

P-38F 527 Sorozat (1325 LE Allison motor) 
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F-4A 20 F  változat induló sorozata 

P-38G 1 082 Sorozat (hajtőmű változások) 

F-5A, F-5B 180 G változat induló sorozata 

XF-5D 1 Átállás F-5A 

P-38H 601 Sorozat (1425 LE Allison motor) 

F-5C 123 H változat induló sorozata 

P-38J 2 970 Sorozat (új hűtő, fegyver változat 

F-5B 200 J változat induló sorozata 

F-5E 605 P-38J/L változat 

P-38K 1 Emelt teljesítményű motorhoz új légcsavaráttételezés illesztése 

P-38L-LO 3 810 Sorozat (rakétavetők a szárnyakon) 

P-38L-VN 113 A Vultee Repülőgépgyár315 által épített P-38L gépek 

F-5F  L változat induló sorozata 

P-38M 75 éjszakai vadász (radar) 

F-5G  Felderítő 

 

 

 

P-38 nézeti rajzok 
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 Gerard "Jerry" Freebairn Vultee (1900–1938) és Vance Breese (1904–1973) indította el az ADC (Airplane 

Development Corporation) repülőgép fejlesztő társaságot. A Vultee Aircraft Corporation 1939-ben független cég 

lett Kaliforniában. A Consolidated Aircraft Corporationnal egyesült 1943-ban és létrejött a Consolidated Vultee 

Aircraft Corporation (Convair). A mai napig tartó soklépcső kivásárlás után a cég  jelenleg a Boeingnek a része. 
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Néhány fénykép is illusztrációként, természetesen a teljesség igénye nélkül. 

 

 

P-38E, 41-2221 gyártási szám.  

Aleut-sziget
316

 

 

 

 

 

 

P-38E, 41-2232  gyártási szám.  

Alaszka
317

 

 

 

 

 

A gép fejlesztésének fázisai, a célok és az eredmények: 

 

Lockheed P-38 F Lightning 

 

A fejlesztési folyamat tizenkettedik típusa! Ez a változat már teljesen alkalmas lett a 

légi harcok megvívására. A motorok fokozott teljesítménnyel bírtak, két  darab Allison
318

 V-

1710-49/53/ 1 325 LE (975 kW). Ezt a változatot 1942 februárban adták át, és bevetették 

mindhárom hadszíntéren, az év folyamán: Csendes-óceáni, európai és észak afrikai harcok-

ban.  

                                                 
316

 worldwarphoto.info 
317
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 Az Allison Engine Company amerikai repülőgép-hajtómű (motor) gyártó volt. Nem sokkal James Allison 

halála után, 1929-ben, a Fisher testvérek megvásárolták a társaságot. Fisher eladta a társaságot a General 

Motorsnak , amely később a nagy részének tulajdonosa volt. A Rolls-Royce 1995 - ben megvásárolta, hogy 

leányvállalatává, a Rolls-Royce Corporation váljon. Az Allison már 1929-től V-12 néven repülőgépmotort 

fejleszett, de a hadsereg és a haditengerészet „érdektelensége‖ miatt erre forrást nem kaptak. Mint annyiszor és 

annyi helyen nem a repüléstörténetben, nem a katonai repülés „előrelátása‖, hanem itt is egy konok konstrutőr 

(Gilman) volt, aki folytatta a munkát. A cég saját pénzből folytatta a motorfejlesztést, bár már 1000 LE 

környékén jártak, még mindig volt érdektelenség! Később azonban az Egyesült Államok Hadseregének 

(USAAC) új generációs gépeinek, a P-38 Lightning , a P-39 Airacobra és a P-40 Warhawk típusainál ezeket az 

új fejlesztésű motorokat alkalmazták. (V-17 sorozat) A fejlesztések és a teljesítmények növelései a kipufogógáz-

meghajtású turbófeltöltők felé fordították a munkát. Ezt alkalmazta az Allison, nem pedig a leggyakrabban 

használt mechanikus meghajtású feltöltőket. 
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Kezdetben a P-38 F vegyes eredménnyel harcolt. Az európai és a csendes-óceáni hadszíntere-

ken az ellenség kerülte a nagy magasságban történő összecsapásokat. A jellemző légiharc-

magasság a 4 000-5 000 m körüli légterekben zajlott. Ez a magasság a P-38 F típusnak nem 

kedvezett, e típust a nagyobb magasságú harcokra tervezték. Kis magasságon a gép súlya, va-

lamint kormányozhatósága hátrányt jelentett. 

Előnye volt viszont a nagy bevetési távolság lehetősége. Ez kiváló kísérővadásszá tette, amely 

által a bombázók veszteségeit sikerült jelentősen csökkenteni. 

 

P-38 F 128 db épült belőle. 

P-38 F-1 

A szárnyakra bomba felfüggesztési csomópontok kerültek, amelyek által 2x454 (227, 147) 

kg–os bombákat tudott vinni. A felfüggesztésekre 2x559 mm–es Mk 13-2 torpedót is el lehe-

tett helyezni. Lehetőség lett 2x284 (568, 625) literes
319

 póttartály felfüggesztésére is! 

A változatból 149 db készült. 

P-38 F-5 

Új leszállás-fényjelzőket kapott. Megváltoztatták az azonosítási fényjelző rendszert is. Sivata-

gi használatra alkalmassá tették a gépet.  

A változatból 100 db épült. 

P-38 F-13 

Az előzőhöz képest sok apró változtatást hajtottak végre rajta. A RAF számára tervezték az 

átalakításokat, Lightning Mk II típusnév alatt. 

Gyártott mennyiség: 29 db. 

P-38 F-15 

Ez a széria a Lightning Mk II a RAF-nak épült.  Ez módosított Fowler lapokkal
320

 épült és 

különbözött a P-38F-13 –tól, javult a manőverező képessége.  

Gyártott mennyiség: 121 

Az „F” változatokból összesen 527 gép épült. 

 

P-38 F (1942)
321

 

 

P-38 F
322
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 Ezek a furcsa térfogatok az amerikai gallon és a liter átszámításból adódnak. 1 gallon = 3,78541 liter (dm
3
). 

284 liter ~ 75 gallon; 568 liter ~ 150 gallon; 625 liter ~ 165 gallon. 
320

 Fowler-féle fékszárny → Mielőtt lefelé fordul még ki is csúszik a szárnyból. Ez az egyik legjobb az alacsony 

sebességhez, mivel igen jelentős szárnyfelület-növekedést eredményez. A korszerű utasszállító repülőgépeken 

többrészes megoldással alkalmazzák, tehát több részletben képes a fékszárny szétcsúszni és közben hátra-lefelé 

is nyílni, ezáltal adva a szárnynak hatalmas plusz íveltséget és felületet. 
321

 pinterest.com 
322

 pinimg.com 
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P-38F-4-LO,  

a RAF gépeként
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P-38F-5B-LO
324 

 

 

P-38F-5B-LO
325 

 

 

 

P-38F-5C1-LO, 

42-67543 gysz.
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P-38F-5E-LO
327 
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P-38F-5C1-LO, 

szovjet repülőtéren, 

„Frantic Joe”
328 

 

 

 

 

P-38F-5G1-LO, 

44-26434
329 

 

 

 

 

 

Lockheed P-38 G Lightning 

 

Az „F‖ típuson szerzett harci és gyártási tapasztalatokat ötvözték ebbe a fejlesztésben. 

 

P-38 G-1 

 A gépet a P-38 F alapján fejlesztették tovább. A P-38 G-nél módosították az oxigén rendszert, 

megbízható rádió-berendezést kapott, és a motorjait Allison V-1710-51/55 (F10) 1325 LE 

(975 kW) változatúra cserélték. A gyártás 1942. június és 1943. március között történt. 

Alapváltozatként 80 db épült meg. 

P-38 G-3 
A gép General Electric B-13 típusú turbófeltöltőket kapott. 

80 db készült ebből a változatból. 

P-38 G-5 
A műszerfalat felülvizsgálták és módosították. 

Gyártott mennyiség: 68 db. 

P-38 G-10 

Változott a jégtelenítő berendezés, valamint a szárnyak alatti felfüggesztési pontok. A bomba-

terhelhetőség így 2x716 kg-ra, 4x114 mm-es rakétára változott. A külső szárnyak 2 rakéta-

felfüggesztési pontot kaptak. 

548 db készült a változatból. 

P-38 G-13 

A RAF - később törölt - megrendelésére legyártott gépek. Gyakorlatilag a Lightning Mk II 

széria. 

174 db készült belőle. 

P-38 G-15 A RAF - később törölt - megrendelésére legyártott gépek. Gyakorlatilag a Lightning Mk II 
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329
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széria. 

200 db készült belőle. 

A „G” változatokból összesen 1150 gép épült. 

 

 

 

 

P-38 G-1  

(42-12723)
330

 

 

 

 

 

 

 

 

P-38 G-3
331

 

 

 

 

 

 

 

P-38 G,  

42-13010 gyártási szám
332

 

 

 

 

 

 

 

Lockheed P-38 H Lightning 

 

A változat a P-38 G-10 alapján készült. A 20 mm–es Hispano gépágyút felváltotta a 

Hispano M2 (C) változat, a motorok pedig Allison V-1710-89/91 (F15), 1 425 LE (1 062 kW) 

típusúak lettek. 
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Ezeknek a motoroknak már olyan automatikus olajhűtő szabályozó lapjaik voltak, amik túl-

hevülés problémáját megoldották. Ez a megoldás alkalmassá tette a P-38-at arra, hogy hasz-

nálja a WEP-et (War Emergency Power) ez azt jelentette, hogy 7 620 m felett 857 kW –ról a 

teljesítményt fokozni lehetett 925 kW-ig.  

 

P-38 H-1 
A teljesítményfokozásra General Electric B-13 turbófeltöltőket szereltek bele. 

Gyártási mennyiség 226 db volt. 

P-38 H-5 

A teljesítményfokozásra General Electric B-33 turbófeltöltőket szereltek bele, ezzel javítva a 

nagymagasságú teljesítményt. 

375 gépet építettek belőle. 

A „H” változatból összesen 601 gép készült. 

 

 

 

P-38 H
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P-38 H
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P-38 H
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P-38H-1-LO, 

42-66718 gysz
336

 

 

 

Lockheed P-38 J Lightning 

 

Ez alkalommal alaposan áttervezték a gépet. Változtattak a repülőgéptörzsön és moto-

rokon egyaránt. Változott a motorgondolák alakja, és a Prestone (etilén-glikol) motorhűtőket 

nagyobbították. 

A törzsön a változtatás után kedvezőbb lett a turbófeltöltő levegő-nyílásának kialakítása, amíg 

a hűtőradiátor változás azt eredményezte, hogy a 925 kW  teljesítmény1 062 kW-ra növeked-

hetett.  8 230 méter magasságnál a WEP, 1 193 kW teljesítményt biztosított. 

Az ismertetett változások meghozták az eredményeket a légi harcokban is.  

A P-38 alkalmazási szerepe is elkezdett változni. Két jelentős módosítást végeztek és mind-

kettő egy bombázóhoz hasonló konfigurációt eredményezett.  Az első egy olyan változat volt, 

ami mélyítette az orrot. Ebben helyezkedett el a bombakamra egy bombakioldó szerkezet, 

melyet egy Norden bombacélzó műszer vezérelt. A bombacélzóval felszerelt gép volt a „ve-

zér‖, jelzésére minden gép egyszerre bombázhatott. a 2 x 907 kg lehetséges bombákkal. 

A második jelentős változás az volt, hogy a bombacélzó helyett „Mickey‖ BTO (Bombing 

Through Overcast) radart szereltek a speciálisan kialakított orrba. Ez természetesen felhőtaka-

rón át is pontos bombázást tett lehetővé. 

Elkészült tehát az igazi vadászbombázó változat! 

 

P-38 J-1 Tesztgépként építettek belőle 10 db-ot. 

P-38 J-5 Ennél a változatnál az üzemanyagtartály-kapacitáson változtattak jelentősen. A szárnyakban 
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bővítették a tartályokat és így 208 literrel növelték azokat. A teljes belső üzemanyag-kapacitás 

1 552 liter lett.  

Gyártott mennyiség: 210 db 

P-38 J-10 
Alapvetően a kabintető alakján módosítottak, ívelt helyett síkra. 

Gyártott mennyiség: 790 db 

P-38 J-15 
A gép módosított elektromos rendszerrel épült. 

Gyártott mennyiség: 1 400 db 

P-38 J-20 
A változatban módosították a turbófeltöltő rendszert. 

Gyártott mennyiség: 350 db 

P-38 J-25 

Az eddigi minden változással és módosítással a Lightningnek megmaradt egy kezdeti problé-

mája, nevezetesen a hosszirányú stabilitás kérdése. Ezt most már rendezték, egy elektromosan 

működtetett zuhanó-féklappal, valamint a csűrőlapok fokozott mozgékonyságának kialakításá-

val.    

Gyártott mennyiség: 210 db 

A „J” változatból összesen 2970 gép készült. 

 

 

 

P-38 J  

Kalifornia felett
337

 

 

 

 

 

 

P-38 J  

„Yippee”
338

 

 

 

 

 

P-38J-10-LO, 

42-68161 gyártási szám
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P-38J-10-LO, 

42-67842 gyártási szám
340

 

 

 

 

 

 

 

 

P-38J-

10-LO, 

42-67842 gysz, 

rakéta betöltése
341

 

 

 

 

 

 

P-38J-25-LO, 

44-23657 gyártási szám
342 

 

 

P-38J, droop snoot orral
343

 

 

 

P-38J-15-LO, 44-23139 gyártási szám,
344

 

droop snoot orr, „pathfinder”, 

AN/APS radar
345 
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 célkereső, célkijelölő 
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P-38J-15-LO, 

44-67811 gyártási szám
346

 

 

 

 

P-38 J-15, 82. vadászosztály,  

95. század, „Lady Lou”,  

K-22 típusú kamerával is felszerelve 

(43-28352 gysz),  

Vincenzo repülőtér, Olaszország
347

   

 

 

 

 

 

82. vadászosztály, 95. század, „Lady Lou”,  

1944. 08. 30. Franciaország felett. 

Fénykép a bombázó orron keresztül.
348 

 

 

 

 

 

                                                 
346

 worldwarfhoto.info 
347

 'Droop Snootmedia-19732 
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 15. AAF (Fénykép hátoldalán: „Készült 1944. augusztus 30." [Bélyegző], "Közzététel 1945. május 31." 

[Bélyegző] és "354528". 
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Lockheed P-38 L Lightning 

 

1944 júniusától jelent meg ez a változat, amely alapvetően egy P-38J-25 volt. A 2 db 

Allison V-1710-111/113 (F30) motorja, amelyek egyenként 1 475 LE (1 085 kW) felszállási 

teljesítményt adtak 30 000 láb (9 145 m) magasságban és vészhelyzetben ezt 1 600 LE (1 177 

kW) teljesítményre lehetett fokozni. 

 

P-38 L-1  Alapváltozat.  

Gyártott mennyiség: 1 290 db. 

P-38 L-5 Az R-38 változatok utolsó egyedei. Új megbízhatóbb üzemanyag-szivattyúkat kapott. A pót-

tankokon is módosítottak, így már a ledobható tartályokban 1 136 liter üzemanyagot vihetett. 

Két „karácsonyfa‖ rakétacsomópontot kapott. Néhány gépet „Droop Snoot‖
349

 változatra 

alakítottak át.  

Gyártott mennyiség: 2 633 db. 

Az „L” változatból összesen 3923 gép készült. 

 

 

 

 

 
 

 

P-38 L kötelék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P-38 L

350
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 Hosszabbított törzsorr rész, amely átlátszó plexiborítást kapott, bombázó feladatokat repültek vele, de a 

védővadászok vezérgépeként is szerepelt. 
350
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P-38 L-5-LO
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P-38 L
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P-38 L, 

44-24155, Luzon
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Norden-bombacélzós P-38L 

Droop Snoot,  1945  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-38L, 44-25022 gysz. 

82. vadászosztály, 96. század
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P-38L-1-LO, 44-24217 gysz. 

1. vadászosztály, 27. század
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H2X „Mickey” radar, és operátora. 

AN/APS-15 radar. 

Lockheed P-38
356

  

 

 

 

 

 

 

 

A felderítő változatok, amelyek a teljes 9 923 db gyártási mennyiségből, több mint 

1 000 db-ot tettek ki.
357

 

 

Változat Megjegyzés 

F-4/ P-38E 

Foto felderítő 

F-4A/ P-38F 

F-5, F-5A, F-5B/ P-38G 

F-5C/ P-38H 

F5-E, F-5F/ P-38J 

F5-G/P-38L 

 

 

 

P-38 F-5A Lightning 

fotofelderítő
358
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P-38 F-5E, 44-23271 gysz. 

Csendes-óceáni hadszíntér, 

Burma
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P-38 F-5E,  fotofelderítő, India
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Antoine de Saint-Exupéry 

a P-38 fotofelderítő gépének 

pilótafülkéjében
361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
359

 worldwarphotos.info 
360

 41-2135 gyári számú gép. 1942. 10. 23-án lezuhant. Wikiwand. 
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 Repülni jó. 
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Szabad Francia Légierő,  

Antoine de Saint-Exupéry, P-38 F-5B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine de Saint-Exupéry 
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 Éjszakai vadászok 

 

 

 

 

P-38M éjszakai vadász 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-38M, 44-26865 gysz.
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P-38M éjszakai vadász
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A P-38 néhány típusának műszaki adatai 

 

Jellemzők P-38 F-15 P-38 G-1 
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Személyzet, fő 1 1 

Méretek 

Hossz, m 11,53 11,53 

Szárnyfesztáv, m 15,85 15,85 

Szárnyterület, m2 30,47 30,47 

Tömeg 

Felszállási tömeg, kg 
Normális 7940 7775 

Maximális 9798 8715 

Teljesítményadatok364 

Motor 
Allison 

V-1710-49/53 V-1710-51/55 

Teljesítmény, LE,   

kW 

2x1325 2x1325 

2x975 2x975 

Repülési jellemzők 

Sebesség, 

 km/h 

átesési 170 170 

legnagyobb 636 644 

(magasságon m) (7620) (7620) 

Legnagyobb magasság, m 12000 12000 

Hatósugár km 

Póttankkal 

1448 1368 

2816 2688 

Fegyverzet 

Bombaterhelés kg 
1x907 kg, vagy 

2x454 kg 

2x926 kg, vagy 

2x454 kg 

Fegyverzet 

géppuska 4x12,7 4x12,7 

gépágyú 1x20 1x37 

torpedó 2x559 mm 2x559 mm 

Használat  1941-1957 1941-1957 

Gyártott mennyiség  121 80 

 

 

Jellemzők P-38L P-38J 

Személyzet, fő 1 1 

Méretek 

Hossz, m 11,53 11,53 

Szárnyfesztáv, m 15,85 15,85 

Szárnyterület, m2 30,43 30,43 

Tömeg 

Felszállási tömeg, kg Normális 7940 7775 

                                                 
364

 Az irodalmi forrásoknál a motor teljesítményadatainál a LE-ben megadott értéket fogadtuk el és ebből 

számoltuk át a kW értéket. Számos helyen a kW-ban megadott érték hibás! (1 LE = 735,5 W = 0,7355 kW) 
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Maximális 9798 8715 

Teljesítményadatok 

Motor 
Allison 

V-1710 V-1710 

Teljesítmény, LE 

                       kW 

2x1600 2x1425 

2x1177 2x1048 

Repülési jellemzők 

Sebesség, 

 km/h 

átesési 170 170 

legnagyobb 663 676 

(magasságon m) (7620) (8000) 

Legnagyobb magasság, m 13400 13400 

Hatósugár km 

Póttankkal 

1770 1891 

3620 3673 

Fegyverzet 

Bombaterhelés kg 
2x926 kg, vagy 

2x454 kg 

2x926 kg, vagy 

2x454 kg 

Fegyverzet 

géppuska 4x12,7 4x12,7 

gépágyú 1x20 1x37 

rakéta 12,7 cm  

 

A legfőbb típusok gyártási/mennyiségi adatai 

Gyártási változatok 

Változat Mennyiség Megjegyzés 

P-38 30 Kezdő gyártási sorozat 

P-38D 36 Kezdő sorozat 

P-38E 210 Sorozat (változtatott fegyverzet) 

F-4 100+ Az E változat induló sorozata 

P-38F 527 Sorozat (1325 LE Allison motor) 

P-38G 1 150 Sorozat (hajtőmű változások) 

F-5A, F-5B 180 G változat induló sorozata 

P-38H 601 Sorozat (1425 LE Allison motor) 

F-5C 123 H változat induló sorozata 

P-38J 2 970 Sorozat (új hűtő, fegyver változat 

F-5B 200 J változat induló sorozata 

F-5E 605 P-38J/L változat 

P-38L-LO 3 923 Sorozat (rakétavetők a szárnyakon) 

P-38L-VN 113 A Vultee Repülőgépgyár365 által épített P-38L gépek 

P-38M 75 éjszakai vadász (radar) 

 

Nagyság szerint rendezve 

 

                                                 
365

 Gerard "Jerry" Freebairn Vultee (1900–1938) és Vance Breese (1904–1973) indította el az ADC (Airplane 

Development Corporation) repülőgép fejlesztő társaságot. A Vultee Aircraft Corporation 1939-ben független cég 

lett Kaliforniában. A Consolidated Aircraft Corporationnal egyesült 1943-ban és létrejött a Consolidated Vultee 

Aircraft Corporation (Convair). A mai napig tartó soklépcső kivásárlás után a cég  jelenleg a Boeingnek a része. 
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Gyártási változatok 

Változat Mennyiség Megjegyzés 

P-38L-LO 3 923 Sorozat (rakétavetők a szárnyakon) 

P-38J 2 970 Sorozat (új hűtő, fegyver változat 

P-38G 1 150 Sorozat (hajtőmű változások) 

F-5E 605 P-38J/L változat 

P-38H 601 Sorozat (1425 LE Allison motor) 

P-38F 527 Sorozat (1325 LE Allison motor) 

P-38E 210 Sorozat (változtatott fegyverzet) 

F-5B 200 J változat induló sorozata 

F-5A, F-5B 180 G változat induló sorozata 

F-5C 123 H változat induló sorozata 

P-38L-VN 113 A Vultee Repülőgépgyár[1] által épített P-38L gépek 

F-4 100 Az E változat induló sorozata 

P-38M 75 éjszakai vadász (radar) 

P-38D 36 Kezdő sorozat 

P-38 30 Kezdő gyártási sorozat 

  

Az európai hadszíntéren, nagytávolságú, kísérővadászként való bevetésük, alapjaiban változ-

tatta meg az USA bombázóinak veszteségi arányait! Erős a fegyverzete, tekintélyes tömegé-

ből adódóan igen nagy a zuhanósebessége, jó az emelkedési képessége, mindez a gépet félel-

metes ellenféllé avatta.
366

 Alacsonytámadó, vadászbombázó bevetései is nagyon eredménye-

sek voltak.  

Még egy adat, amely a gép nagyszerűségét mutatta. Műszaki hiba miatt 130 000 bevetésre 1,3 

% veszteség esett (1 690 eset), a P-51 Mustangnál ez 1,1 % volt (1 430 eset). 

 Felderítő változatai fegyvertelenül repültek, igen nagy magasságban és sebességgel, 

ezáltal szinte sebezhetetlenek voltak.  

 

 Sok elsőség fűződik a nevéhez!  

 Az első amerikai vadászrepülőgép típus, amely német repülőgépet lőtt le (Shahan 

hadnagy egy P-38 F géppel), ez egy Focke Wulf Fw-200 Condor járőr bombázó 

volt, 1942.08.14. Izland). Az első, amelyik Berlin fölé repült (1944), az első, ame-

lyik leszállt Japánban (Clay Tice pilóta, 1945). 

 A P–38 az egyetlen amerikai vadászgép, amelyik aktívan szolgálta végig a háborút 

a Pearl Harbor-i támadástól kezdve a háború befejezéséig. Az európai hadszíntéren 

kívül bevetették a csendes-óceáni és a Kína–Burma–India térségben (CBI) is, ahol 

az amerikai pilóták mind a mai napig a legnagyobb arányú amerikai légi győzel-

meket érték el. Több mint 100 amerikai vadászpilótából „csinált‖ ászt a csendes-

óceáni hadszíntéren, a legeredményesebb amerikai ászpilóták – Richard „Ira‖ 

Bong
367

 a „Marge‖-el (40 légi győzelem) és Thomas „Tommy‖ B. Mc Guire
368

 a  

                                                 
366

 A németeknél a neve „der Gabelschwanz-Teufel‖ („villás farkú ördög‖), a magyar pilóták csak „létrának‖-

nak nevezték. 
367

 Richard Ira Bong (1920. szeptember 24. - 1945. augusztus 6.) az Egyesült Államok hadsereg légierő őrnagya 

és a Medal of Honor kitüntetettje. Ő volt az egyik legsikeresebb amerikai vadászpilóta és repülő ász a 

háborúban, lelőtt 40 japán repülőgépet. Minden légi győzelmét a Lockheed P-38 Lightning vadászgépével érte 

el. Kaliforniában halt meg, miközben a P-80 Shooting Star repülőgépet tesztelte, mint a Lockheed 

berepülőpilótája. 
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A Lockheed P-38 Lightning vadászgépe
369

 

 

 „Pudgy‖-vel (38 légi győzelem), Charles H. MacDonald
370

 (36 légi győzelem) a 

„Putt Putt Maru‖ nevű gépével.   

Charles Lindbergh
371

 és Robin Olds
372

 is ezzel a típussal repültek. A Délnyugat-

ázsiai térség legnagyobb számban alkalmazott vadászgép típusa volt a P–51D 

Mustang megérkezéséig.  

                                                                                                                                                         
368

 Thomas Buchanan McGuire Jr. (1920. augusztus 1. - 1945. január 7.) az Egyesült Államok hadsereg légierő 

őrnagya és a Medal of Honor kitüntetettje. A második legmagasabb győzelmi számú amerikai ász a háborúban. 

Légiharcban lezuhant. 
369

 A Lockheed ikonikus P-38-as gépét a Design Analysis cikkeiben mutatták be, az Aviation, és az Industrial 

Aviation magazinok is leközölték ezt. Minden cikk 1944 augusztusában jelent meg. Az Air Tech egy kissé 

kevésbé részletesebb cikket készített 1943 júniusában; ez még lényegesen kevesebb szöveggel rendelkezik, de 

ugyancsak illusztrált. Az ábrák nagy része lényegében azonos a három cikkben. Ez a rajz az Ipari Repülési 

Tervezés Elemzés cikkből származik és Reynold Brown készítette. A megjelenítés a Repülés 1945 áprilisában 

kiadott számában szereplő rajzzal azonos. 

http://legendsintheirowntime.com/LiTOT/P38/P38_index.html 
370

 Charles Henry "Mac" MacDonald, ezredes (1914. november 23. - 2002. március 3.) amerikai vadászrepülő 

ász volt . MacDonald 20 hónapig parancsnokolta a 475. vadászosztályt. A II. világháború idején a csendes-

óceáni térség harmadik legeredményesebb ásza lett. Katonai pályája után ingatlanokkal foglalkozott. 
371

 Charles Lindbergh (Detroit, Michigan, 1902. február 4. – Kipahulu, Maui, 1974. augusztus 26.) amerikai 

pilóta, író, feltaláló, felfedező és környezetvédelmi aktivista. Eredeti foglalkozása postaküldönc volt, a légierőtől 

dandártábornokként ment nyugállományba. 1927. május 20-án New Yorkból Spirit of Saint Louis nevű, Ryan 

NYP típusú repülőgépével 33 és fél óra alatt átrepülte az Atlanti-óceánt. 5810 kilométer megtétele után május 

21-én szállt le a párizsi Le Bourget repülőtérre. Aktívan repült a II. világháborúban is. 
372

 Robin Olds (1922. július 14. - 2007. június 14.) amerikai vadászpilóta volt és az amerikai légierő tisztje. 

Háromszoros ász, 16 győzelmével a második világháborúban és a vietnami háborúban. 1973-ban 

dandártábornokként nyugdíjba vonult. 

http://legendsintheirowntime.com/LiTOT/P38/P38_index.html
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 A háború során 130 000 olyan bevetés volt, amiben a P-38 vadász valamelyik tí-

pusa repült. 

 A csendes-óceáni harcokban bármelyik másik típusnál több japán repülőgépet lőtt 

le, legalább 1 800 japán gép lelövését kötik a P-38 vadászhoz. 

 

 

 

 

P-38 H Lightning vadászgép harca 

egy, Nakijama Ki-43 Hayabusa ja-

pán vadásszal 

 

 

 

 

 

 

 

Lockheed P-38 festmény
373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
373

  kitérés a Nakajima KI-43 elől és a külső üzemanyagtartály ledobása. 
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Akik ott lehettek a bánrévei 

alacsonytámadásánál 
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 A repüléstörténet az amerikai és angol háborús működést megfelelő mélységben fel-

dolgozta, köszönhetően a megfelelő dokumentálásnak, illetve a nyilvánosságra hozott adatok-

nak. A magyarországi légi események ezekből eredően nagy pontossággal köthetők harcoló 

alakulatokhoz. A bánrévei 1944. október 21-i események az amerikai 82. FG (vadászosztály) 

tevékenységéhez köthető, akik a kérdéses időben az olaszországi Vincenzoból hajtották végre 

bevetéseiket 

 

 Az osztályt ebben az időszakban Clarence T. Edwinson ezredes (1944. augusztus 28..-

1944. november 22.) vezette.  

A 95. század parancsnoka ekkor Warner F. Gardner őrnagy (1944. augusztus 12 - 1944. ok-

tóber 26.). A 96. vadászszázadé Richard E. Willsie  őrnagy(1944. augusztus 29 – december 

14.). A 97. század parancsnoka Paul J. Green
374

  alezredes. (1944. augusztus 12 - október 

26.)
375

 

Az előzőekben ismertetett kutatások alapján kijelenthetjük a következőket: 

A támadást a 82. FG. 6 gépe hajtotta végre, amelyek a startkönyvek egy részének fellelése 

alapján a 95. századhoz tartoztak. 

 

Olson („Ole”) Maurice főhadnagy, 95. század 

 A főhadnagy a rendelkezésre álló adatok alapján bombázópilótaként kezdte a 47. BW, 

376. BG. 512. századában (San Pancrazio). B-24 bombázón repült 14 bevetést, 1944. június 

25. és 1944. augusztus 26. között. E bevetéseken repült ideje 69
55

 óra volt. 

Átképzését követően került a 82. FG. 95. századába, ahol 1944. október 11. és 1945. február 

18. között még 36 bevetést teljesített, ekkora teljesítette az 50 bevetést, tehát aktív szolgálata 

véget ért. Vadász-vadászbombázóként repült ideje 189
30

 óra. Érdekes módon rögtön az első 

vadászbevetésen problémája volt, hiszen visszafordult, gya-

korlatilag a céltól. A műszaki hibás bevetéseknél csak a repü-

lési időt ismerték el. 

 

Olson „Ole” főhadnagy 

 

A harci repüléseit a következő táblázatban foglaltuk össze. 

Ebből kiválóan látható, hogy a bevetéseket igen gyakran na-

ponta kellett repülniük. A feladatok igen változatosak voltak, 

hiszen a bombázókísérettől kezdve, az alacsonytámadáson át 

az éjszakai zuhanóbombázásig, felderítésig, mindent repültek. 

                                                 
374

 A jelentésekben Green, néha Greene. 
375

 Rónaföldi Zoltán: Az USAAF 82. vadászosztály története 
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A 40 vadász bevetésénél (ebből 36 az elismert) P-38L-1 típussal (ez a többség) 32 feladatot 

teljesített, P38-J-10 géppel, 5 alkalommal, P-38J-15-tel pedig 3 feladatot repült. 

Bombázókíséret 25, alacsonytámadás 6, éjszakai bombázás 5, zuhanóbombázás 2, felderítés 

1, szállítógép kíséret 1 alkalommal.  

Harcolt Franciaország, Dél-Németország, Ausztria, Csehország, Magyarország, Románia, Ju-

goszlávia, Olaszország felett. 

 

Időpont Géptípus 
Repülési 

idő 

Bevetés 

száma 
Feladat Célpont, megjegyzés 

Bonbázópilóta 

1944 6 25 

B-24 

 1 

bombázás 

Toulon Franciaország 

1944 6 26  2,3 Schwehat Ausztria 

1944 6 27  4 Brod Jugoszlávia 

1944 6 30  5 Zagrab Jugoszlávia 

1944 7 2  6,7 Budapest Magyarország 

1944 8 6  8 Toulon Franciaország 

1944 8 22  9,10 Bécs Ausztria 

1944 8 23  11,12 Bécs Ausztria 

1944 8 24  13 Szeged Magyarország 

1944 8 26  14 Bucarest Románia 

Vadászpilóta 

1944 10 11 P-38J-15 210 * B-24 kíséret Bécs Ausztria 

1944 10 13 P-38J-15 600 15 B-17 kíséret  Blechhammer Németország olajfínomító 

1944 10 14 P-38J-10 625 16 C-47 kíséret  Ejtőernyősök kísérete 

1944 10 21 P-38L-1 545 17 alacsonytámadás Észak-kelet Magyarország út-vasút 

1944 11 6 P-38J-10 520 18 B-24 kíséret  Bécs Ausztria 

1944 11 7 P-38J-10 415 19 alacsonytámadás Jugoszlávia utak 

1944 11 11 P-38J-10 315 * B-17 kíséret Linz Ausztria 

1944 11 15 P-38L-1 545 20 B-17 kíséret Bécs Ausztria 

1944 11 20 P-38L-1 420 21 alacsonytámadás Út-vasút Jugoszlávia 

1944 11 21 P-38J-15 340 22 zuhanóbombázás Novi-Pavar Jugoszlávia 

1944 11 23 P-38L-1 300 23 zuhanóbombázás Dobroj Jugoszlávia 

1944 11 27 P-38L-1 015 * műszaki hiba 

1944 12 2 P-38L-1 430 24 B-24 kíséret Ordertal Németország olajfinomító 

1944  12 3 P-38L-1 525 25 Fotofelderítés München Németország 

1944 12 6 P-38L-1 430 26 B-24 kíséret Szombathely Magyarország 

1944 12 9 P-38L-1 615 27 B-24 kíséret Linz Ausztria 

1944 12 10 P-38L-1 135 * műszaki hiba 

1944 12 11 P-38L-1 540 28 B-24, B-17 kíséret Bécs Austria 

1944 12 16 P-38L-1 549 29 B-24 kíséret Brux Csehország 

1944 12 17 P-38L-1 500 30 B-24 kíséret Linz Ausztria 

1944 12 18 P-38L-1 600 31 B-24 kíséret Blochhammer Németország olajfínomító 

1944 12 19 P-38L-1 515 32 B-24 kíséret Blochhammer Németország olajfínomító 

1944 12 20 P-38L-1 600 33 B-24 kíséret Brux Csehország 

1944 12 25 P-38L-1 545 34 B-24 kíséret Brux Csehország 

1944 12 27 P-38L-1 340 35 éjszakai bombázás Cesaria Olaszország  

1944 12 28 P38L-1 610 36 B-17 kíséret Pilsen Csehország 

1944 12 29 P38L-1 520 37 éjszakai bombázás Rattemberg Németország 

1945 1 4 P38L-1 420 38 B-24 kíséret Verona Olaszország 

1945 1 5 P38L-1 300 39 éjszakai bombázás Dobroj Jugoszlávia 

1945 1 19 P38L-1 300 40 éjszakai bombázás Dobroj Jugoszlávia 

1945 1 20 P38L-1 520 41 B-24 kíséret Linz Ausztria 

1945 1 21 P38L-1 310 42 éjszakai bombázás Fiume Olaszország olajfinomító 

1945 1 31 P38L-1 530 43 B-17 kíséret Bécs Ausztria 

1945 2 5 P38L-1 615 44 B-17 kíséret Regensburg Németország 

1945 2 8 P38L-1 450 45 B-17 kíséret Bécs Ausztria 

1945 2 13 P38L-1 510 46 B-17 kíséret Bécs Ausztria 



250 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után  

 
1945 2 14 P38J-10 415 47 alacsonytámadás Vasút Graz Ausztria, Celje Jugoszlávia 

1945 2 16 P38L-1 540 48 B-24 kíséret Regensburg Németország 

1945 2 17 P38L-1 520 49 B-17 kíséret Linz Ausztria 

1945 2 18 P38L-1 600 50 B-17 kíséret Linz Ausztria 

 

 Maurice „Ole‖ Olson főhadnagy a jelek szerint jó pilóta lehetett, hiszen ennyi beve-

tést gyakorlatilag jelzett probléma nélkül tudott teljesíteni. A feladatokból látszik, hogy sok-

oldalú, nagy tapasztalatot gyűjtött. E mellett hihetetlen szerencsés is volt, hiszen lerepülte az 

50 (54) feladatot, négy repülése ebből „üzemzavaros‖ de, ezekből mindig hazaért. 

Nevével a 95. század eredményjelzőjén nem találkoztunk, tehát légi győzelme nem volt. 

A főhadnagy életéről sajnos már csak a 

2009. áprilisban bekövetkezett haláláról szóló 

gyászjelentéséből tudtunk meg adatokat. 

Ahogy azt a fiatalkori képe alapján becsültük 

1944-ben 22 éves volt.  

Maurice „Ole‖ Olson főhadnagy repülési 

naplójának összesítőinek részleteit a követke-

zőkben mutatjuk be. 

 

 

Olson, itt még bombázópilóta, 

bevetésből megtérve, személyzetével
376

 

 

 

 

Olson főhadnagy (balról a második) és szerelői,  

valamint a fegyverzeti főnök
377

 

 

                                                 
376

 Maurice 'Ole' Olson collection 
377

 Maurice 'Ole' Olson collection 
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Maurice 'Ole' Olson főhadnagy repülési naplójának összesítőinek részletei. 

Alulról a 3. bejegyzés: 1944.10.21. P-38L1 géptípuson, alacsonytámadás, 

út- és vasútrombolás, Észak-kelet Magyarországon.  

Ez volt a 17. bevetése, 5
45

 repülési idővel.
378

 

 

 

Matthews W. Charles főhadnagy, 95. század 

 

 A hadnagy, a rendelkezésre álló adatok alapján, szintén 

bombázópilótaként kezdte az 5. BW, 301. BG. 352.. századában 

(Lucera). B-17 bombázón repült 16 bevetést, mint másodpilóta, 

1944. május 11. és 1944. augusztus 8. között. E bevetéseken repült 

ideje 72
30

 óra volt. 

Átképzését követően került a 82. FG. 95. századába, ahol 1944. 

szeptember 22. és 1945.. március 21. között még 34 bevetést teljesí-
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tett, ekkor meglett az 50 bevetés, tehát aktív szolgálata véget ért. Vadász-vadászbombázóként 

repült ideje 178
55

 óra. Érdekes módon neki a 2. vadászbevetésen akadt problémája. A műszaki 

hibás bevetéseknél csak a repülési időt ismerték el. 

 

Időpont Géptípus 
Repülési 

idő 

Bevetés 

száma 
Feladat Célpont, megjegyzés 

Bombázópilóta 

1944 5 11 B-17 615 1,2 bombázás Saarbrücken Németország 

1944 6 9 B-17 600 3,4 bombázás München Németország 

1944 6 25 B-17 830 5 bombázás Sete Franciaország 

1944 7 4 B-17 830 6,7 bombázás Brassó Románia 

1944 7 7 B-17 600 8 bombázás Budapest Magyarország 

1944 7 16 B-17 700 9,10 bombázás Bécs Ausztria 

1944 7 24 B-17 715 11 bombázás Torinó Olaszország 

1944 7 25 B-17 700 12,16 bombázás Linz Ausztria 

1944 7 30 B-17 600 14 bombázás Brod Jugoszlávia 

1944 8 7 B-17 800 15,16 bombázás Blechhammer Németország olajfínomító 

Vadászpilóta 

1944 9 22 P-38J-10 540 17 B-17 München Németország 

1944 10 11 P-38J-10 215 * visszafordult, műszaki probléma 

1944 10 13 P-38J-10 545 18 B-17 Blechhammer Németország olajfínomító 

1944 10 14 P-38J-10 600 19 C-47 Kegera Görögország 

1944 10 21 P-38L-1 540 20 alacsonytámadás Észak-kelet Magyarország út-vasút 

1944 11 1 P-38J-15 635 21 B-17 Bécs Ausztria 

1944 114 P-38J-15 500 22 bombázás München Németország 

1944 11 5 P-38J-15 530 23 B-24 Bécs Ausztria 

1944 11 12 P-38J-15 100 * visszafordult, műszaki probléma 

1944 11 15 P-38J-15 430 24 B-24 Bjenica Jugoszlávia 

1944 11 16 P-38J-15 530 25 B-17 München Németország 

1944 11 17 P-38J-15 545 26 B-24 Blechhammer Németország olajfínomító 

1944 11 19 P-38J-15 300 27 bombázás Prejipolje Jugoszlávia 

1944 11 21 P-38J-15 350 28 zuhanóbombázás Novi-Paver Jugoszlávia 

1944 12 2 P-38L-1 550 29 B-24 Odertal Németország 

1944 12 15 P-38J-15 500 30 bombázás Linz Ausztria 

1944 12 16 P-38J-15 530 31 B-24 Brux Csehország 

1944 12 17 P-38J-15 500 32 B-24 Linz Ausztia 

1944 12 19 P-38J-15 530 33 B-24 Blechhammer Németország olajfínomító 

1944 12 20 P-38L-1 615 34 B-24 Brux Csehország 

1944 12 25 P-38J-15 515 35 B-24 Brux Csehország 

1944 12 26 P-38J-15 345 36 bombázás Latisana Olaszország 

1944 12 28 P-38J-15 515 37 védőkíséret München Németország 

1945 1 5 P-38J-15 340 38 éjszakai bombázás Dobroj Jugoszlávia 

1945 2 13 P-38J-15 510 39 B-17 Bécs Ausztria 

1945 2 14 P38L-1 540 40 védőkíséret München Németország 

1945 2 19 P38L-1 525 41 B-24 Bécs Ausztria 

1945 2 21 P38L-1 530 42 védőkíséret Nürnberg Németország 

1945 2 23 P38L-1 530 43 zuhanóbombázás, alacsonytámadás Vorgl Ausztria 

1945 3 4 P-38J-15 530 44 tengeri légifedezet Velencei-óböl 

1945 3 8 P-38J-15 445 45 B-24 Komárom Magyarország 

1945 3 12 P-38J-15 500 46 B-17 Bécs Ausztria 

1945 3 14 P-38J-15 430 47 zuhanóbombázás Ptuj Jugoszlávia 

1945 3 17 P-38J-15 410 48 zuhanóbombázás Ptuj Jugoszlávia 

1945 3 19 P-38J-15 430 49 bombázás Varasdin Jugoszlávia 

1945 3 21 P-38J-15 600 50 B-17 Bécs Ausztria 

 

A 36 vadász bevetésénél (ebből 34 az elismert) P-38J-15 típussal (ez a többség) 25 fe-

ladatot teljesített, P38-J-10 géppel, 4 alkalommal, P-38L-1-el pedig 7 feladatot repült. 
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Bombázókíséret 18, alacsonytámadás 2, éjszakai bombázás 1, zuhanóbombázás 4, szállítógép 

kíséret 1, tengeri fedezet 1, vadászbombázó fedezet 3, alkalommal.  

Harcolt Franciaország, Dél-Németország, Ausztria, Csehország, Magyarország, Románia, Ju-

goszlávia, Görögország, Olaszország felett. 

 Charles W. Matthews főhadnagy jól képzett pilóta lehetett, hiszen ennyi bevetést gya-

korlatilag jelzett probléma nélkül tudott teljesíteni. A feladatokból látszik, hogy sokoldalú, 

nagy tapasztalatot gyűjtött. A szerencse őt is kísérte, hiszen lerepülte az 50 (52) feladatot, két 

repülése ebből „üzemzavaros‖ de, ezekből ő is mindig hazaért. 

Nevével a 95. század eredményjelzőjén nem találkoztunk, tehát légi győzelme nem volt. 

A hadnagy egyéb adatait, életéről sajnos más információkat nem találtunk. A képek alap-

ján a húszas éveinek közepén járhatott 1944 októberében.  

 
 

John H. BAKER legénysége - 358. 

bombázószázad B-17G # 42-97298 A 

„Floose” 358BS (VK-H) (1944 április 

25)  

(Balról-jobbra) Ronald Claeys főhad-

nagy, Charles W. Matthews hadnagy, 

John H. Baker főhadnagy, Frank G. 

Belles főhadnagy,Archie D. Peters 

törzsőrmester, Stanton A. Parker 

türzsőrmester, Fred P. Reichmann 

törzsőrmester, Joseph S. Bertasso 

törzsőrmester, Fred H. Judd 

törzsőrmster, Warren L. Kishbaugh 

törzsőrmester 

 

 

Annak a kérdése, hogy az 1944. október 21-i támadásban részt vett 36 darab P-38 gép, 

a három századból milyen arányban állt össze, változatlanul nincs eldöntve a fellelt iratok 

alapján. 

Az amerikai állománytáblák szerint egy va-

dászszázad 25-29 géppel rendelkezett, de a 

használat, a harcban szerzett sérülések miatt a 

bevethető gépek száma, a pilóták pihentetése, 

rendelkezésre állása miatt ettől természetesen 

jelentősen eltérhetett. 

 

William F. 'Bill' Barr és  

Charles W. Matthews
379
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A 36 gép több mint egy teljes század. A bevetésekhez válogathatták a legalkalmasabb géptí-

pusokat (fegyverzet, hatósugár, stb. szerint). Ugyancsak szempont lehetett a pilóták korábbi 

tapasztalata és a rajok, párok összeszokottsága is. 

Ily módon a 36 bevetett alacsonytámadó gép, akár mind a 3 századból, tartalmazhatott gépe-

ket és pilótákat. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy az osztálytörzshöz 

tartozók is repültek. Az amerikai repülési szakirodalom a törzsek repüléseit, eredményeit, 

veszteségeit a századokétól elkülönítve tartja számon!  

 

Charles W. Matthews hadnagy repülési napló összesítőjének részlete. Bekeretezve az 1944. október 21-i 

20. bevetése, mely észak-kelet magyarországi  alacsonytámadás, ezt P-38L-1 géppel repülte.
380
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Az 1944. október 21-én történt, a vasútvonalak alacsonytámadását végző eseményekben – 

amint az előzőekben már láttuk – a 82. vadászosztály 36 gépe vett részt. A startkönyvek alap-

ján csak két név, akiket megtaláltunk. Igaz, hogy a fellelt dokumentációkban nagyon sok piló-

ta nem tette „közkincsé‖ a bevetési naplóit. 

A következő fejezetben majd megpróbáljuk kideríteni, hogy abban az időben a 82. vadászosz-

tálynál kik szolgáltak éppen, akik valószínűleg repülhették ezt a bevetést is. 
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Kik lehettek még ott a bánrévei  

alacsonytámadásnál a 82. vadászosztályból? 
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Kik lehettek még ott a támadásnál, erre próbálunk e fejezetben választ kapni.  

Az amerikai szakirodalom szerencsére nagyon részletes. Sajnálatos módon azonban a 

korábban nyitott weblapok egyszer csak fizetősek lettek… Ez is a demokráciához tartozik, 

hogy 70 – 80 évre visszanyúló dolgokért, üzleti érdekekből egyszer csak fizetni kell? De ki-

nek, hiszen ezek a veteránok ebből már nem sok hasznot húzhatnak, hiszen alig élnek páran 

közülük csak! Nem igazságos dolog, mert valószínűleg olyanokhoz vándorolnak a bevételek, 

akik csak üzletet látnak e dolgokban is… 

Amint azt láttuk, a fellelt iratok alapján csak két nevet sikerült azonosítani.  A 82. va-

dászosztály azonban, amely a célterület középső és keleti térségét támadta, 36 gépből állt, ak-

kor. 

Az alakulat iratai – századonként és az osztály törzs adatait is részletezve – tartalmaz-

zák a háborúban ott szolgáltak neveit. Sajnálatos módon azonban a dátumokat nem adják 

meg, ilyen módon lehetetlen megállapítani, hogy ki, mikor, hol szolgált. 

Mégis megpróbáljuk az 1944 augusztusától, 1945 tavasz végéig beazonosítani – az 

egyéb fellelt listák, fényképek, visszaemlékezések alapján – és így számba venni azokat a pi-

lótákat, akik elvileg és gyakorlatilag 1944. október 21-én az alakulatnál lehettek.  

 A baleseti listákról csak azokat a személyeket vesszük figyelembe, akik olyan gép-

sérülést szenvedtek, amely nem járt együtt súlyos személyi sérüléssel, azaz a pilóta 

valószínűleg tovább repülhetett. 1944. október 21. után szerepelnek azok a nevek 

is, akik ettől későbbi időpontban szenvedtek súlyos, vagy halálos repülőbalesetet. 

 A légi győzelmi lista egy másik forrásunk volt. 

 Ugyancsak neveket kapunk a kitüntetési listákról is. 

 A veszteségi listákról csak azok a nevek kerülnek be, akik október 21. után estek 

el (KIA), tűntek el (MIA), vagy estek fogságba (POW). 

Jó, egyértelműen ez csak elvi lista lehet, mert minden körülményt nem tudunk követni. 

Sokan vannak olyanok, akik egyik listán sem szerepelnek, nem okoztak, nem szenvedtek ba-

lesetet, nem estek el, nem kerültek fogságba. Nem arattak légigyőzelmet, mégis lerepülték a 

bevetéseiket, de a neveik számunkra rejtettek maradtak… Az is teljesen bizonyos, hogy a pi-

lóták pihentetése miatt nem mindenki repült minden bevetésen, aki akkor a századokban szol-

gált. 

Pontosan e csoportba esik az Matthews C. W. hadnagy is, aki a bevetési könyve alapján egy-

értelműen ott volt a 21-i alacsonytámadásokban, a többi listán viszont egyáltalán nem szere-

pel.  

Olson főhadnagy – a másik egyértelműen, a bevetési naplója alapján azonosított pilóta – is 

csak a baleseti listán szerepel, mert egy alkalommal guruláskor kissé „megzúzta‖ a gépét. 

A listák összegzése során rá kellett jönnünk, hogy egyes nevek több helyen is szere-

pelnek, sajnos megtévesztő módon, a saját századánál is és nem ritkán ugyanakkor a törzs 

tisztjei között is! Az ilyen esetekben a pilótát a századánál tüntetjük fel a végső összegzésnél, 

mert azt nem lehet eldönteni, hogy ez miért történt így. 

Lássuk ezek után, hogy mire jutottunk! 
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Az USA légierő rendfokozatai és az általunk megszokott megnevezések, rendfokozat-

ok.
381

 

 

Rendfokozat Rövidítés 
Hazai megfelelés, 

közelítés 

Private Pvt közlegény 

Airman basic Ab repülő közlegény 

Airman third class Atc őrvezető 

Airman second class Asc tizedes 

Airman first class Afc szakaszvezető 

Sergant Sgt őrmester 

Staff Sergant S/Sgt 
törzsőrmester 

Technical Sergant T/Sgt 

Master Sergant M/Sgt főtörzsőrmester 

First Sergant FS 

alhadnagy Aviaton Ladet AL 

Flight Officer FO 

Warrant Officer WO zászlós 

Second Lieutenant 2andLt hadnagy 

First Lieutenant 1stLt főhadnagy 

Captain Cpt százados 

Major Maj őrnagy 

Lieutenant Colonel Lt.Col alezredes 

Colonel Col ezredes 

Brigadier Generál Br.Gen dandártábornok 

Major General Maj.Gen. vezérőrnagy 

General Gen vezérezredes 

General of the Army Gen.Arm légierő tábornok 

 

 

 

82. vadászosztály / Törzs 

 

 

MACR Dátum 
Gép 

száma 

Gép 

típusa 
Pilóta Azonosító Század Osztály Hadsereg Kód Leírás 

 
440828 

  

Edwinson 

Clarence T.       
törzs 82 15 

 
osztálypk. kinevezés (ezd) 

 
441107 

  
Edwinson 
Clarence T.       

törzs 82 15 
 

Nisi incidens, opk. 

 
441122 

  

Edwinson 

Clarence T.       
törzs 82 15 

 
osztálypk. szolgálat vége 

14024 450422 
44-

23849, 
P-38-L-1 

Hollingsworth 
Pren G. 

44-23849 törzs 82 15 POW 
 

12714 450304 
43-

28681 
P-38J-15 

Lockridge Tho-

mas H.  
43-28681 törzs 82 15 POW 

 

13794 450414 
44-

24427 
P-38-L-1 Smith John W. 0-659845 törzs 82 15 POW 

 

12125 450213 
44-

25021 
P-38-L-1 

Stone Stephen 

A.  
0-427890 törzs 82 15 POW 

 

10675 441220 
43 -

28652 
P-38J-15 

Zellman 
Lawrence G.  

0-821588 törzs 82 15 POW 
Fogságból megszö-
kött.(evader) 
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 Néhány esetben ez csak közelítés! 
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82. vadászosztály / 95. vadászszázad 

 

 

MACR Dátum 
Gép 

száma 
Gép típusa Pilóta Azonosító Század Osztály Hadsereg Kód Leírás 

 
441215 

  

Armstrong 

William K.  
95FS 82FG 15AF 

 
Légigyőzelem, Me-262. 

. 450422 
 

. 
Anderson, Er-
nest L 

0-767063 95FS 82FG 15AF KIA   

 
441023 

44-

24194 
P-38L-1-LO 

Barnhart, Har-

ley E  
0-769668 95FS 82FG 15AF TAC Vincenzo 

 
441021 

  

Barr William F. 

„Bug‖ 
0-769605 95FS 82FG 15AF 

 

Fényképen 1944. 10. 

21. után közvetlenül 

12147 450216 
43-

28653 
P-38J-15-LO 

Bertram, Geor-

ge A. 
0-770146 95FS 82FG 15AF KIA 

Szolgálatba lépett Kali-

forniában. A firenzei 
Amerikai Temetőben 

nyugszik. Kitüntetések: 

Légi érem, Bíborszív. 

9935 441120 
44-

23210 
P-38J-20-LO 

Black, Robert 

W. 
0-763044 95FS 82FG 15AF KIA 

Szolgálatba lépett Kali-

forniában. Eltemetve: A 

szektor, 19. sor,15 sír, 
Ardennes amerikai 

temető, Neupre, Belgi-

um.  
Kitüntetések: Légi 

érem,382 Bíborszív.383 

. 440923 
42-

67912 
P-38J-10-LO Blair, Walter J 0-769690 95FS 82FG 15AF TOA 

A gép felszálláskor 

összetört, St Mawgan, 
Anglia 

 
441021 

  
Blair, Walter J 

 
95FS 82FG 15AF 

 

Fényképen 1944. 10. 

21. után közvetlenül 

. 450217 
44-

25031 
P-38L-1-LO Blair, Walter J 0-769690 95FS 82FG 15AF LAC 

Rossz leszállás, 
Vincenzo, Italy 

13472 450402 
44-

24401 
P-38L-1-LO Blair, Walter J 0-769690 95FS 82FG 15AF POW 

Közép-kelet Európa, 

Jugoszlávia 

. 441025 
42-

67815 
P-38J-10-LO Blumer, John E 0-769694 95FS 82FG 15AF TOA 

Gépkód AT,  felszál-
láskor összetört, 

Vincenzo, Italy 

 
441025 

  
Blumer, John E 

 
95FS 82FG 15AF 

 
Nisi incidens 

 
441107 

  

Blurock, Willi-

am E. 
0-769?55 95FS 82FG 15AF 

 
Nisi incidens 

9694 441107 
44-

24035 
P-38L-1-LO Brewer, Philip 0-715462 95FS 82FG 15AF KIA 

A firenzei amerikai 

temetőben nyugszik. A 
* My Fantasy * nevű 
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 Hősiességért járó kitüntetés. Az Air Medal létesítését Franklin D. Roosevelt 1942. május 11-én írta alá a 

9158. számú végrehajtási rendeletben . A rendelet 1939. szeptember 8-áig visszamenőleges hatállyal ítélte oda a 

kitüntetést. Az érmét mindenkinek oda ítélik, aki bárminemű, az Egyesült Államok fegyveres erői indított kégi 

bevetésekben vettek részt.  Az 1942. szeptember 25-én kiadott irat meghatározta a feltételeket is, ezek egyenként 

is érvényesek voltak: 25 bevetés ellenséges területen és tűzben, 100 óra bevetési, repült idő, 1 hajó, vagy 3 

ellenséges repülőgép megsemmisítése. A Repülő Keresztet például a Repülő Érem kétszerezése-ötszörözése után 

ítélték meg.  A második világháború idején az érmek odaítélési kritériumai nagymértékben változtak a műveleti 

színtér, a bevetések és a végrehajtott feladatok függvényében.  

Európában a légtér teljes mértékben az ellenség irányítása alatt állt, és súlyosan pusztító légvédelem volt 

tapasztalható. Ezért a kritériumokat az eredeti érmétől eltérően módosították. Bombázók, fotofelderítők, vagy a 

megfigyelő személyzetek, a szállító pilóták öt bevetés után kapták. A vadászpilóták tíz bevetés után, vagy egy 

ellenséges repülőgép lelövése után. 

A Csendes-óceánon és a CBI területén (Kína, Burma, India) a pilóták és a legénység többnyire hosszú órákon át 

repült, ellenőrizetlen vagy ellenséges légtérben, de enyhébb légvédelemi körülmények alatt, így itt sokkal 

magasabb kritériumokat alkalmaztak.  
383

 A Bíbor Szív (angolul The Purple Heart Medal) amerikai katonai kitüntetés, sebesülési érdemérem. George 

Washington arcképét ábrázolja. A Bíbor Szívet az USA fegyveres erői azon tagjainak ítélik oda, akik háború 

során csatában, ellenséges fegyvertől sebesültek meg. A kitüntetést posztumusz is odaítélik, ha a katona 

szolgálatteljesítés közben meghalt vagy sérüléseibe belehalt. Ebben az esetben a kitüntetést a legközelebbi 

hozzátartozó veheti át. 
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repülőgépével Nisnél, 
véletlenül megtámadta 

a szovjet csapatokat, 

két P-38-ast a szovjet 
vadászok lelőttek. Ki-

tüntetések:  Légi érem,  

Tölgyfalevél384, Bíbor-
szív.  

. 441123 
43-

28715 
P-38J-15-LO 

Brookman, 

Wilburn R 
0-711936 95FS 82FG 15AF LAC 

Rossz leszállás, 

Vincenzo, Italy 

13070 450319 
44-

25759 
P-38L-5-LO 

Brookman, 

Wilburn R. 
0-711936 95FS 82FG 15AF KIA 

Szolgálatba lépett Kali-
forniában. Eltemetve: 

Lorraine Amerikai 

Temető, St. Avold, 
Franciaország, E szek-

tor, 7. sor, 16. sír. 

Kitüntetések: Légi 
érem, 3 Tölgyfalevél, 

Bíborszív. 

 
441121 

42-
67897 

P-38J-10-LO Carr, Lee K 
 

95FS 82FG 15AF LAC 
Rossz leszállás, 
Vincenzo, Italy 

11088 450112 
43-

28769 
P-38J-15-LO 

Cookson, Jerold 
A. 

0-763504 95FS 82FG 15AF KIA 

Szülőváros: Alameda, 

CA.  

Helyszín: Belluno 
közelében, Olaszország, 

indulási pont, Vincenzo 

repülőtér Olaszország 

. 441224 
  

Corey, Robert 
F. 

T-002990 95FS 82FG 15AF KFA 

Szolgálatba lépett Wis-

consinban. Eltemetve: 

Sicily-Róma Amerikai 
temető, G szektor, 1. 

sor, 25. sírhely. 

Nettuno, Olaszország 

 
441029 

  
Coulson Eldon 
E.      

1 P-51 légigy. (német 
felségjel!) 

9696 441107 
43-

28662 
P-38J-15-LO 

Coulson, Eldon 

E 
0-715478 95FS 82FG 15AF KIA 

A nisi incidens során 

lőtték le a szovjet vadá-
szok. 

 
450510 

44-

24405 
P-38L 

Di Nublia, 

Armand A  
0-779397 95FS 82FG 15 BMAC 

Lesina tótól 10 mér-

földre, délre. 

13259 450325 
43-

28695 
P-38J-15-LO 

Edwards, Adri-

an C. 
0-769772 95FS 82FG 15AF KIA 

Coloradóban lépett 
szolgálatba. Eltemetve: 

Lorraine amerikai te-

mető, St. Avold, Fran-
ciaország, K szektor, 

23. sor, 16. sír. Kitünte-

tés: Bíborszív. 

 
440803 

42-

13199 
P-38J-15-LO 

Fernow, Melvin 

L 
T-124768 95FS 82FG 15AF TAC 

Gépkód AI, (Adams, 

95FS, 82FG), a gép 

megsérült gurulás köz-
ben, Vincenzo, Olasz-

ország 

. 441210 
  

Fleischer, Ric-

hard E 
0-770226 95FS 82FG 15AF KIA   

 
440812 

  

Gardner Warner 

F. 
0-428926 95FS 82FG 15AF 

 

Szdpk. kinevezés 

(őrgy.) 

 
440826 

  

Gardner Warner 

F.  
95FS 82FG 15AF 

 

Légigyőzelem, 1 

Macchi 202  

 
441021 

  

Gardner Warner 

F. 
0-428926 95FS 82FG 15AF 

 
Ő a szd pk. 

 
441026 

  

Gardner Warner 

F. 
0-428926 95FS 82FG 15AF 

 
Szdpk. szolgálat vége 
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 Kitüntetések többszörözésére szolgáló jelzés. Bronz Tölgyfalevél a második és a további, az ezüst pedig a 

legalább ötszöri kitüntetést jelöli. A tölgyfalevél az egyik legelterjedtebb kisdíszítés. Egy kitüntetés második 

illetve többszöri odaítélésekor a kitüntetett nem egy új medált kap, hanem a letező kitüntetésre tűznek egy 

tölgyfalevelet. A bronz tölgyfalévél egy kitüntetéssel egyenértékű, az ezüst pedig öttel. Egy rövid ideig a 

gyakran kiosztott Air Medal esetében szóba került az arany tölgyfalevél használata, ám végül nem vezették be. 
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10941 450108 
42-

67959 
P-38J-10-LO 

Garmon, James 

A 
T-125022 95FS 82FG 15AF KIA 

Helyszín, 4818-1243 

(München közelében), 

indulási pont, Vincenzo 
repülőtér, Olaszország 

 
441021 

  
Graham Ron 

 
95FS 82FG 15AF 

 
Fényképen 1944. 10. 
21. után közvetlenül 

 
440922 

  

Hayduk Willi-

am P.  
95FS 82FG 15AF POW Megszökött a fogságból 

 
450408 

  
Hayduk Willi-
am P.  

95FS 82FG 15AF 
 

Légigyőzelem, Bf-109. 

9588 441101 
44-

23192 
P-38J-15-LO 

Hawthorne, 

William J. 
0-762466 95FS 82FG 15AF KIA 

Magyarország. Szom-

bathely körzete. Indulá-
si pont, Vincenzo repü-

lőtér, Olaszország. A 

„Wild Willie‖ nevű 
repülőgép.  

A szülővárosa: 

Escambia County, FL 

. 450406 
44-

24067 
P-38L-1-LO Heimer, Irwin L 

 
95FS 82FG 15AF TAC 

A gép, gurulás közben 
sérült, Vincenzo, 

Olaszország. 

. 440813 . . 
Howard, 

Elwood L 
0-762335 95FS 82FG 15AF 

S/d 
POW, 

evader 

Megsérült, fogságból 

megszökött. 

12669 450227 
44-

24182 
P-38L-1-LO 

Ismert, Eugene 
G. Jr 

0-773664 95FS 82FG 15AF KIA 

Kaliforniában lépett 

szolgálatba. Eltemetve: 
Lorraine amerikai te-

mető, St. Avold, Fran-

ciaország, C szektor, 
13. sor, 92. sír. Kitünte-

tés: Bíborszív. 

 
441215 

  
Kennedy Peter 
C. 

0-770306 
    

Légigyőzelem, Me-262. 

. 450212 
43-

28721 
P-38J-15-LO 

Leachman, 
Keith Gordon 

0-773711 95FS 82FG 15AF LAC 

Rosszul sikerült leszál-

lás, Vincenzo, Olaszor-
szág. 1923. szeptember 

24-én született 

Inglewoodban, 22 éve 

San Diegóban élt. 

1981-ben nyugdíjba 

vonult a Great Ameri-
can Bank alelnökként. 

Élvezte a golfot, és 

számos klub tagja is 
volt. Keith Gordon 

Leachman, 83 éves 

korában, 2007. január 
14-én, vasárnap halt 

meg, San Diegóban. 

. 441224 
 

. 
Leone, 

Densmore D 
T-003010 95FS 82FG 15AF KFA 

Szülőváros: Providence 

County, RI 

12069 450205 
44-

24063 
P-38L-1-LO 

Lewis, Arthur 

D. 
0-770323 95FS 82FG 15AF POW 

Gépkód AT, a gép neve 

* Joyce *. Fogságba 
esés: Európai hadszín-

tér: Németország. 

Stalag Luft 3 Sagan-

Silesia Bajorország 

(áthelyezve Nürnberg-

Langwasserbe) 49-11 

 
441021 

  

Matthews Char-

les W. 
0-819133 95FS 82FG 15AF 

 

Startkönyv Ott volt az 

al.tám.kötelékben 

13648 450408 
44-

24438 
P-38L-1-LO 

Morris, Thomas 

G. 
44-24438 95FS 82FG 15AF KIA   

 
440903 

42-
13252 

P-38G-10-
LO 

Olson, Maurice 
S  

95FS 82FG 15AF TAC 
A gép, gurulás közben 
sérült, Vincenzo, 

Olaszország 
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441021 

  

Olson, Maurice 

S  
95FS 82FG 15AF 

 

Startkönyv Ott volt az 

al.tám.kötelékben 

 
440803 

  

Orders Kermit 

R.  
95FS 82FG 15AF LAC 

Leszálláskor gépe meg-

sérült 

 
440804 . . 

Pape, Nathanial 
A 

0-760378 95FS 82FG 15AF 
 

2 légi győzelem, Bf-
109 

 
441021 

  

Peplinski 

Lawrence 

„Larry‖ 

0-769922 95FS 82FG 15AF 
 

Fényképen 1944. 10. 
21. után 

 
450510 

44-
26026 

P-38L 
Phillips, Herbert 
W  

0-432116 95FS 82FG 15 BMAC 
Lesinai tótól / 10 mér-
földre, délre.  

 
441021 

  

Powers Ralph 

M 
0-769933 95FS 82FG 15 

 

Fényképen 1944. 10. 

21. után 

 
441021 

  
Ryland Delbert 0-769634 95FS 82FG 15 

 
Fényképen 1944. 10. 
21. után 

. 440804 
42-

68162 
P-38J-10-LO Small, James 

 
95FS 82FG 15AF LAC 

A gép megsemmisült a 

leszállási balesetben, az 
Sta. 559-ben (az 559-es 

repülőtér Poltava volt, 

Oroszország, most 
Ukrajna). A repülőgép 

előtte szolgálatban volt 

a 79FS, 20. vadászosz-
tály, 79. vadászszáza-

dánál. (Jele: MC-W) 

 
441021 

  

Stoutenborough, 

J Don 
0-743382 95FS 82FG 15AF 

 

Fényképen 1944. 10. 

21. után 

. 450201 
44-

25034 
P-38L-1-LO 

Stoutenborough, 

J Don 
0-743382 95FS 82FG 15AF TAC 

Géptörés guruláskor, 

Vincenzo, Olaszország 

9934 441120 
44-

24140 
P-38L-1-LO 

Sutter, Harley 
N. 

0-708345 95FS 82FG 15AF POW   

 
440922 

  
Swan Donald A. 

 
95FS 82FG 15AF POW Megszökött a fogságból 

. 450421 
 

. Tyler, Elvin D. 0-773888 95FS 82FG 15AF KIA   

 
441107 

  

Urton Thomas 

A 
0-766791 95FS 82FG 15AF 

 
Nisi incidens 

 

 

 

 

82. vadászosztály / 96. vadászszázad 

 

 

MACR Dátum 
Gép 

száma 

Gép típu-

sa 
Pilóta Azonosító Század Osztály Hadsereg Kód Leírás 

12519 450219 
44-

24196 

P-38L-1-

LO 

Benkoski, 

Ernest F 
0-715444 96FS 82FG 15AF POW 

Gépjel: HA. Neve: „Butch 

The VI.‖, „Ray‖ és „Kiki‖ 
1945 februárja után. A gép 

kényszerleszállt, mikor 

kiskaliberű fegyvertűz a 
hűtőjét tönkretette. A beve-

tésen B-24s, gépeket kísért 

Bjelovart, Jugoszlávia. 

 
440808 

43-
7591* 

CessnaUC-
78 Bobcat 

Berry, Ro-
bert E  

0-826858 96FS 82FG 15AF TAC 
Gurulás közben a gép meg-
sérült, Bari 

 
441112 

  

Berry, Ro-

bert E  
0-826858 96FS 82FG 15AF 

 
1 légigyőzelem, 1 Me-262 

13069 450319 
44-

24448 

P-38L-1-

LO 

Berry, Ro-

bert E. 
0-826858 96FS 82FG 15AF POW Varazdin ?, Jugoszlávia 

9894 441115 
42-

67950 
P-38J-10-

LO 

Bowen, 

Lindsay 

L.Jr. 

0-774498 96FS 82FG 15AF 
FOD 
KIA 

Szülőhely: Collin County, 

TX.  
Gépjel: BS. Elesett akció 

közben. 

 
440909 

42-
104096 

P-38J-15-
LO 

Burgess, 
William H   

96FS 82FG 15AF LAC 
Gépjel: BN. Vincenzo. 
Áthelyezve az 1. vadászosz-
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tályhoz. 

. 450120 
 

. 
Carroll, 
Walter 

Jerome Jr 

0-753608 96FS 82FG 15AF DNB 
Szülőhely: New York 

County, NY 

12111 450209 
44-

24071 
P-38L-1-

LO 
Davies, 
Glenn 

0-756386 96FS 82FG 15AF KIA 
Szülőhely: Valley County, 
MT 

 
450115 

42-

104188 

P-38J-15-

LO 

Fraser, Ro-

nald W Jr  
0-773608 96FS 82FG 15AF LAC Vincenzo 

 
441106 

  
Frost 
Kenneth R. 

0-
1695413     

1 légigyőzelem, Bf-109 

 
441121 

42-

104044 

P-38J-15-

LO 

Garmon, 

Winfred A  
T-125022 96FS 82FG 15AF LAC Vincenzo 

. 450321 . . 
Grover, 
Arnold L 

0-708680 96FS 82FG 15AF . 1 légigyőzelem, 1 Fw-190 

 
441204 

43-

28451 

P-38J-15-

LO 

Huters, 

William M  
0-561341 96FS 82FG 15AF CBL Vincenzo 

 
441116 

44-

23852 

P-38J-15-

LO 

Jelko, John 

F III  
T-62251 96FS 82FG 15AF KIA 

Főhadnagy, és még negy-
venéves korában 43 harci 

bevetést repült ellenséges 

területen. Kitüntetések: Légi 
érem, 3 Tölgyfalevél Bíbor-

szív és az Európai hadszín-

tér szalag 6 harci csillaggal. 

. 450307 
44-

23852 

P-38L-1-

LO 
Kane, John J 0 96FS 82FG 15AF LAC 

Leszálláskor a gép sérült, 

Vincenzo. 

9695 441107 
44-

24392 

P-38L-1-

LO 

King, Char-

les  
96FS 82FG 15AF 

S/d 
Rtn 

POW, 

evader 

Megsérült, amikor mindkét 

motor leállt, alacsonytáma-
dás során. Az égő gépből a 

helyi parasztok mentették 

ki, Sjenica, Jugoszlávia, 
később visszatért 

12469 450222 
44-

25006 

P-38L-1-

LO 

Lassiter, 

William B. 
0-823098 96FS 82FG 15AF POW 

Gépjel: BJ, neve: „Miss Sis 

II‖ European hadszíntér, 
Németország. 

 
440828 

42-

104201 

P-38J-15-

LO 

Malejki, 

Joseph M   
96FS 82FG 15AF CRL 

A gép kényszerleszállás 

során elpusztult, 

Vincenzótől nyugatra 1 
mérfölddel. 

 
450529 

44-
25690 

P-38L-5-
LO 

Manwaring, 
Robert R  

0-773738 96FS 82FG 15AF 
KMAC 
(DNB) 

Pescara felett levegőben 

ütközés, pilóta meg-
halt. Szülőváros: Los Ange-

les, CA 

12148 450214 
44-

24180 
P-38L-1-

LO 
O'Callaghan, 
Martin F, 

0-763316 96FS 82FG 15AF KIA 

Szolgálatba lépett: Tennes-
see. 

A Firenzei Amerikai Teme-

tőben nyugszik, pontos 
adatok nincsenek, Kitünte-

tések: Légi érem, Tölgyfa-

levél. Gépjel: BV, neve 
„Rusty & Marge‖ 

. 450228 
 

. 
Smith, Wil-

liam L. 
0-768272 96FS 82FG 15AF KIA   

. 440804 . . 
Willsie, 

Richard, E 
0-737918 96FS 82FG 15AF 

 

Richard S. Andrews, 0-
1695492, Willsiet megmen-

tette az 1944. augusztus 4-i 

bevetésükön. (Románia 
Focsani, Ploesti) Leszállt a 

sérült gép mellé és felvette a 

másik pilótát! A távolság 
miatt nem volt elég üzem-

anyaguk ahhoz, hogy visz-

szatérjenek Olaszországba, 
ezért az ukrán Poltavába 

repültek. 

Dick Willsie 1942-ben 
csatlakozott Észak-Afrikába 

a 414. Éjszakai Vadászszá-

zadhoz, ahol 31 bevetést 
hajtott végre Beaufighter-

en. Átkerült a 82. vadász-

osztály 96. vadászszázad-
hoz, ahol 82 napon át szol-

gált és számos alacsonytá-

madásban és egyéb beve-
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tésben vett részt. Három 
légi győzelmet aratott a P38 

gépével „Snake Eyes‖ (Kí-

gyószem). Később a 
12FBG-ben szolgált, az 

560. században, 1951-ben 

Koreában. Vietnamban is 
harcolt, majd 1974-ben 

visszavonult. 

 
440829 

  

Willsie, 

Richard, E 
O-737918 96FS 82FG 15AF 

 
Szdpk. kinevezés (őrgy) 

 
441214 

  

Willsie, 

Richard, E 
O-737918 96FS 82FG 15AF 

 
Szdpk. szolgálat befejezése 

 

 

 

82. vadászosztály / 97. vadászszázad 

 

 

MACR Dátum 
Gép 

száma 

Gép 

típusa 
Pilóta Azonosító Század Osztály Hadsereg Kód Leírás 

. 441003 
43-

28761 

P-38j-

15-LO 

Andrews, 

Marvin E 
0-769604 97FS 82FG 15AF LAC 

A gép elpusztult leszálláskor, 

Vincenzo, Olaszország 

. 450313 
42-

68007 

P-38J-

10-LO 

Bortner, Ro-

bert W. 
0-773546 97FS 82FG 15AF KIA 

Varano/ tótól északra az 

Adriai tengerbe zuhant. 
Szolgálatba lépett: Washing-

ton. 

Sicily-Róma Amerikai Te-
mető, Nettuno, 

. 440801 
43-

28691 
P-38j-
15-LO 

Charlton, 
Wilfred H 

0-829165 97FS 82FG 15AF LACEF 

A gép elpusztult ütközés 

okozta a hajtómű meghibá-
sodásban, Vincenzo, Olasz-

ország 

 
450905 

  

Downey Harry 

L.  
0-798105 

   
MIA 

 

 
440803 

42-

13199 

P-38J-

15-LO 

Fernow, 

Melvin L 
T-124768 97FS 82FG 15AF TAC 

Gépkód AI, (Adams, 95FS, 

82FG), a gép megsérült 

gurulás közben, Vincenzo, 
Olaszország 

 
440826 

43-

28795 

P-38J-

15-LO 

Fernow, 

Melvin L  
T-124768 97FS 82FG 15AF FL 

Gép megsemmisült kényszer-

leszálláskor, Manfredonia, 
Olaszország 

14023 450422 
43-

28778 

P-38J-

15-LO 

Garretson, 

William C. 
0-730446 97FS 82FG 15AF KIA 

Gépjel: HB, név: „Billy 

Boy‖, 1945 áprilisáig nem 

hordott nevet. 
Elesett akció közben. 

 
440804 

43-

28696 
P-38J 

Gordon, James 

T   
97FS 82FG 15AF 

 
1 légigyőzelem, Bf-109 

 
440808 

43-
28696 

P-38J 
Gordon, James 
T   

97FS 82FG 15AF LAC 
Kényszerleszállás, gép el-
pusztult Vincenzo 

. 450217 
 

. 
Graham, Carl 
G. 

0-769804 97FS 82FG 15AF KIA 

Szolgálatba lépett: Montana. 

Firenzei Amerikai Temető. 
Kitüntetések: Légi érem, 3 

Tölgyfalevél. 

 
440812 

  

Green Paul 

J.385  
97FS 82FG 15AF 

 
Szdpk. kinevezés (alez) 

 
441026 

  
Green Paul J. 

 
97FS 82FG 15AF 

 
Szdpk. szolgálat vége (alez) 

. 440907 
42-

13249 
P-38G-
10-LO 

Groelinger, 
Howard 

T-125434 97FS 82FG 15AF CRLEF 

Gép elpusztult, kényszerle-

szállás, Foggia Main, Olasz-

ország 

14024 450422 
44-

23849 

P-38L-

1-LO 

Hollingsworth, 

Pren G 
44-23849 97FS 82FG 15AF 

RTN 

POW 
Fogságból megszökött. 

 
450210 

44-
25028 

P-38L 
Joslin, Aaron 
C   

97FS 82FG 15AF TAC 
Gép guruláskor sé-
rült,Vincenzo 

 
441014 

43-
28403 

P-

38JJ-

15-LO 

Katschka, 
Kenneth R  

T-124080 97FS 82FG 15AF CRL 

Kényszerleszálláskor gép 

megsemmisült Vincenzótól/ 

1,2 mérföldre, északnyugat-

                                                 
385

 A jelentésekben néha Green, néha Greene 
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ra. 

. 450312 . . 
Lancaster, 
William H 

0-715557 97FS 82FG 12AF 
 

1 légigyőzelem, Bf-109 

12714 450304 
43- 

28681 

P-38J-

15-LO 

Lockridge, 

Thomas H. 
0-773721 97FS 82FG 15AF POW Eltűnt Ausztria felett. 

 
441207 

44-

24135 

P-38L-

1-LO 

Phillips, Fred 

Jr 
0-800037 97FS 82FG 15AF 

DNB 

KIA 

Szülőváros: Warren County, 
Meghalt balesetben, 

Venosatól 15 mérföldre, 

délkeletre, Olaszország 

. 450322 . . 
Rivest, George 

L 
0-817854 97FS 82FG 12AF . 1 légigyőzelem, Fw-190 

 
450612 

  
Shomaker 
William E.      

MIA 
 

13794 450414 
44-

24427 

P-38L-

1-LO 
Smith, John W 0-659845 97FS 82FG 15AF POW 

Európai hadszíntér, Néme-

tország 

. 450918 
 

. 
Spencer, Char-
les R. 

0-424693 97FS 82FG 15AF KIA 

Szolgálatba lépett: Arizona. 
Firenzei Amerikai Temető. 

Kitüntetések: Ezüst csillag, 

Kiváló repülő kereszt, Légi 

érem, 6 Tölgyfalevél. 

12125 450213 
44-

25021 

P-38L-

1-LO 

Stone, Stephen 

A. Jr. 
0-427890 97FS 82FG 15AF POW 

 

13071 450319 
44-

24440 
P-38L-
1-LO 

Thrall, Howard 
B 

0-804252 97FS 82FG 15AF CRL 

Szülőváros: San Bernardino, 
CA 

Súlyosan sérült és meghalt 

kényszerleszálláskor, 
Vincenzo, Olaszország 

 
440804 

43-
28811 

P-38J-
15-LO 

Vaughan, 

Thomas Wal-

lace 

0-760211 97FS 82FG 15AF 
 

1 légigyőzelem, Ju-88 

. 441024 
42-

104182 

P-38J-

15-LO 

Wallace, John 

W Jr 
0-825018 97FS 82FG 15AF BOEF 

Pilóta kiugrott, a motor meg-

hibásodása miatt, a repülőgép 

megsemmisült, Anconától 25 
km keletre, Olaszország 

10675 441220 
43-

28652 
P-38J-
15-LO 

Zellman, 
Lawrence G. 

0-821588 97FS 82FG 15AF POW 

Hely, Jugoszlávia (44 þ 10 '- 

17 þ 50), a kiindulási pontra, 

Vincenzo, Olaszor-
szág. Bombázókíséret Bruck. 

Üzemanyaga elfogyott, meg-
próbált visszatérni. Csetnikek 

által ellenőrzött területen ért 

földet és a többi háborús időt 
ott töltötte velük Banja Luka, 

Jugoszlávia. 

 

 

A táblázatokban a következő rövidítések, kódok szerepelnek: 

 

BMAC  Bailed out due to Mid Air Collision   Megmenekült légi ütközésből 

BOEF Bailed Out-Engine Failure   Megmenekült motorleállás után. 

CBL Crashed Belly Landing   Hasra szállásos kényszer-leszállás 

CRL CRash Landing    Kényszer-leszállás 

DNB Pilot Killed, plane destroyed in crash  Pilóta meghalt, a gép megsemmisült 

Evader      Megszökött fogságból. 

FL Forced Landing    Kényszerleszállás 

FOD  ?      Eddig nem tudtuk azonosítani a jelentését, de egészen  

       bizonyos, hogy személyi veszteség.386 

KFA  Killed in a Forced ACcident   Meghalt kényszer-leszálláskor 

KIA Killed In Action    Elesett harci bevetésen 

                                                 
386

 A rövidítési lista szavait elemezve talán Fire Off Destroyed (FOD) → Tűz elpusztította? 
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KMAC Killed Mid Air Explosion   Meghalt légi robbanásban 

LAC Landing ACcident     Leszállási baleset 

LACEF Landing ACcident due to Engine Failure Leszállási baleset mindkét motor meghibásodása miatt 

MIA Missing In Action    Bevetésben eltűnt 

POW Prisoner of war    Fogságba esett. 

RTN Return    Visszatért 

S/d (Megsebesült?)    Eddig nem tudtuk pontosan azonosítani a jelentését. 

S/d Rtm (Megsebesült, visszatért?)   Eddig nem tudtuk pontosan azonosítani a jelentését. 

TAC Taxiing ACcident    Baleset gurulásnál 

TOA Take Off Accident     Felszállási baleset 

 

 

 

Tehát egy névsor azokról, akik ott lehettek, illetve ott voltak az eseményben. A pilótát az ere-

deti századánál tüntettük fel. 

 

 Pilóta Rendfokozat Azonosító Század Osztály Hadsereg 

1 Edwinson Clarence T.      ezd. / opk. 
 

törzs 82 15 

95. vadászszázad 

2 Armstrong William K. fhdgy 
 

95 82 15 

3 Anderson Ernest L fhdgy 0-767063 95 82 15 

4 Barnhart, Harley E  hdgy 0-769668 95 82 15 

5 Barr William F. „Bug‖ fhdgy 0-769605 95 82 15 

6 Bertram George A. hdgy 0-770146 95 82 15 

7 Black Robert W. hdgy 0-763044 95 82 15 

8 Blair Walter J fhdgy 0-769690 95 82 15 

9 Blumer John E hdgy 0-769694 95 82 15 

10 Blurock William E. hdgy 0-769?55 95 82 15 

11 Brewer Philip hdgy 0-715462 95 82 15 

12 Brookman Wilburn R fhdgy 0-711936 95 82 15 

13 Carr Lee K hdgy 
 

95 82 15 

14 Cookson Jerold A. hdgy 0-763504 95 82 15 

15 Corey Robert F. alhdgy T-002990 95 82 15 

16 Coulson Eldon E hdgy 0-715478 95 82 15 

17 Di Nublia Armand A  hdgy 0-779397 95 82 15 

18 Edwards Adrian C. hdgy 0-769772 95 82 15 

19 Fleischer Richard E hdgy 0-770226 95 82 15 

20 Gardner Warner F. őrgy / szdpk. 0-428926 95 82 15 

21 Garmon, James A alhdgy T-125022 95 82 15 

22 Graham Ron hdgy 
 

95 82 15 

23 Hayduk William P. fhdgy 
 

95 82 15 

24 Hawthorne William J. fhdgy 0-762466 95 82 15 

25 Heimer Irwin L  
 

95 82 15 

26 Howard Elwood L hdgy 0-762335 95 82 15 
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27 Ismert Eugene G. Jr fhdgy 0-773664 95 82 15 

28 Kennedy Peter C. hdgy 0-770306 95 82 15 

29 Leachman Keith Gordon hdgy 0-773711 95 82 15 

30 Leone Densmore D alhdgy T-003010 95 82 15 

31 Lewis Arthur D. hdgy 0-770323 95 82 15 

32 Matthews Charles W. hdgy 0-819133 95 82 15 

33 Morris Thomas G. hdgy 
 

95 82 15 

34 Olson, Maurice S fhdgy 
 

95 82 15 

35 Orders Kermit R. hdgy 
 

95 82 15 

36 Pape Nathanial A hdgy 0-760378 95 82 15 

37 Peplinski Lawrence „Larry‖ hdgy 0-769922 95 82 15 

38 Phillips Herbert W  őrgy 0-773795 95 82 15 

39 Powers Ralph M hdgy 0-769933 95 82 15 

40 Ryland Delbert E hdgy 0-769634 95 82 15 

41 Small James hdgy 
 

95 82 15 

42 Stoutenborough J Don szds 0-743382 95 82 15 

43 Sutter Harley N. hdgy 0-708345 95 82 15 

44 Swan Donald A. hdgy 0-808763 95 82 15 

45 Tyler Elvin D. hdgy 0-773888 95 82 15 

46 Urton Thomas A hdgy 0-766791 95 82 15 

96. vadászszázad 

47 Benkoski, Ernest F fhdgy 0-715444 96 82 15 

48 Berry, Robert E  fhdgy 0-826858 96 82 15 

49 Bowen, Lindsay L.Jr. hdgy 0-774498 96 82 15 

50 Burgess, William H  hdgy 
 

96 82 15 

51 Carroll, Walter Jerome Jr hdgy 0-753608 96 82 15 

52 Davies, Glenn hdgy 0-756386 96 82 15 

53 Fraser, Ronald W Jr  hdgy 0-773608 96 82 15 

54 Frost Kenneth R. hdgy 0-1695413 96 82 15 

55 Garmon, Winfred A  alhdgy 42-67959 96 82 15 

56 Grover, Arnold L hdgy 0-708680 96 82 15 

57 Huters, William M  fhdgy 0-561341 96 82 15 

58 Jelko, John F III  alhdgy T-62251 96 82 15 

59 Kane, John J hdgy 0-822186 96 82 15 

60 King, Charles szds 44-24392 96 82 15 

61 Lassiter, William B. fhdgy 0-715557 96 82 15 

62 Malejki, Joseph M  hdgy 
 

96 82 15 

63 Manwaring, Robert R  hdgy 0-773738 96 82 15 

64 O'Callaghan, Martin F, hdgy 0-763316 96 82 15 

65 Smith, William L. hdgy 0-768272 96 82 15 

66 Willsie, Richard, E őrgy / szdpk. 0-737918 96 82 15 

97. vadászszázad 

67 Andrews, Marvin E fhdgy 0-769604 97 82 15 

68 Bortner, Robert W. hdgy 0-773546 97 82 15 
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69 Charlton, Wilfred H hdgy 0-829165 97 82 15 

70 Downey Harry L.  hdgy 0-798105 97 82 15 

71 Fernow, Melvin L  alhdgy T-124768 97 82 15 

72 Garretson, William C. fhdgy 0-730446 97 82 15 

73 Gordon, James T  hdgy 
 

97 82 15 

74 Graham, Carl G. fhdgy 0-769804 97 82 15 

75 Green Paul J. alez / szdpk 
 

97 82 15 

76 Groelinger, Howard alhdgy T-125434 97 82 15 

77 Hollingsworth, Pren G hdgy 44-23849 97 82 15 

78 Joslin, Aaron C  hdgy 
 

97 82 15 

79 Katschka, Kenneth R  alhdgy T-124080 97 82 15 

80 Lancaster, William H fhdgy 0-715557 97 82 15 

81 Lockridge, Thomas H. hdgy 43-28681 97 82 15 

82 Phillips, Fred Jr fhdgy 0-800037 97 82 15 

83 Rivest, George L hdgy 0-817854 97 82 15 

84 Shomaker William E.  hdgy 0-73401 2 97 82 15 

85 Smith, John W szds 0-659845 97 82 15 

86 Spencer, Charles R. őrgy 0-424693 97 82 15 

87 Stone, Stephen A. Jr. őrgy 0-427890 97 82 15 

88 Thrall, Howard B fhdgy 0-804252 97 82 15 

89 Vaughan, Thomas W fhdgy 0-760211 97 82 15 

90 Wallace, John W Jr hdgy 0-825018 97 82 15 

91 Zellman, Lawrence G. hdgy 0-821588 97 82 15 
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Számvetés a kutatás alapján 
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Az előzőekben leírtak szerint, a talált iratok, anyagok tartalma alapján a következő 

megállapításokat tehetjük az 1944. október 21-én, Bánréve mellett történt, vasúti szerelvény 

alacsonytámadására vonatkozóan: 

 

 A bánrévei vasútállomás és a fűtőház, a Felvidék visszacsatolása után, ismét jelen-

tős vasúti csomópont. 

Itt találkoznak a Mis-

kolc – Bánréve, Bán-

réve – Feled – Fülek, 

a Bánréve – Dobsina 

(Csak Sajóháza állo-

másig, mert innen 

észak felé a többi ál-

lomás, így Dobsina is 

a bécsi döntés szerint 

Szlovákiáé maradt!), 

Bánréve – Ózd  – 

Nádasd  (Borsodnádasd) vasútvonalak. 

 Ezekben az időkben ez a vasútvonal is, valamint a térség közútjai is, a visszavonuló 

csapatok és a menekülő lakosság egyik kevés, de annál fontosabb lehetséges mene-

külési iránya. Az állomás állandóan tele van vonatokkal. A településen csapatok 

pihennek, időznek szinte folyamatosan, ekkor ősszel. 

 A légiriasztás az események előtt nagyjából egy órával megtörtént, a vasútállomás 

tetején elhelyezett légvédelmi sziréna jelzésével. 

 A személyvonat (a légiriadó menekülő vonat) ennek megfelelően indult el a 

bánrévei vasútállomásról. 

 Többszöri megállással, utasok felvételével érte el a támadás helyszínét a Bánréve – 

Rozsnyó (Sajóháza) vasútvonalon, a Sajórecske előtti térséget. 

 A vonat megtámadása 10
10

 – 10
14

 időpontok között lehetett. 

 A vonatra a 2 x 3 gépcsoportban érkező P-38 vadászok támadtak rá. Az első gép-

csoport vezérgépe vezette a csoportot a vonat irányában. A vonatra a az első gép-

csoport 2. és 3. gépe tüzelt, gépágyúkkal és géppuskákkal. 

 A támadás után egy gép végezte el a helyszín vizsgálatát és valószínű fényképezé-

sét. 

 A korabeli beszámolók szerint a támadást a földről légvédelem nem akadályozta, 

mert ott ilyen nem volt. 

 Annak ellenére, hogy az iratok szerint jó néhányszor vegyes – több századból álló – 

kíséretet vetett be a 82. FG. mégis, itt úgy gondoljuk, hogy a hatos támadó csoport 

a 95. századhoz tartozhatott. A 96, és 97. századoknál talált iratok nem utalnak 

1944. október 21-én, alacsonytámadásban való részvételre, pedig a 95. század 

egymaga nem támadhatott 36 géppel! Ezt két, vagy több század gépéből álló és 

megfelelően elosztott rajok tehették csak meg, esetleg a törzs repülőállományából 

kerülhettek be még gépek és pilóták. 
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Az azonban szinte teljesen bizonyosra vehető, hogy egy ilyen kis támadó csoport 

esetében csak az a célszerű és hatékony, ha egymást ismerő, összeszokott pilóták, 

géppárok repülnek együtt. Erre alapozzuk, azt, hogy mind a 6 gép a 95. századhoz 

tartozhatott. 

 Úgy véljük, hogy a bánrévei személyvonat elleni támadás, a nyílt vasúti pályán egy 

rendkívül tragikus eset volt. Mégis volt azonban egy kicsi pozitívabb hozadéka is 

az eseménynek! Nevezetesen az, hogy a portyázó gépek, így már nem repültek be a 

keletebbre eső, bánrévei zsúfolt vasútállomás fölé,
387

 amely akkor is, mint ezekben 

az időszakokban mindig is, tele volt katonai, kórház, személy, tehervonatokkal. (11 

vágány) Ott találtak volna aztán pusztítani valót a vadászgépek, vonatok egymás 

mellett, tele anyaggal, emberekkel! Ráadásul a község – mint ezekben az időkben 

mindig – meg volt töltve pihenő, átvonuló katonasággal és nem elhanyagolható 

mennyiségben menekülő civil lakossággal is. Akkor itt a közúton – lásd korábbi 

visszaemlékezések – már szinte folyamatos sorokban vonultak a menekülők, kato-

nák, civilek vegyesen, éjjel – nappal. 

A bánrévei vasútállomásnak – mint aztán az a tíz nappal későbbi szovjet bombá-

zásnál is kiderült – nem volt légvédelme! A településen honvédségi légvédelmi fi-

gyelőőrs működött (7/17. lgv. figyelőőrs), azonban ez csak információkat tudott 

adni telefonon a miskolci körzetnek, légvédelmi fegyverei nem voltak. Az egyetlen 

eszköz, amint azt írtuk is a légi veszélyre figyelmezető sziréna, illetve a veszélyez-

tetett térségből való menekülés volt. Légvédelmi tüzérség csak az ózdi vasgyárat, 

illetve a diósgyőri vasgyárat és a gépgyárat védte.  

Az átvonuló katonai alakulatoknak természetesen rendelkezésre álltak „csapatlég-

védelmi‖ eszközök (géppuskák, kisméretű légvédelmi gépágyúk…), de ezek alkal-

mazásáról sem ekkor, sem a tíz nappal későbbi bombázás kapcsán nincs meggyőző, 

megerősített adat! 

 A Pataky- Rozsos-Sárhidai: Légiháború Magyarország felett című munkában a 

Bánréve - sajórecskei támadás helyszíne nem szerepel. Ugyanez vonatkozik a 

MÁV eseményjegyzékére is. Mindkettőben Ózd vasútállomás elleni támadás szere-

pel, ekkor, e napon azonban bizonyíthatóan, Ózdot pedig nem támadták gépek! A 

támadás Bánrévéhez közel, attól északra történt a vasúti szerelvény, a személyvonat 

ellen, ahogy azt leírtuk. Tehát mégiscsak szükséges a kiigazítás! 

 Az újságíró megjegyzésére, hogy a támadó gép P-38J volt ékes bizonyíték, hogy 

mindkét startkönyv P-38L-1 típust ad meg a kérdéses napon történt támadáshoz! 

 A 82. FG. fellelt színes fényképei alapján megállapítottuk, hogy az előbb említett 

könyvben szereplő felségjelzési és festési rendszer leírása hibás. A légcsavarkúpok 

és a törzsorr is piros festésű volt az alakulatnál és nem fehér, vagy alumínium szí-

nű! 

 

                                                 
387

 A bánrévei vasútállomás a sajórecskei támadási helyszíntől mintegy 4,5 km távolságra van, délre, 

légvonalban. 
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A „Légiháború Magyarország felett” című könyv leírása szerinti alakulat jelzések  

A 15. AAF, 306. FW, 82. FG jelzéseit viselő P-38J
388

 

 

 

 

William F. „Bug” Barr  

hadnagy és a „harcias katicabogár”
389

 

 

 Ezen a képen, amely szerencsére 

színes, viszont kiválóan látszik a 

vadászosztály által használt szín-

jelzés, amely az előzőekkel szem-

ben a légcsavarkúpok és a törzsorr 

piros színét mutatja. A turbófeltöl-

tő oldaláról viszont itt hiányzik a színezés, más gépeken viszont rajta van. 

 A századok veszteségi fogsági- és eredménylistáit, gépveszteségeit vizsgálva nem 

találtuk egyéb nyomát az 1944. október 21-én történt bevetésnek.  

A gépveszteségi nyilvántartáson – gyártási szám és típus pontos megjelöléssel – az 

időpont, az esemény, a pilóta neve is szerepel. Ez az egyetlen olyan nyilvántartás a 

vizsgált anyagokban, ahol az alacsonytámadásokban szerzett sérülések is fel voltak 

tüntetve, illetve a fel- és leszállások során bekövetkezett géptörések is szerepelnek. 

 Számunkra most már egyértelműnek látszik, hogy 1944. október 21-én délelőtt az 

észak-kelet magyarországi vasúti célok támadására kijelölt vadászalakulatok ezt a 

feladatukat önállóan, a szombathelyi és győri bombázástól függetlenül hajtották 

végre. A bombázók kísérésére más vadászosztályok voltak bevetve, P-38 és P-51 

gépekkel ezeknek a célpontjaik támadása során legfeljebb légvédelmi tüzérségi el-

hárításban lehetett részük, vadászrepülők nem támadták őket.  

 

                                                 
388

 Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légiháború Magyarország felett 2. kötet 310. oldal leírása szerint, általunk színezve. 
389

 William F. „Bug‖ Barr collection. A „Bug‖ szónak több jelentése is van – őrült, bogaras, hepp, dili, bogár… 

Mi azonban a gépre festett figura alapján maradjunk a bogár jelentésnél.  
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1945. a 82. FG  repülőterén Balról jobbra: Larry Peplinski, Del Ryland, és Monty Powers  

A képen kiválóan látszik a vadászcsoportra jellemző felségjelzések rendszere!
390

 

 

 

 

 

 

P-38 vadászok alacsonytámadása 

egy vonat ellen
391
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 Ralph 'Monty' M. Powers, Jr. collection 
391

 MMC Art 
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Győztes szárnyalás, igaz, hogy már egy álló motorral…. 

 

… és amikor a szerencse csak részben tartott ki… 
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Egy kis számolgatás… 
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„…Végignéztük a szerelvényt és a mozdonyt, nagyon sok gépágyú- és géppuskalöve-

dék érte. A fegyverek tűzereje olyan volt, hogy a mozdony álló- és hosszkazán több helyen tel-

jesen át volt lőve és azon távozott el a gőz és a víz. Sok olyan lövedék volt mely a mozdonyke-

retbe, a kerékpár abroncsaiba, valamint a tengelybe volt befúródva…‖
392

 

 

Az, hogy a gépek minden tűzfegyverükből lőttek a sebesülések milyenségéből 

egyértelműen eldönthetők.  

 

„…A mozdonyon tartózkodott még Takács József lakatos bánrévei lakos, aki súlyosan 

sérült. A testéből 28 db szilánkot operáltak ki, s ki tudja mennyi maradt benne élete végéig…‖ 

  

 

Gondolatok a gépágyúról 

 

A szilánkos sérülések a vonat sebesültjein és halottain nagyon nagy valószínűséggel a 

20 mm-es gépágyúlövedékek szétrobbanásakor keletkeztek. A gépágyúlőszer – fajtájától füg-

gően – vagy az ütközéskor, vagy nagyon kis időeltéréssel a becsapódás után robban szét. Erre 

különösebben nem is érdemes a szót vesztegetni. 

A gépekben Hispano A/N-M2(C) gépágyú volt beépítve. 

 

Technikai adatok: 

 Típus:      egycsövű gépágyú 

 Kaliber:      20 × 110   mm 

 Működtetés:     gázelvételes 

 Hossz csőszájfék nélkül:    2320    mm 

 Hossz csőszájfékkel:    2520    mm 

 Üres súly:     43    kg 

 Betöltött súly dobtárral:    68.7   kg 

 Elméleti tűzgyorsaság:    600–700   lőszer/perc 

 Torkolati sebesség:    840-880    m/s 

                                                 
392

 id. Rónaföldi Zoltán 



Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után 277 

 
 Lőszertípusok

393
     

o Tömör   (Ball),  

 lövedék   130  g 

 lőszer   250  g 

o Robbanó  (HE - High Explosive, Incendiary) 

 lövedék   130  g 

 robbanóanyag  14 g  

 lőszer   260  g 

o Páncéltörő (Armor Piercing - Tracer M75) 

 lövedék   170  g 

 lőszer   290  g 

 

 

 

Gépágyúlőszer ellenőrzés
394

 

 

 

 

 

 

  

 

20 mm-es gépágyúlőszer
395

 

 

 

 

 

Amarikai Hispano gépágyú szabadalmi  

rajz részlet
396

 

 

 

 

Az amerikai légierő a brit változatú (M1) gépágyúval kezdett, de aztán jelentősen át-

alakították, hogy a fegyver hibáit megszüntessék. A gépágyú az említett változatában megbíz-

hatatlanul működött, mindenképpen szükséges volt mind áttervezni, mind pedig a sorozat-

                                                 
393

 Csak néhányat említünk, mert igen sokféle volt  és a változatokat még a nyomjelzős és az önmegsemmísítős 

elv is variálta. 
394

 http://en.wikipedia.org/wiki/Hispano-Suiza_HS.404 A képen a fegyvermester és a pilóta is ellenőrzi  a 

hevederbe fűzött lőszereket. Nem véletlenül, mert a háború végéig a P-38 gépágyúinál időről-időre működési 

problémák volta. 
395

 A méretek érzékeltetésérea lőszer mellett egy golflabda (labda átmérője 42,67 mm) 
396

 Wikipedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hispano-Suiza_HS.404
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gyártását elindítani. A megoldás végül többek között a 20 mm-es űrméret, a zárszerkezet, az 

ismétlőszerkezet és az ütőszeg átalakítása lett. A fegyver ennek ellenére sem lett teljesen 

megbízható.  

Mindezek mellett a 20 mm-es gépágyú igazi gyilkos fegyver volt a vadászgépen. 

 

Egy adott b (dm) vastagságú páncél átütéséhez szükséges sebesség (m/s) a következő, 

levezethető és tapasztalati értékekkel kiegészített, összefüggésből nyerhető.
397

 

 

     
          

          
 

 

ahol:     vc a páncéltörő lövedék szükséges sebessége becsapódáskor (m/s), K a páncél és a lö-

vedék tulajdonságaitól függő együttható (számértéke homogén páncélra 1600-2000, heterogén 

páncélra pedig 2000-3000), d a lövedék átmérője, (dm), m a lövedék tömege, (kg), b a páncél 

vastagsága (dm), βc a becsapódás szöge (a páncél felülete és a lövedék hossztengelye között 

mért 90þ vagy annál kisebb szög). 

 

   √
    

         
        

   

 

 

A mozdony kazánszerkezete nem páncéllemez, hanem csak kazánlemez. Ennek megfelelően a 

K értékei közül a legkisebb értéknek csak a harmadát vesszük figyelembe.
398

 

Egyéb peremfeltételek a következők, mivel csak tájékoztató számításról van szó. 

 a lövedék kezdősebességénél csak a csőtorkolati sebességet vesszük figyelem-

be, 

 a becsapódási szög 90þ, 

 a lövedék valós becsapódási sebességét a kezdősebesség 75 %-ára vesszük fel, 

így értékeljük a légellenállás okozta sebességcsökkenést 

Ennek megfelelően tehát a 840 m/s torkolati sebességű, 170 g tömegű, 20 mm átmérőjű gép-

ágyúlőszer által – néhány száz méterről leadott lövés – átütési mérete kazánlemezre 

 

                                                 
397

 Szilvássy László okl. mk. alezredes: A harci helikopterek fegyverrendszerének modernizációs lehetőségei a 

Magyar Honvédségben című disszertációjának felhasználásával.3,1. fejezet. A lövedékek hatása a célra. 

(A lövedék dinamikája és a célpont anyagának jellemzői alapján a számítások pontosan elvégezhetőek. Viszont 

gondot okoznak az akkori fegyverek, lőszerek, anyagok szükséges jellemzőinek, kísérleti értékeinek nem pontos 

ismeretei. Ezért elegendő a közelítő számítás is a szemléletesség kedvéért.)[RZ] 
398

 Csak tájékoztatásul, páncéllemez szakítószilárdság: 1600 N/mm
2
, folyáshatár: 1300 N/mm

2
, Vickers 

keménység: 425. Nagyszilárdságú kazánlemezre ugyanezek az értékek: 500 N/mm
2
/280…300 N/mm

2
/140. 
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   √
(         )                   

            

   

                          

 

Látható, hogy általános szerkezeti acél szilárdság esetében, az átütési vastagság rendkívül 

nagy lesz. Ehhez jön még a gépágyúlőszer robbanóanyaga és így a rombolás rettenetes lesz! 

 

 

 Nézzük ez után a géppuskák által bevitt találatokat!   

 

Az M2 Browning géppuskához szintén számos, különböző típusú lőszert használtak. 

Ezek a standard lövedékek, a páncéltörő (AP), páncéltörő-gyújtó (API), és a páncéltörő-

gyújtó nyomjelző (APIT)…  

A 12,7 mm-es páncéltörő lövedék a 0,875" (22,2 mm) edzett acélból készült páncél-

lemezt 100 m távolságból, a vékonyabb 0,75" (19 mm) ugyanilyen szerkezetűt pedig 500 m-

ről átlyukasztotta! 

 

12,7 mm géppuskalőszer 

 

 

 

 

 

A lőszer alakját is figyelembe véve, az előző ábra alapján számolva, hozzávetőleg 45 g 

tömeget kapunk. A vadászgép sebességét a támadásban, a gépre megadott utazási (cirkáló) 

sebességre, azaz nagyjából 450 km/h értékre vesszük fel. 
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 A lövedék torkolati energiáját
399

 az 

 

    
 

 
        

   
 

 
                         

 

egyenlet alapján határozhatjuk meg. Ez viszont álló fegyver esetén igaz, ehhez hozzáadódik a 

vadászgép repülési sebességéből eredő mozgási energia is! 

 

    
 

 
     é 

   
 

 
                        

 

bár, mint ezt látjuk, csak töredéke (2 %) a fegyver működéséből adódó energiának. 

A lövedék teljes mozgási energiája tehát 

 

 ö       
 

 
   ⌊     

     é 
 ⌋             

 

A páncélátütés várható sávját, 12,7 mm lövedékre a következő ábra mutatja. Ez jó 

összhangban van a fellelhető amerikai szakirodalmi adatokkal, amely a P-38 L gépeken al-

kalmazott géppuska adataiból nyerhetők. 

A mozdony kazánlemezei és az alváz, szerkezetiacél minőségű lemezek, de nem 

edzettek. Ezek átlövése ekkora energiájú lőszerrel természetesnek tekinthetők. A mozdony 

tengelyei általában nemesített acélból készültek, a kerekek futófelületei, amelyek a felületü-

kön kéregedzéssel, nagyon nagy 

keménységre voltak kikészítve, 

alatta pedig, szintén kemény, 

ám szívós az anyag. A tenge-

lyeket, kerekeket a lövedékek 

nem ütötték át, de a nagy ener-

giának megfelelően befúródtak 

és lefékeződtek. Az ábra szerint 

ez 200… 300 m-ről leadott lövé-

sek esetében a 17… 22 mm-t is 

elérhette a behatolás mélysége.  

 

                                                 
399

 A számítások Földi Ferenc  GONDOLATOK A HATÁSOSSÁGRÓL  (Hadmérnök 3. szám 2006. december) 

munkája alapján 
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12,7 mm űrméretű, Colt-Browning M2 repülőgépre áttervezett géppuskák
400

 

 

 

12,7 mm lőszerfajták 

 

                                                 
400

 Torkolati sebesség: 840…880 m/s, 750…850  lövés/perc (AN/M2), 1200 lövés/perc (AN/M3),  0,5‖, azaz 

12,7 mm űrméret. 
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Az alacsonytámadások „anatómiája”. 

Fényképek a 305. FW alakulatainak 

ilyen jellegű akcióiról 
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Fotógéppuska, angolul camera-gun, a II. világháború második felében egyre több 

amerikai vadászgépre felkerült, mint tartozék. Ezzel lehetett egyértelműen és vita nélkül iga-

zolni a légiharcokban való részvételt, az elért eredményeket, de az alacsonytámadásokról is 

szemléletes képek készültek ilyen módon. 

Segítségükkel egyértelműen lehetett mérni a vadászrepülők akciókban való részvételét, a cé-

lok leküzdését, a taktikai hatékonyságot. A kamerák a vadászgép tűzfegyvereinek működésé-

vel együtt indultak, illetve álltak le, de a filmek átvizsgálása során számunkra egyértelmű lett, 

hogy célok azonosítására, illetve az eredmény rögzítésére is volt üzemmódjuk. Ekkor a fegy-

vereik nem működtek. Sőt! Egyes gépeken – osztályparancsnok, századparancsnok, stb. – 

úgynevezett „cocpit-camera‖
401

 is létezett, amelyekkel még több külső felvételt is készítettek. 

Természetesen a bombázókat is ellátták később hasonló kamerákkal, a lövésztornyok 

fegyvereinek működésével párhuzamosan rögzítették az eseményeket. Volt viszont ezeken a 

gépeken olyan kamera is, amely a bombázási célpontról készítettek felvételeket a bombák ve-

tése után. 

A 305. FW. alakulatról találtunk fotogéppuska fil-

meket, az 1944-45 évekből. Ezekből bemutatunk néhányat, 

amelyeken vasutakat, mozdonyokat, vonatokat támadnak 

meg a P-38 gépekkel felszerelt vadászok. 

 

A P-38 vadászgép fegyverzete  

 

 

 

P-38 pilótafülke 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-38 törzsorr, fegyverzeti kamrák
402

 

 

 

A P-38 vadászgépek törzsorrba koncentrált fegyverei, egy gépágyú (20 mm) és négy 

                                                 
401

 pilótafülke-kamera 
402

 Classic Jets Fighter Múzeum, Parafield repülőtér, Adelaide, Ausztrália 
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géppuska (12,5 mm), félelmetes és összpontosított tűzerőt biztosított a pilótájának. 

 

A fényképeket az akciókról hozott filmekből vettük ki. A válogatás önkényes, mert a 

filmek több órát tesznek ki. Ezek csak példák, azt szeretnénk szemléltetni, hogy ezek a vadá-

szok milyen hatékonyan, mekkora tűzerővel bántak el az ellenfeleikkel, illetve az eszközeik-

kel. A képek egy részénél a minőséget digitálisan javítottuk, hogy élesebb, jobb képet kap-

junk. 

 

Fegyverzet ellenőrzés, töltés 

 

 

 

16 mm-es 

külső kamera, 

a bombá-

zás rögzítésére 

 

 

 

305.FW. 14. FG.  

Easternbrooks százados, 1945.03.12 

Ausztria, vonat elleni alacsonytámadás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305.FW. 14. FG.  

Intyre őrnagy, 1945.03.12 

Ausztria, vonat elleni alacsonytámadás 
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305.FW. 14. FG.  

Sapson hadnagy, 1945.03.16 

vonat elleni alacsonytámadás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305.FW. 14. FG.  

Boatman százados, 1945.03.19 

vonat elleni alacsonytámadás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305.FW. 14. FG.  

Miles hadnagy, 1945.03.19 

vonat elleni alacsonytámadás 
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305.FW. 14. FG.  

Miles hadnagy, 1945.03.19 

vonat elleni alacsonytámadás 

 

 

 

 

 

Aztán a fényképekről az is kiderül, hogy a pilóta mennyire volt bátor és rámenős. A képek 

egy részén az látszik, hogy távolról, magasról végzik a támadást. Vannak viszont olyan piló-

ták, akik hihetetlen alacsonyra és közelre rárepülnek a célokra. Erre is szeretnénk egy megta-

lált példát mutatni. Az előző képeken a támadások mutatnak távolságot és magasságot. Néz-

zék a következőket!  Ezt Brezas hadnagy csinálta. Mind a magasság, mind a távolság más, 

mint az előző képeken. Talán ezekre a vadászrepülőkre használta az amerikai pilóta szleng a 

„bug‖ „őrült, dilis‖ kifejezést?
403

 

Esetenként egy támadáson belül több képet adunk meg 

 

305.FW. 14. FG. Brezas
404

 hadnagy, 1944. 11. 01. 

vonat elleni alacsonytámadás, a támadás kezdete… 

 

                                                 
403

 Kicsit nehéz az egyértelműsítés, mert „bug‖ → bogár, „crazy‖ → őrült, „nutty‖ → dilis, „crotchety‖ → 

bogaras... mégis számos helyen az első kifejezést is használták a nagyon vakmerő, elszánt pilótára.  
404

 Michael Brezas  a háborút 12 légigyőzelemmel zárta. 1954. február 5-én légibalesetben hunyt el. (Spick: 

Allied Fighter Aces) 
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305.FW. 14. FG. Brezas hadnagy, 1944. 11. 01. 

vonat elleni, szó szerinti „alacsonytámadás”,  

a mozdony szétlőve…
405

 

 

 

 

305.FW. 14. FG. Brezas hadnagy, 1944. 11. 01. 

egy másik onat elleni alacsonytámadás, a támadás eleje… 

 

                                                 
405

 A fénykép a mozdonyhoz, annak méreteihez viszonyítva kiválóan mutatja, hogy Brezas hadnagy milyen 

elképesztően közel repült a földhöz és a mozdonyhoz képest!  
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305.FW. 14. FG. Brezas hadnagy, 1944. 11. 01. 

egy másik onat elleni alacsonytámadás, a támadás vége, a gőz az égbe száll… 

 

 

 Magyaországi eseményeket is találtunk természetesen. Jöjjenek tehát Tomlinson had-

nagy fényképei, 1944. október 14. Székesfehérvár környéke. 

 

 

305.FW. 14. FG. Tomlinson hadnagy,  

1944. 10. 14. Székesfehérvár környéke 
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305.FW. 14. FG. Tomlinson hadnagy,  

1944. 10. 14. Székesfehérvár környéke 

 

 

 

305.FW. 14. FG. Tomlinson hadnagy,  

1944. 10. 14. Székesfehérvár környéke 
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305.FW. 14. FG. Tomlinson hadnagy,  

1944. 10. 14. Székesfehérvár környéke 

 

 

 

305.FW. 14. FG. Tomlinson hadnagy,  

1944. 10. 14. Székesfehérvár környéke 
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305.FW. 14. FG. Tomlinson hadnagy,  

1944. 10. 14. Székesfehérvár környéke 

 

 
305.FW. 14. FG. Tomlinson hadnagy,  

1944. 10. 14. Székesfehérvár környéke 

 

 

Néhány fénykép a szombathelyi repülőtér alacsonytámadásairól. 
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305.FW. 14. FG. Smith A F  hadnagy,  

1944. 10. 12. Szombathely repülőtér 

 

 

 
305.FW. 14. FG. Smith A F  hadnagy,  

1944. 10. 12. Szombathely repülőtér 
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305.FW. 14. FG. Tompson hadnagy,  

1944. 10. 15. Szombathely repülőtér 

 

 

 

 

 

305.FW. 14. FG. Tompson hadnagy,  

1944. 10. 15. Szombathely repülőtér 
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305.FW. 14. FG. Tompson hadnagy,  

1944. 10. 15. Szombathely repülőtér 

 

 

 

 

 

305.FW, 14. FG. Tompson hadnagy,  

1944. 10. 15. Szombathely repülőtér 
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305. FW, 1. FG, 94. FS. Clifford Crawl hadnagy, 

1945. 04. 02. Bajorország és Ausztria, vasút alacsonytámadása
406

 

 

 

 

305. FW, 1. FG, 94. FS. Clifford Crawl hadnagy, 

1945. 04. 02. Bajorország és Ausztria, vasút alacsonytámadása
407

 

 

                                                 
406

 1stfighter.org.2006. 
407

 1stfighter.org.2006. 
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305. FW, 1. FG, 94. FS. Clifford Crawl hadnagy, 

1945. 04. 02. Bajorország és Ausztria, vasút alacsonytámadása
408

 

 

 

 

305. FW, 1. FG, 94. FS. Clifford Crawl hadnagy, 

1945. 04. 02. Bajorország és Ausztria, gépkocsi alacsonytámadása
409

 

 

                                                 
408

 1stfighter.org.2006. 
409

 1stfighter.org.2006. 
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P-38-asok alacsonytámadása. 

1944. augusztus 18-án a franciaországi Nancy / Essey-ben lévő német repülőtér.
410

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
410

 8. USAAF B-24 Liberatorai a jelzett napon megtámadták a repülőteret. Közvetlenül a bombázás után a P-38 

Lightningek alacsonytámadást indítottak a megmaradt német repülőgépek ellen. A festmény erről az akcióról 

készült, ezen Robin Olds, a 434. vadászszázad parancsnoka és az új P-38J „SCAT III" látható. 
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A Lockheed P-38 „Lightning” géphez kapcsolódó 

néhány, igen nevezetes esemény 
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 A tengernagy halála 

A japán haditengerészet második világhá-borúelőtti  

és alatti  legmeghatározóbb parancsnoka, akinek    

nevéhez   egyaránt  fűződnek hatalmas  

sikerek és súlyos  vereségek is. 

 1943. április 18-án a Salamon-szigeteki, Bougainville-sziget, Ballale repülőterének kö-

zelében az USA AF kötelékébe tartozó 339. vadászszázad 14, P-38G „Lightning‖ vadászgé-

pe, John Mitcell őrnagy szá-

zadparancsnok vezetésével, el-

fogta és lelőtte, azt a két 

Mitsubihi G4M „Betty‖ bom-

bázót, amelyen Yamamoto ten-

gernagy ellenőrzési körúton a 

szigetre érkezet. Az amerikaiak 

megfosztották ezzel Japánt a 

legnagyobb és legtekintélye-

sebb stratégájától a háború legkritikusabb szakaszában. 

 A bevetés is egy sikeres rádiólehallgatáson alapult, amiből az amerikaiak megtudták az 

időpontot és helyszínt.
411

 A megvalósításhoz a rendkívüli távolságok miatt a haditengerészet 

vadászgépei nem jöhettek szóba, ezért nem kis torzsalkodás és 

dás után átadták a feladatot a hadsereg légierejének. Ehhez is kellet 

azonban a P-38 nagyszerűsége, hatótávolsága, amely még így is csak 2 

darab 1172 literes póttartállyal
412

 tudta a feladatot lerepülni.  

 

Thomas George Lanphier, Jr 

 

Rex T Barber főhadnagy 

 

  

 

 

                                                 
411

 Az amerikai rádiólehallgatás és kódfejtés magas szintű volt. Már a japánokkal elkezdődött háborújuk előtt is 

megfejtették a japán diplomáciai kódok egy jelentős részét. A Midway-szigeteki csata előtt az amerikaiak szintén 

feltörték és megfejtették a japánok biztonságosnak hitt Type 97 - az Enigmáéhoz hasonló géppel kódolt jeleinek 

túlnyomó részét – ez nagymértékben hozzájárult a túlerőben levő ellenség felett aratott győzelemhez! A háború 

során nagy fejtörést okozott, hogyan leplezzék a sikeres lehallgatásokat, nahogy az ellenségük idő előtt váltson 

kódot. 
412

 Hozzávetőleg  310 gallon. 
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A 339. vadászszázad a „Bosszú” művelet során, 1943. április 18-án,  

a Salamon-szigeteken, Bougainvillenél lelőtte a Yamamoto admirálist szállító repülőgépet 

 

Egy saját gép elvesztése mellett (Ray Hine főhad-

nagy)
413

 hajtották végre a feladatot. Yamamoto 

gépének lelövését Lanphier százados magának 

követelte, ezt viszont a többiek az akció után 

vitatták.  

Egészen 

1983-ig tar-

tott ez a 

helyzet, ami-

kor is a megtalált roncson azonosították a találatokat, il-

letve megszólalt egy kísérő „Zero‖ pilóta is (Yanagiya 

őrmester).  

 A tények alapján az admirális gépét Lanphier 

nem lőhette le úgy, ahogy ő azt korábban előadta, jobb 

oldalról végzett támadással. A géppel farok irányból ér-

kező sorozatok végeztek és ezeket Rex Barber főhadnagy 

adta le. Az igazság kiderült, de Lanphier századost 1988-

                                                 
413

 Nemcsak a hat kísérő, hanem a Kahili-ből felszállt vadászokkal is csatázniuk kellett a bombázók lelövése 

során, után. Talán Holmes főhadnagy egyet le is szedett közülük. Közben viszont Hine főhadnagy, erősen 

füstölgő jobb motorral, hazafelé igyekezett, de a tenger felett valahol eltűnt… Holmes kilyukasztott tankja miatt 

a Russell-szigetek egyikén hajtott végre kényszerleszállást. 
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ban bekövetkezett haláláig az USAF illetékes szakbizottsága nem fosztotta meg a lelövés di-

csőségétől és a tények ellenére ezt nem adták át Barber főhadnagynak.
414

 

 

 Antoine de Saint-Exupéry eltűnése 

„Ahhoz, hogy a fény szép legyen,  

ismerni kell, mit gyújt meg az ember.” 

 Egy Lockhedd P-38 „Lightning‖ felderítőgépben (P-38F-5B Nr223) lelte halálát Antoi-

ne, de Saint-Exupéry francia író, repülő.
415

 

Halála és annak körülményei máig vitatottak, a gép maradványait még 

csak részben sikerült azonosítani, bár a Földközi-tengerből már előkerült 

néhány, az íróhoz kapcsolható személyes tárgy is.
416

 

1998-ban egy halász,
417

 Marseille-től délre, Riou szigete mellett, talált 

valamit az óceánban, amit Saint-Exupéry ezüst karláncának véltek. Elő-

ször tévesnek minősítették a hírt, de később bebizonyosodott, hogy a lánc tényleg az íróé volt: 

rá volt vésve a felesége és a kiadója neve. 

2000-ben egy francia búvár
418

 találta meg egy Lightning, részleges maradványait, amely való-

színűleg több ezer négyzetméteren lehet szétszó-

ródva a tengerfenéken, Marseille partjai előtt. Ez a 

nagyméretű roncsmező azt jelzi, hogy a repülőgép 

valószínűleg nagy sebességgel ütközött a vízzel.  

2000-ben Marseille partjainál megtalálták és 2003 

októberében ki is emelték Saint-Exupéry repülő-

gépének maradványait. 2004. április 7-én egy fran-

cia kutatócsoport igazolta, hogy az a Lockheed P–

38-roncs, amellyel az író repült. Mivel valószínűt-

lenek maradtak Heichele és Rippert állításai,
419

 

ugyanakkor a repülőgép maradványain egyáltalán 

                                                 
414

 Aranysas 2003/4 Horváth Zoltán: A tengernagy halála  
415

 Bajomi Lázár Endre: Saint-Exupéry csodálatos élete 
416

 Azóta a gépből is azonosítottak számmal ellátott alkatrészeket, amely egyértelművé teszi, hogy a lelet Saint-

Exupéry gépe volt. Már csak az a megválaszolandó kédés, hogy a kijelölt útvonalról miért tért le jelentősen és 

miért repült be egy legvédelmileg erősen biztosított zónába, ahol halálát lelte? 
417

 Jean-Claude Bianco 
418

 Luc Vanrell 
419

 Horst Rippert egykori német vadászpilóta, a ZDF későbbi népszerű sportriportere szerint ő lőtte le annak 

idején az író repülőgépét. A 2000-ben már öreg, 88 éves német is csak ekkor értesült arról, hogy ki ült a gépen, 

és sajnálkozását fejezte ki. Ennek azonban teljesen ellentmondanak a német légierő feljegyzései, mivel 1944. 

július 31-ei dátummal a mediterrán térségben semmilyen repülőgépet nem lőttek le. Ráadásul egy másik német 

veterán, Robert Heichele is azt vallotta, hogy ő lőtte le Saint-Exupéry repülőgépét. Megítélésem szerint azonban 

a győzelmi igazolásokkal nagyon óvatosan kell bánni! A németeké, de a mieinkké is nagyon szigorú volt, ezért 

azámos légigyőzelem sohasem lett igazolva, mondjuk tanú hijján… Egyedüli vadászgép, tengerbe zuhant 

ellenfél , ez bizony igaz az előzőekre. 
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nem volt fegyver okozta találat nyoma, ezért nem tudták továbbra sem tisztázni a baleset okát 

A 2004 áprilisában talált alkatrészek sorszámai is megerősítették, hogy a Saint-Exupéry-féle 

P-38 F-5B Lightning egy részét találták meg. A leletből elhelyeztek darabokat a párizsi Air 

and Space Museum of France a Le Bourget múzeumban, ahol Saint-Exupéry életére is emlé-

keznek egy speciális kiállítással. 

Csak annyi volt bizonyos, hogy Carqueiranne temetőjében valószínűleg az író holttestét he-

lyezték örök nyugalomra.
420

  

Halálával kapcsolatosan számos feltevés és elmélet született, amelyek némelyike teljesen el-

képesztő… Számos neves repülő és szakértő modellezte az esetet, tanulmányok sokasága szü-

letett már, bizonyosság azonban nem sok. 

Egyesek valószínűnek tartják, hogy a szerencsétlenséget műszaki hiba okozta. Néhányan vi-

szont úgy vélték, hogy Saint-Exupéry öngyilkosságot követett el, mivel ebben az időszakban 

alkoholizmussal és depresszióval küszködött. Saint-Exupéry 1944-ben bírálni kezdte Charles 

de Gaulle-t, mire a de Gaulle-pártiak német kollaborációval kezdték gyanúsítani, emiatt töb-

beket szembefordítottak vele. Az árulás vádja lelkileg nagyon megviselte az írót. 

Egy másik alternatíva Saint-Exupéry egészségi állapota. 43 évesen továbbra is folytatta a ka-

tonai szolgálatot, noha a katonai szabályzat ebben a korban már nem tette volna lehetővé a 

bevetését. Dohányosként is szívproblémái adódtak több alkalommal, nem kizárt tehát az sem, 

hogy repülés közben rosszul lett, ez pedig elvezetett a tragédiához. 

 

 A nisi incidens 

 

 „Ezek oroszok, menjetek el innen!”421 

 A jugoszláviai Nis mellett 1944. november 7-én amerikai és szovjet vadászgépek har-

coltak egymás ellen tévedésből, aminek személyi, anyagi és nem utolsósorban erkölcsi vesz-

teségei is lettek. 

Érdekes módon ennek az incidensnek szintén a 82. FG. 95. századának pilótái a szereplői, 

akik egy része valószínűleg a bánrévei, 1944. október 21-i támadásban is részt vettek. 

1944. november 7-re a 305. vadászezred mindhárom vadászosztálya azt a feladatot kapta, 

hogy 128 P-38 géppel intézzen alacsonytámadásokat a Podgorica és Raska, Visegrad-

Prijepolje-Sjenica, valamint Sjenica-Novi Pazar térségeiben végzett német csapatösszevonás-

ok ellen. 

 A 82.FG. számára a feladat rutinbevetésnek indult, de nem így fejeződött be…. 

                                                 
420

 Az eltűnése után egy asszony Toulon közelében egy francia repülőgépet látott a tengerben. Néhány nappal 

később egy azonosítatlan holttestet fedeztek fel a partvidéken, melyet 1944 szeptemberében, a már felszabadított 

Carqueiranne faluban temettek el. 
421

 Edwinson ezredes a 82. vadászosztály parancsnoka, a radióban, amikor felismerte a felségjeleket. 
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Az eligazításon egyértelműen elhangzott, hogy a Görögországból visszavonuló német csapa-

tokkal teli vasúti szerelvényeket, és gépkocsioszlopokat kell támadniuk Sjenica-Novi Pazar és 

Baska-Mitrovica térségekben. A támadást Edwinson ezredes vezette, a 95. századdal az élen. 

 A 96. század támadott először egy 

gépkocsioszlopot. Az egyik háromgépes raj-

ból a földről kilőtték a rajparancsnok gépét. 

King százados és Howard főhadnagy tovább 

támadtak, de King gépét is eltalálták (P-38L-

1 44-24392), aki álló motorokkal hegyoldal-

nak ütközött leszállás közben. (A százados 

súlyos sérülésekkel túlélte a kényszerleszál-

lást!) 

 Ez alatt a 95, és 97 századok tovább repültek és Edwinson ezredes két rajjal, Baskától 

északra, vasúti szerelvényt támadott. A többiek felülről biztosítást végeztek. Az ezredes kilőt-

te a mozdonyt, majd tovább repültek déli irányba.  

 A 95. század pilótái déli irányba re-

pülve az úton végiglőttek egy gépkocsiosz-

lopot, amiről utólag kiderült, hogy szovjetek 

voltak, mivel a repülők már a szovjet öve-

zetbe tévedtek! 

Amikor a 95. század emelkedni kezdett az 

alacsonytámadásból, a felülről biztosító 97. 

századtól rádión figyelmeztetést kapott, 

hogy „idegen‖ egymotoros vadászok fel-

szállását figyelik meg a közelben levő repülőtérről.  

Ez bizony a Nis melletti szovjet repülőtér 

volt, ahonnan Jak-9 vadászok siettek a gép-

kocsioszlop védelmére, abban a hitben, 

hogy az oszlopukat a németek támadják. 

Mind a 95. század, mind a szovjetek még 

emelkedésben voltak, amikor kitört közöttük 

a légiharc. A szovjetek minden azonosítás 

nélkül, igen agresszíven az amerikaiaknak 

estek és lelőtték Philip Brewer hadnagy P-

38L-1 (44-24035) gépét, aki lezuhant és 

meghalt. A győztes szovjet vadászt, magas-

sági fölényét kihasználva, a 97. századhoz tartozó Ken Katschka hadnagy azonnal lelőtte. A 

hadnagy a gép zuhanását követve észrevette a vörös csillagos felségjelzést. 

Egy Jak rátámadt a 95. század biztosító rajának parancsnokára Tom Urton hadnagyra, aki fel-

vette a harcot, miközben megdöbbent, hogy milyen felségjelzést lát a támadó gépen. Nem volt 

sok választása, mivel már hátulról is támadták. Ezt a hátsó támadót azonban társa, John 
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Blumer hadnagy lelőtte. Közben Urton is eltalált egy Jakot, amely füstölve zuhant, majd elta-

lált még egyet, amely egy társát szorongatta. 

Eközben lelőtték Eldon E. „Sid‖ Coulson hadnagyot (P-38J-15 / 43-28662), aki lezuhant és 

meghalt. (A hadnagynak különleges légi győzelme volt 1944. október 29-én Linznél, ahol le-

lőtt egy német felségjellel repülő, amerikai gyártású P-51 Mustang vadászgépet!) 

 

October 29, 1944..............2nd Lt. Eldon E. Coulson.....1 - P-51(Axis)
422

 

 

A harcnak Urton hadnagy vetett véget. 

 Eközben egy magányos szovjet vadász  Edwinson ezredes rajára vetette magát. és bizto-

sítás nélkül harcot kezdeményezett. Fordulóharc során azonban Bill Blurock hadnagy hátulról 

lelőtte. Eközben a szovjet vadászok parancsnoka Koldunov százados is észrevette a tévedést 

és billegtetve távozott, amelyre Edwinson ezredes hasomlóképpen válaszolt…  

A légiharc véget ért. 

Ugye mennyi ismerős név! Sokan ott voltak az 1944. október 21-én, az északkelet-

magyarországi alacsonytámadásokban is! 

 Az értékelésen aztán sok minden kiderült. Az összecsapás hozzávetőleg 15 percig tar-

tott. Az amerikaiakat szinte teljesen lekötötte a feladat, az alacsonytámadás és a légtérbiztosí-

tás.  

A szovjetek megtámadásának helye az eredetileg kijelölt térségtől 10 perc repülési időre volt 

csak és a táj is erősen hasonlatos volt a hegyek között. A különbséget és a helyszínt csak a 

vadászgépekből kiszerelt kamerák filmjeinek előhívása után tudták eldönteni. A felvételek 

mindössze 2… 3 másodpercesek voltak. 

Azok az alacsonytámadók, akik támadás közben felismertek amerikai gyártású teherautókat és 

láttak szovjet felségjeleket is hiába rádióztak, a közben kitört légi harc kavarodásában erre 

már senki sem figyelt. 

1944. november 7, …..Philip Brewer hadnagy, MIA, P-38-L-1 #44-24035, MARC #9694 

1944. november 7, …..Eldon E. Coulson hadnagy, KIA, P-38-J-15 #43-28662, MARC #9696
423

 

1944. november 7.....Charles King százados, *Evader, P-38-L-1 #44,24392, MARC #9695
424

 

 

 Az NKVD vizsgálati anyaga a közelmúltban rejtélyes körülmények között napvilágra 

került, amely többek között a következőket tartalmazta. 

A 3. Ukrán Front, 57. Hadseregének, 6. „Gárda‖ Lövész Hadteste Bulgáriából indulva elő-

ször vasúton, majd közúton vonult fel Zombor irányába, hogy a Balaton környéki harcokban 

részt vegyen. 

                                                 
422

 A 95. század eredményjelzőjéből 
423

 A 95. század veszteségi táblázatából 
424

 A 96. század hadifogság táblázatából 



Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után 305 

 

 

Koldunov százados,  

akinek P-38 lelövése is volt 

 

Útban Nis felé ismeretlen repülőgépek támadták meg az oszlopot és 

megölték G. P. Kotov gárda altábornagy hadtestparancsnokot, 2 

tisztet és 28 katonát. Megsebesült ezen 

kívül még 38 katona.  

 

Pavel F Chupikov
425

 ezredes  

a szovjet vadászezred parancsnoka 

 

Az oszlop védelmére a nisi repülőtérről a 17. Légihadsereg, 9. Gárda 

Vadászhadtest, 288. vadászhadosztály, 866. vadászezred parancsno-

ki raja szállt fel, Jak-9 gépekkel, A.I. Koldunov százados (ebben az 

időben 21 éves!), századparancsnok vezetésével. A túlerőben lévő 

gépek – összesen 27 amerikai vadászgép – három Jak-9-est lelőttek, 

amelyek személyzetéből 2 fő meghalt. Az amerikaiak 2 darab kéttörzsű gépet vesztettek, piló-

tái meghaltak. Az előkerült tárgyaikból egyértelmű lett, 

hogy amerikaiak 

voltak. A földköze-

lig folytatott 

légiharcok során 4 

jugoszláv polgári 

személy is életét 

vesztette is fedél-

zeti fegyverekből 

származó lövedé-

kektől. 

 

Képregényen ez az 

eset
426

 

 

A szovjetek vizsgálatot és szigorú felelősségre vonást követeltek.
427

 

 Az amerikaiak a vizsgálat során belátták, hogy a helyszín azonosítása hibásan történt 

meg és ezek után gyakorlatilag megszűnt az operatív szovjet és amerikai hadműveleti együtt-

működés. Korábban utaltunk már rá, hogy az eredeti egyezmények szerint a frontvonalaktól 

300 km-ben határozták meg azt a távolságot, ahol a légi tevékenységet folytatni lehet. Ezt az 

                                                 
425

 Belorusz származású vadászrepülő ász. 
426

 https://ww2aircraft.net/forum/threads/usaaf-vs-soviet-air-force-nis-1944.43843/#lg=post-1222149&slide=0 
427

 Aranysas 2004/10 Jánkfalvi Zoltán: Ahol a hidegháború elkezdődött… 

https://ww2aircraft.net/forum/threads/usaaf-vs-soviet-air-force-nis-1944.43843/#lg=post-1222149&slide=0
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amerikaiak sem itt, sem korábban észak-Magyarországon nem tartották be. Nem csoda tehát, 

hogy katasztrófa történt. 

A 82. FG. veszteségi listáin Brewer és Coulson hadnagyok szerepelnek, egyik eltűntként 

(MIA) másikuk elesettként (KIA). Charles King századost a listák hadifogság (POW) és 

„evader‖ visszaszökött jelzéssel tartják nyilván. 

 Az amerikai pilóták légi győzelmét ebben az ütközetben nem ismerték el hivatalosan, 

ezek az eredményjelzőben nem szerepelnek! 

Aleszandr Koldunov a háború után „mesésen‖ szép katonai pályát élt meg. A végén, 

1987. május 28–ig, ő volt a szovjet légvédelem parancsnoka. Karrierjének (s még sok máso-

kénak is) vége is meseszerű, mert a „nagyhatalmú embert‖ egy ismeretlen német fiatalember 

– addig a nevét is csak közvetlen környezete tudta – vetett véget, aki sportrepülőgépével le-

szállt a Vörös téren, Moszkvában. Mathias Rust,
428

 a Hamburg környéki Wedelből való 19 

éves sportrepülő, egy légcsavaros géppel alacsonyan repülve, a szovjet radarellenőrzést kike-

rülve, 800 kilométert repül szovjet légtérben. Rustot öt hónappal később a Legfelsőbb Bíróság 

Moszkvában „garázdaság‖ miatt négyévi munkatáborra ítéli. 

Mihail Gorbacsov, a légvédelem ily módon nyilvánvalóvá vált mulasztásait arra használta fel, 

hogy tisztogatást hajtson végre a fegyveres erők csúcsain. Ennek során felmentik Szergej 

Szokolov honvédelmi minisztert és Alekszandr Koldunovot, a légvédelem parancsnokát is. 
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 1987. május 28-án egy Cessna típusú kisrepülő leszállt a moszkvai Vörös Tér melletti hídon, mert a téren a 

nagy tömeg miatt végül nem tudja letenni a repülőt, arra pedig különösen figyel, hogy nehogy áldozatai 

legyenek. Pilótája egy 17 éves német tinédzser, Mathias Rust.. A járókelők először azt hiszik, hogy filmet 

forgatnak, majd később „keletnémetnek‖ gondolják. A közvélekedéssel és a médiahisztériával ellentétben, a 

Finnország felől berepülő kisgépet, a szovjet légvédelem igenis észleli!  Rust a repülése alatt kikapcsolt minden 

kommunikációs eszközt a gépe fedélzetén, ezért az indulási helyén sokáig „elveszettként‖ kezelik, mivel nem 

válaszol a hívásokra. Három légvédelmi rakétaosztály is célként fogja be, de tűzparancsot nem kapnak. Két 

vadászgépet is ráemelnek, de Jak-12 sportgépként azonosítják, amely pilótája „nincs tisztában‖ a szabályokkal. 

Mivel az átrepeült egyik légtér alatt hadgyakorlat is folyik, ezért itt futárgépként kezelik. Egy későbbi 

időpontban összetévesztik egy a térségben keresést végző helikopter jelével. Úgyhogy szerencséje aztán bőven 

van, a szovjet légvédelem pedig egyáltalán nem tart a kis géptől… 

A leszállás után csak órákkal tartóztatják le. Szeptember 2-án kezdődött el bírósági pere és ezen „huliganizmus‖, 

a légtér és  a légiközlekedés szabályainak megsértése, valamint tiltott határátlépés miatt ítélik el. Összesen 14 

hónapot raboskodik. 1988-ban Gorbacsov, kegyelemmel szabadon bocsátja.  

Hazatérte óriási média szenzáció, nagy pénzekért eladja a történetét. Szép lassan aztán kiderül, hogy egy lelkileg 

instabil emberről van szó, aki saját hazája törvényeivel is számtalanszor összeütközésbe kerül majd, 

köztörvényes esetekben.   

A szovjet emberekben viszont az ország és Moszkva „sérthetetlenségébe vetett hite‖ megrendeült. Óriási a 

felháborodás és felhajtás. Gorbacsovnak ez kapóra jött, mert eddig is tartott a hadseregtől. Az eset kapcsán aztán 

számtalan valós, vagy vélt ellenfelétől megszabadult. 

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=3663
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=3663
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=3663
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In memoriam 

Maurice "Ole" Olson 
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 Az interneten böngészve ismerős névre bukkantunk, amely egy gyászjelentéshez kap-

csolódott. 

 „87 évesen,  2009. április 18-án, a Washington. állami 

Everett városban elhunyt Maurice "Ole" Olson.   

1922 január 22-én született Vaylandban, Matiel és Charles Olson 

gyermekeként. A Redfield Főiskolán szerzett diplomát.. A II. világ-

háborúban az US Army Air 

Force (Egyesült Államok Had-

seregének Légiereje) szolgála-

tába állt 

 

Maurice „Ole” Olson 

A kép a II. világháború idején készült 

 

 Először bombázópilóta (B-24), majd később va-

dászpilóta (P-38), főhadnagy a 82. FG. 95. századában, 

50 bevetést teljesített. 1957-ig a légierő tartalékos állo-

mányában maradt. 

 1942-ben megházasodott, felesége Frances Lydia 

Ford.  

1948-ban Ole és Fran Everettbe költözött. Ole itt nyitotta 

meg az első "Ole's Élelmiszerbolt" üzletet, melyet később az  Olson 

élelmiszerboltok hálózat követett, ezek székhelye Snohomishban volt, 

King megyében.  Ezt a vállalkozást vezette nyugdíjazásáig. Nyugdí-

jazása után a családja körében, gyermekei és unokái között élt és 

megbecsült tagja volt az Everett Golf and Country Clubnak.  

Tovább dolgozott az Everett Bank igazgatótanácsában, az Everett 

Golf and Country Club vezetésében és a társult kereskedők szakmai 

szervezetében. 

 Fran és Ole 

  

Ő volt az alapító tagja a Szent Mária Magdolna, és a Szeplőtelen Fogantatás katolikus egy-

házközösségeknek.   

Aktív résztvevője volt a Szent Vincent de Paul Társaság, Knights of Columbus (Honor 

Guard), Serra Klub, katolikus közösségi szolgáltatásoknak és a különböző karitatív szerveze-

teknek, a 82. Fighter Group Szövetségének és a Warbirds egyesületnek..  

Olet megelőzte a halálban a felesége, Frances, fia, Mike Olson, nővérei, Marion Fallon és 

Viola Phinney és testvére, Paul Olson.  
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2009. április 24-én volt a búcsúztatása a Miasszonyunk katolikus templomban. Április 

25-én temették el a Holyrood temetőben, keresztényhez méltóan 

  

Egy B-24 pilótafülkéjében  

néhány évvel ezelőtt 

 

 Gyászolják az ő gyermekei, Morrie Olson, Jim (PAM) 

Olson, Pat Olson és Betsy (Rod) Crawford, veje, Jim Ollom, 

unokái, Morrie (Susan) Olson, Charlie (TINA) Olson, Ben 

(Maria) Olson, Gabe Olson, Frances Olson, Mike (Beth) 

Ollom, Susie (Bob) Berger, Joe (Priscilla) Ollom, Lisa (Ryan) 

Denney, Tyler (Jamie) Olson, Adrienne (Matt), Allen, Katie (Jeff ) Bailey, Chris (Breezy) 

Olson és Audrey Benton, dédunokák, Blake Nicholas, Nicholas Brooke, Anna Denney, And-

rew Ollom, Leah Berger, Brandon Berger, Kate Olson, Kaius Norwood, Stella Norwood, 

Tyler Allen, Dawson Allen, Gavin Allen, Isabella Olson, Andrew Olson, Addison Ollom és 

Ethan Olson és testvérei, Avis Chipman, Amy Garmon, Esther Earl és Wally Olson.‖
429

  

 

 

82. vadászosztály veterán találkozó, 2011. 

Balról-jobbra: hátsó sor:  

John Reid, Lute Thompson, Olen Medley, Charlie Pinson, Richard Ostronic, Del Ryland, ? 

közép:  

Fred Graham, Don Stouttenborough, Everett Farnham, Mel Roaslvig, Jim Monyhan, Leo Fisher 

elől:  

Hank Phillips, Bill Blurock, George Rivest
430

 

 

 

                                                 
429

 http://www.legacy.com/gb2/default.aspx?bookid=6094685025022 C:\Documents and Settings\rz\Local 

Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\M1S95PDQ\Olson.mht 
430

 https://www.facebook.com/Adorimini/photos/pb.166859230184196.-

2207520000.1456665573./166871090183010/?type=3&theater 

http://www.legacy.com/gb2/default.aspx?bookid=6094685025022
https://www.facebook.com/Adorimini/photos/pb.166859230184196.-2207520000.1456665573./166871090183010/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Adorimini/photos/pb.166859230184196.-2207520000.1456665573./166871090183010/?type=3&theater


310 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most pedig a meglepetés! 
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„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és  

találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. 

Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál;  

és a zörgetőnek megnyittatik.” 

Máté Evangyélioma 7. rész 

 

 Egy korábbi fejezetben már említettük, hogy a kutatás évei során több esetben kértünk 

információt, az 1944. október 21-én történt eseményekkel kapcsolatosan, az Air Force 

Historical Research Agency (Maxwell, Alabama)
431

 intézettől, de soha még csak választ sem 

kaptunk.  

2017. október elején viszont teljesen váratlanul jött egy e-mail, amelyben értesítenek, hogy a 

korábbi információkérést listára tették! Kérik a szíves türelmünket, amint sorra kerülünk, ak-

kor megválaszolják a feltett kérdéseket, amelyek a következők voltak: 

 

„… A magyarországi eseményekkel foglalkozom jelenleg. A mostani kutatásom során 

az USA légierőinek a magyar vasútvonalak és vasúti járművek ellen végrehajtott támadásait 

vizsgálom 1944. október hónapban. 

1944. október 21-én délelőtt, a 15. AAF vadász egységei (305. FW.), támadásokat vé-

geztek az észak-magyarországi vasútvonalak ellen, Ipolyszög és Sajószentpéter közötti térség-

ben. 

[„FRIDAY, 21 OCTOBER 1944 STRATEGIC OPERATIONS (Fifteenth Air Force): In ungary, 

104 B-24s with fighter escort attack marshalling yards at Gyor and Szombathely; almost 100 

P-38s and P-51s strafe Szombathely and Seregelyes Airfields and rail lines between 

Sajoszentpeter to Ipolyszog. COMBAT CHRONOLOGY US ARMY AIR FORCES 

MEDITERRANEAN - 1944, PART 2] 

A támadók között az 1. FG. és a 82. FG. egységeket azonosítani tudtam.  

Kérdésem az, hogy a 305. FW. kötelékébe tartozó harmadik alakulat, a 14. FG. részt vett-e 

ezen a napon a magyarországi műveletekben? 

Amennyiben részt vettek, akkor hány géppel, mely századok (FS) és milyen célokat támad-

tak?..." 

 

A 2017. október 12-én érkezett e-mail: 

                                                 
431

 A légierő kutatóintézete és irattára 
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„2017. 10. 12. 

Dear Mr. Ronafoldi 

Thank you for your request. 

I believe the information you seek may be located in the Fifteenth Air Force mission report 

for 21 Oct 1944, which is available in electronic format. 

A description of the document is listed below.  I will make arrangements for a copy to be sent 

you via email or Internet. 

I hope this is helpful. 

Sincerely 

ARCHANGELO 'Archie' DiFANTE 

AFHRA/RSR 

600 Chennault Circle 

Maxwell AFB AL 36112-6424 

(334) 953-2447 

 

(Kedves Rónaföldi úr! 

Köszönjük a kérésedet. 

Úgy vélem, hogy az általad keresett információ a tizenötödik légierő bevetési jelentéseiben 

található, 1944. október 21-én, ez elektronikus formában elérhető. 

A dokumentum leírása az alábbiakban található. Rendelkezni fogok egy másolatról, amelyet 

e-mailen vagy interneten keresztül kell elküldeni. 

Remélem, ez hasznos. 

Tisztelettel 

ARCHANGELO 'Archie' DiFANTE 

AFHRA / RSR 

600 Chennault Kör 

Maxwell AFB AL 36112-6424 

(334) 953-2447) 

 

Aztán természetesen megadták azt a hivatkozást, ahol a számunkra összekészített anyagot el-

helyezték. Ez természetesen sehogyan sem akart működni, úgyhogy újabb e-mail váltás tör-

tént.  

Újabb üzenetek jöttek, amiről kiderült, hogy az intézet belső levelezésének részletei is benne 

maradtak! Így aztán kiderült, hogy még néhány munkatárs szorgoskodik az ügy körül, akik 
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győzködik egymást, hogy küldjék az anyagot.
432

 Látszott, hogy a hivatkozás működőképessé 

tételével már nem foglalkoznak, inkább próbálják az elkülönített anyagot átküldeni. Egy dara-

big újra és újra megérdeklődték a küldéshez szükséges e-mail címet, de csak nem jött semmi. 

Gyakorlatilag tehát ez sem sikerült, ezért aztán visszakanyarodtak az anyagnak, tárhelyre le-

töltéséhez és onnan hozzáférhetővé tételéhez… 

Ez némi huzavona után sikerült is, és közben még biztattak is – talán magukat is – valamiféle 

idézetekkel, hogy el ne veszítsük a kedvünket a sikertelen letöltések miatt! 

"Live for today, because tomorrow is not a promise." 

"If at first you don't succeed, maybe you should keep trying!" 

"Life is full of disappointments. Get over it!" 

 

„Élj a mának, és reménykedj a holnapban!" 

„Ha először nem sikerül, talán meg kell újra próbálnod!" 

„Az élet tele van csalódásokkal. Lépj rajta túl!‖ 

 

Aztán addig-addig ment a dolog, hogy egyszer csak jött egy hivatkozás és egy hozzáférési 

kód, amely egy nagyméretekkel dolgozó tárhelyre mutatott, innen aztán minden gond nélkül 

letölthetővé vált az anyag. Nem kis meglepetésünkre 450 Mb volt, amit a kérdésekre össze-

szedtek!!! Ezért nem bírt tehát egyenesben átjönni a csomag! 

Nos, itt van egy „csomag‖, de mi is van benne?  

Elkezdődött tehát az anyag átvizsgálása, amely pdf. formátumú iratokból állt, gyakorlatilag 

mikrofilmes adattárból szedték ki ezeket. 1312 oldalnyi dokumentum, iratok, fényképek, je-

lentések… ! 

Az első dokumentum 1944. október 14-én dátumozódott, az utolsó pedig 1944. október 21-én 

a támadások összegzésének jelentéseivel. Bár én személy szerint jobban örültem volna, ha az 

iratsor nem 14-én kezdődik, hanem később egy-két nappal és nem 21-e lenne az utolsó, ha-

nem mondjuk 23-a. Erre majd még egyszer visszatérek a fejezetben!
433

 

Ez tehát gyakorlatilag nyolc nap anyaga. Óriási iratanyag, amelynek nagysága csak a légiere-

jük nagyságával hasonlítható össze. 

Mind a 15. légihadsereg hazánk és a szomszédos területek elleni támadásait részletezte ebben 

az időszakban, az előkészítési parancsoktól, a támadások utáni értékelő jelentésekig minden 

benne volt, nagyon gyakran a támadásokat dokumentáló légi felvételekkel együtt. A részletes 

támadási tervekkel, a bombázóalakulatok repülő formációján át a támadási alakzatig, min-

den… Az irányok, a gyülekezési helyek, a kíséretre vonatkozó adatokkal, rádiófrekvenciák-

kal, az azonosítási kódok és fedőnevek, szóval minden… 

                                                 
432

 Levelezés  Archangelo „Archie‖ Di Fante és Tammy T Horton irattárosokkal. 
433

 1914. október 14-e szombati napra esett, ahogy október 21. szintén szombat volt. 
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Az anyag legnagyobb részét természetesen a bombázóosztályok iratai tették ki. A vadászosz-

tályok iratai az egésznek csak töredékei! 

Az iratok minősége rendkívül változó, mert a kiválóan olvashatótól, az alig olvashatóig terjed. 

Ennek oka az eredeti irat minőségében és mikrofilmre való feldolgozásban is keresendő. Ha 

gyakorlatilag rossz írógéppel (vagy kopott írógépszalaggal) írtak, akkor ez az alig olvasható 

kategória. 

Mivel képként dolgozták fel és ezt tették át pdf. formátumba, gyakorlatilag egyesével kellett 

átböngészni az anyagot, mert a karakterfelismerés nem igazán működött. 
434

 

Ez így aztán eddig is hónapokat igényelt, és még nagyon sok időre lesz szükség, de nem gond, 

mert az „egy heti anyagban‖ olyan dolgok is vannak, amelyek a hazai repüléstörténeti köny-

vekben nincsenek benne! Teljesen új információk. Ennek értékelése és további feldolgozása 

még sok időt és kutatást tesz majd szükségessé. 

Az is egyértelmű most már, hogy nem nagyon válogattak az anyagban, hanem az 1944.10.14 

– 1944.10.21. közötti időszakból minden anyagot kigyűjtöttek és átküldtek. Így aztán jó pár 

ausztriai bombázási anyag is van benne, ami szintén ebben az időszakban volt. 

Így most tehát összevethetjük az eddigieket – amit kikutattunk, esetleg következtet-

tünk – a tényekkel! 

Nézzük tehát a tényeket! 

Mi a kutatásainkat az északkelet-magyarországi vasúti célpontok, október 21-én tör-

tént, alacsonytámadásaira fókuszáltuk. A többi aznapi eseményt csak ezért vizsgáltuk, hogy a 

számunkra értékes adatokat adó momentumokat behatárolhassuk. 

Ilyen módon tisztáztunk a nap során történt légi eseményekkel kapcsolatosan sok mindent, 

olyanokat is, amelyek vagy csak részben, vagy egyáltalán nem is szerepeltek a hazai repülési 

szakirodalomban. A bombázásokkal tehát a konkrét amerikai anyag ismeretében sem foglal-

kozunk tovább – örömmel megállapítva –, hogy az irattári anyagok nagy pontossággal alátá-

masztják azt, amit eddig is tudtunk az elvégzett kutatásaink alapján, illetve amiket ebben a 

könyvben bizonyos vonatkozásokban kikövetkeztettünk az addig rendelkezésre álló adatok-

ból. 

Vegyük sorra először a bennünket érdeklő kérdéseket! 
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 „Az Acrobat nem tudta futtani az optikai karakterfelismerést, a következő hiba miatt: Ez az oldal renderelhető 

szöveget tartalmaz.‖ Renderelés: fotórealisztikus, háromdimenziós megjelenítés, árnyékkal és tükrözéssel. Az 

anyagot aztán a képként és pdf. formátumú anyagként is lehet használni. Képként javító eljárásokkal (élesítés, a 

tónus változtaása, fény és kontraszt…) a szöveget valamelyest lehetett olvashatóbbá tenni. Az optikai 

szövegfelismerés azonban az esetek nagyon nagy részében nem működött, illetve annyi hibát hozott, hogy 

értelmetlen volt. Sok esetben viszont itt is nagyon hoszú időt vett el az alig olvasható szavak, nevek 

kiböngészése. Mindezek mellet aztán meg kellett fejteni egy sor olyan kifejezést és rövidítést is, amely az akkori 

légierőhöz, de akár a sajátos humorú pilótaszlenghez is tartozott.  
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1. 1944. október 21.  

A délelőtti bombázások Nyugat-Magyarországon 

 

Ezek a repülési szakirodalomban ismertek, de itt is, még egyszer le kell szögezni, hogy ha-

zánkban aznap délelőtt a Dunántúlon Győr és Szombathely vasúti létesítményein kívül nem 

volt bombázás!
435

 

Néhány irat ezekről a dunántúli bombázásokról! Az iratok elején található az napi műveletek-

re vonatkozó megállapítások az ismert tényeken túlmutatnak, ezekről a fejezet végén majd 

külön írunk! 

1.1. A 304. bombázóezred egyik parancsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITKOS 

304. EZRED PARANCSNOKSÁG 

286. számú 

Műveleti parancs 

1. a. (1) Lásd a hírszerzési összegzést! 

 b. (2) 1944. október 21. művelet. Tervképes. 5. ezred készenlétben. A 47. ezred négy osztálya támad-

ja SÁTORELJAÚJHELY rendező pályaudvart, TOKAJ vasúti hidat. A 49. ezred három osztálya támadja 

KASSA rendező pályaudvart. Az 55. ezred négy osztálya támadja CSAP rendező pályaudvart és a vasúti 

hidat. A XV. vadászerők erős kíséretet végeznek el a behatolás, a cél felett és a visszatéréskor, a 304., a 

47., a 49., és az 55. bombázó ezredeknél és alacsonytámadást végeznek a vasutak és a szállítási útvonalak 

ellen SAJÓSZENTPÉTER –től FÜLEK-ig, valamint LITKE-től IPOLYSÁG-ig.   Lásd a 2. számú mel-

lékletet! Időjárási viszonyok: időjárás felderítő előzi a bombázókat a SOP szerint. 

                                                 
435

 A repülésirodalom közvélekedésével ellentétben nem bombázták sem Almásfüzítőt, sem Szőnyt, sem 

Ipolyságot! 
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2. Ezen ezred összes csoportjának huszonnyolc B-24-e az alábbiak szerint pusztítja el a célokat 

451. és 459. osztályok: – GYŐR fő rendező pályaudvar és járműállomány, 12-8-NA. Lásd mellékelve 

TC. 

456. és 455. osztályok – SZOMBATHELY rendező pályaudvar és járműállomány, TC 12-10-NA. Lásd 

mellékelve TC. 

1. alternatív cél:  MARIBOR DÉL, rendező pályaudvar, minden osztálynak. Cél magassága: 885 láb. 

Kiindulási pont (IP) (46
o
 35’É, 15

o
19’K). A támadási irány 110

o
. Bombázási alakzat 

és az intervalométer beállítása, mint az előbb. Bombázási magasság: 454. és 459. osz-

tályok, mint előbb. 456. és 455. osztályok 2000 lábbal magasabban, mint az előzőek. 

Gyülekezés – jobb. Lásd mellékelve TC. 

Végső megoldású cél: 454. és 459. osztályok, ZÁGRÁB SAVA rendező pályaudvar. A cél magas-

sága: 480 láb. Kiindulási pont (IP) TRGOVISTE (46
o
 00’É, 15

o
 51’K). A támadási 

irány: 165
o
. Bombázási alakzat és az intervalométer beállítása, mint az előbb. Lásd 

MAPRC jelentés!  

 456. és 455. osztályok ZÁGRÁB fő rendező pályaudvar. A cél magassága: 480 láb. 

Kiindulási pont (IP) TRGOVISTE (46
o
 00’É, 15

o
 51’K). A támadási irány: 159

o
. 

Bombázási alakzat és az intervalométer beállítása, mint az előbb. Gyülekezés – jobb. 

Lásd mellékelve TC. 

Vadászokkal találkozás: lásd a 2. mellékletet! 

Bombázók találkozása:  Az ezred 1. része (454. - 459. osztályok) GIULIA, 07
55

, 4000 lábon. 

  Az ezred 2. része (456. – 455. ) STORMARA, 07
55

, 5000 lábon. 

Vezet:  454. a 459.-kel. 456. és 455. pedig rendben. 

TITKOS 

(folytatás) 

Útvonal: Bázistól ZAPUNTEL-ig (4415É-1449K), BERZENCE TP-i (4613É-1709K), 

NAGYVÁZSONY TP-ig (4659É-1742K), IP-ig, célig. 

IP:  454. – 459. osztályok  VARSÁNY (4725É-1750K)
436

 

  456. – 455. osztályok  SÁRVÁR (4715É-1655K) 

Támadási irány:  454. – 459. osztályok  334
o 

  456. – 455. osztályok  267
o
 

Támadási időpont: 454. – 459. osztályok   10
15 

  456. – 455. osztályok  10
20

 

Bombázási magasság: 454. –  21000 láb;  459. – 22000 láb.  
 

  456. –  19000 láb; 455. – 20000 láb.  

 

Formáció:  Hét oszlopban, boxokban, az összes osztályra vonatkozóan.  

Célok magassága:  GYŐR    377 láb 

  SZOMBATHELY  700 láb 

Gyülekezés:  Az összes osztálynak gyülekezés NAGYVÁZSONY-tól balra. 

                                                 
436

 A koordináták alapján Varsánynak Varsány, de leginkább Veszprémvarsány! 
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Visszaút:  A gyülekezési ponttól vissza az odaút ellenkezője a bázisig. 

3. x.  (1) Az összes osztálynak GP500 bomba, 0,1 és 0,01 gyújtók. Intervalométer beállítása 

minimum. Célkijelölő (pathfinder)
437

 csak a navigációhoz.  

  (2) Az alakzat egy laza ezredoszlop, az 55. ezredre. A 47. és a 49. ezredek sorrendben.  

 (3) Kiemelt figyelem az OROSZ vadászok típusaira A/C . 

 (4) Nem rendelnek hozzá nem rendeltetett célokat a létező bombavonaltól délre és kelet-

re. 

4. Elhagyható. 

5. a. A bombázók és bombázók közötti VHF CP frekvencia értéke a SOP szerint. 

 A vezetőknek az „A‖ gomb. Közös hívási kód a bombázóknak (454. – RETAIN 1), (459. – RETAIN 2), 

(456. – RETAIN 3), (455. – RETAIN 4). A vadászoknak SEEDCAKE.  

  Odaúton az időjárás felderítő:  ROASTLAMB 1. 

  Visszaúton az időjárás felderítő: ROASTLAMB 2. 

  Visszahívási kód:  SCARFACE 

 b. „Szőnyeget‖ fog alkalmazni a 455. osztály. 

  „Chaff‖
438

-ot az SP 32-2 szerint kell alkalmazni.  

UPTHEOROVE dandártábornok parancsára 

KENNETH A. COOL 

 ezredes. légierő 

A-3 

TITKOS 

-2- 

 

1.2. A XV. Vadászrepülő Parancsnokság célkijelölési parancs 

 

                                                 
437

 Maga a szó nyomkeresőt, útkeresőt vezetőt, kalauzt (egy úton)… jelenthet. A második világháború idején a 

szövetséges bombázóknak a célpontokat pathfindernek nevezett harci repülőgépek jelölték ki. Így felderítő, 

célkijelölő (repülőgép) is. 
438

 Jelentése pelyva,  szecska, de itt a passzív zavaró dipólfelhő, azaz sztaniol-csíkok (alumíniumfólia), amelyek 

a radarokat zavarták meg. 
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Másolat száma: 5. 

Titkos 

Vadászrepülő Parancsnokság Központ (PROV) 

APO 520 

1944. október 20. 

Besorolási sorrend az 50A. számú parancshoz  

 1.b. bekezdés  (1)   A célidő a Szombathely rendező pályaudvar   délelőtt
439

 10
20

  

 3.a. bekezdés  (2)   Kell olvasni:   1 osztály metszi és az utolsó 2 osztály a 304 ezredből (46 fok 13 perc 

észak, 17 fok 09 perc kelet, délelőtt 09
48

)  

                        (3)  A lehallgatási idő délelőtt 10
37

. 

 3.b. bekezdés  (1)   Kell olvasni:   1 osztály metszi és az utolsó 2 osztály a 304 ezredből (46 fok 13 perc 

észak, 17 fok 09 perc kelet, délelőtt 09
46

) 

                          (2)  A lehallgatási idő délelőtt 10
01

. 

                          (3)  A lehallgatási idő délelőtt 10
14

. 

                          (4)  A lehallgatási idő délelőtt 11
07

. 

STROTHER dandártábornok parancsára 

F. V. PHILLIPS 

Százados, Légierő 

Asst A-3 

 

1.3. A 304. bombázóezred, 459. bombázóosztály támadási terve Győr ellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
439

 1020A → Délelőtt (A) 10 óra 20 perc, 10
20 
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Taktikai jelentés, XVFAF emlékeztető (feladat) folytatás – 1944. október 21. 

a. Időjárás útközben: 

Bázis Tiszta. Látás 12-15 mérföld.
440

 Talaj menti szél délnyugat 8 mérföld/óra. Talaj menti hőmérséklet 12 

C
o
. 

Oda út Tiszta, 2/10 felhőzet, altocumulus.
441

 Bázisnál 14 000.
442

 (4 200 m) a legma-

gasabban 16 000. (4 800 m) Észak Olaszország felett zártabb gomolyfelhők. 

10 000-15 000 láb magasan (3 000-4500 m). 4/10 zártságú cirro-stratus
443

 

felhőzet, 18 000-21 000 lábon (5 400-6 300 m), a jugoszláv partoktól a célig, 

2/10 altocumulus, 7 000-11 000 lábon (2 100-3 300 m). 

Szél 290
o
, 20-25 knots,

444
 15 000 lábon (4 500 m), Jugoszláviában. 

Hőmérséklet 6
o 

10 000 láb, (3 000 m) 

 8
o
  13 500 láb, (4 050 m( 

 -15
o
 18 000 láb (5 400 m) 

 -20
o
 20 000 láb. (6 000 m) 

Visszatérés 6/10 stratocumulus
445

 a bázisnál 5 000 lábon (1 500 m). Látás 12 mérföld. 

Talajszél nincs. Hőmérséklet 20 C
o
. 

a. Kitérő művelet időjárása:   nincs 

b. Időjárás hatása a bombázásra:   nincs 

c. Időjárási idő:     nincs 

 

1.4. A 304. bombázóezred, 455. bombázóosztály támadási terve Szombathely ellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
440

 22-28 km. 
441

 Altocumulus, párnafelhő (nemzetközi jele: Ac). Középmagas szintű gomolyfelhő. 
442

 Közelítőleg 0,3 az átváltási szorzó méterre. 
443

 Cirrostratus, fátyolfelhő (nemzetközi jele: Cs). Áttetsző, fehéres felhőfátyol, szerkezete rostos, fonalas vagy 

sima. Részben vagy egészben eltakarhatja az eget. 
444

 Knots = csomó, 37-46 km/h. 
445

 A stratocumulus, gomolyos rétegfelhő (nemzetközi jele: Sc). Röviden vattafelhőként említik. Egy alacsony 

szintű felhő (2500 m alatt van a felhőalap). Szürke vagy fehéres árnyalatú felhőtakaró, felhőréteg, amely 

majdnem mindig meglehetősen sötét rétegből áll. Mozaikszerűen összetett elemekből, párnákból vagy 

hengerekből épül fel, amelyek nem rostosak, elkülönülhetnek egymástól vagy egymásba olvadhatnak. 
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BIZALMAS 

TÁMADÁSI LAP 

EZRED: 304. BOMBÁZÓ (HV)   MŰVELETI DÁTUM: 1944. OKTÓBER 21. 

OSZTÁLY: 455. BOMBÁZÓ (HV)  

1. Bombázási célpont:  SZOMBATHELY rendező pályaudvar (M/Y
446

) 

2. Bombázási módszer minden támadó egység számára:   

(x) látás után, () beszámított, () szinkronizált, (Zárójelben helyezze el a számot a bombázási módszerre.) 

       3. Időközmérő beállítás (láb):  minimum 

Kiindulási pont (koordináták):  (47
O
32’É, 20

O
22’K)

447
 

4. Robotpilóta vagy PDI: Beállítás a bombázási módszerhez. 1-A-5; 2-C-1; 2-PDI 

5. Bombázási magasság (osztály, vezető magasság):  22 300 láb 

6. Bombázási sebesség:  1. század 160; 2. század 160; 3. század 160; 4. század 160; 

7. Az egyes támadóegységekben tartandó távolságfigyelés:  

1. század 1, 2. század 1, 3század 1,  4. század 1. 

8. Volt pre-cet
448

 adat a bombázáshoz (Jelölje az egyiket!)?  X yes  no 

9. Megfelelő célanyag volt? (Jelölje!)     X yes  no 

10. Bomba esésének ideje (másodperc):    120 

11. Vetett bombák száma a célra:      37 

12. A bombák vetését zavarta az alakzat? 

1. század igen, Xnem 2. század igen, Xnem; 3. század igen, Xnem; 4. század igen Xnem. 

13.  A támadó egység szorosan, vagy lazán repült? 

1. század rendben; 2. század rendben; 3. század rendben; 4. század rendben. 

14. Esési szög minden vezető észlelésekor: 

a. 0,53 tang; b. 0,52 tang; c. 0,55 tang; d. 0,40 tang. 

15. Sodródási beállítás az egyes eltérítési észlelésekhez a támadás kezdeményezőinek vezetői által 

1. század 2L; 2. század 1 L; 3. század 5L; 4. század 2L. 

BIZALMAS 

-1- 

17. Szél a cél felett:  (Irányok és fokok): 250; Sebesség: 28 k
449

 

18. Hőmérséklet a bombázási magasságon:   -24 

19. Az osztály bombázási alakzata az ezredben:  #4 

20. Célidő:   

 1. század 10
57

; 2. század 10
58

, 3. század 10
58

; 4. század 10
59

. 

21. Utazó alakzat       Bombázási alakzat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIZALMAS 

                                                 
446

 Rendező pályaudvar 
447

 Ez az Alföldre esik Kisköre mellé??? Elgépelték? 
448

 ? 
449

 k = csomó, ~ 52 km/h. 
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BIZALMAS 

RÖVID LEÍRÁS 

EZRED: 304. BOMBÁZÓ (HV)   MŰVELETI DÁTUM: 1944. OKTÓBER 21. 

OSZTÁLY: 455. BOMBÁZÓ (HV)  

1. Elsődleges célpont:  SZOMBATHELY rendező pályaudvar (M/Y
450

) és  gördülőállomány 

2. Időközmérő beállítás:  Minimum 

3. Kiindulási pont:   SÁRVÁR (47
O
15’É, 16

O
55’K) 

4. Robotpilóta vagy PDI:  automata 

5. Bombázási magasság (osztály átlagosan):  17 000 láb 

6. Bombázási sebesség:     160
451

 MPH 

7. Az egyes támadóegységekben tartandó távolságfigyelés:  

  1st 1, 2nd 1,  3nd 1,  4th 1. 

8.      Bombák típusa és száma a bombázókon: (időzítők beállítása) 500/bombázó  orr 0,1 és 0,01 

hátsó biztosító 

9.      Az osztály bombázási pozíciója az ezredalakzatban:  # 4 

10.    Célidő:  10
20

 

11.   A céldiagram, vagy a skáladiagram beillesztésre kerül. Ezen a táblán, vagy rajzolni és felcímkézni a csoport 

minden egyes támadó egységének rövidített és aktuális kezdőpontjait, valamint a csoport rövidített és tényleges 

támadási tengelyét. 

BIZALMAS 

-1- 

Részletese beszámoló az időjárásról útközben. 

1. Az Adria felett 3/10 borultság, stratocumulus, 3 000 lábon, legmagasabban 5000 láb, és 1/10 borultság 23 000 

lábon, cirrus. A Jugoszlávia hegyei felett a parttól Zágrábig 4/10-edes cumulus, 9 000 láb magasságig, és 2/10-es 

cirrus, 23 000 lábon. Zágrábtól északra alacsony felhők. A láthatóságot nem befolyásolták. 

a. Az alkalmazott időjárási taktika részletes bemutatása, az időjárási útvonal elkerülése érdekében 

 

                                                 
450

 Rendező pályaudvar 
451

 Csomó (knot, kt), azaz mérföld/óra. A csomó a hajózás és repülés területén használt sebesség-mértékegység. 

A tengeri mérföld nevű hosszmértéken alapszik. 1 kt = 1,852 km/h.  160 kt = 296 km/h ~ 300 km/h.  
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1. Negatív 

b. Részletesen beszámoló a felhőborításról, a cél pontosságáról és annak hatásáról a bombázásra. 

1. A célterületen 2/10-es cirrus volt 23 000 lábon, ez a láthatóságot nem befolyásolta. Az időjárás a bom-

bázást nem befolyásolta. 

 

1.5. A 304. bombázóezred, 456. bombázóosztály Szombathely elleni támadási terve 

 

BIZALMAS 

RÖVID LEÍRÁS 

EZRED: 304. BOMBÁZÓ (HV)   MŰVELETI DÁTUM: 1944. OKTÓBER 21. 

OSZTÁLY: 456. BOMBÁZÓ (HV)  

1. Elsődleges célpont:    SZOMBATHELY M/Y
452

 és gördülőállomány 

2. Időközmérő beállítás:  Minimum 

3. Kiindulási pont:   SÁRVÁR (47
O
15’É, 16

O
55’K) 

4. Robotpilóta vagy PDI:  A-5 

5. Bombázási magasság                           (osztály átlagosan):   17 000 

6. Bombázási sebesség:  160
453

 

7. Az egyes támadóegységekben tartandó távolságfigyelés:  

   1st 1, 2nd 1,  3nd 1,  4th 1. 

8. Bombák típusa és száma a bombázókon: (időzítők beállítása) 

   10 500/bombázó  0,1 és 0,01 hátsó biztosító 

9. Az osztály bombázási pozíciója az ezredalakzatban:  

   1st Op. Rad O.W. 

10. Célidő:  10
20

 

11. Lásd a mellékelt céldiagramot: 

BIZALMAS 

 

                                                 
452

 Rendező pályaudvar 
453

 Csomó (knot, kt), azaz mérföld/óra. A csomó a hajózás és repülés területén használt sebesség-mértékegység. 

A tengeri mérföld nevű hosszmértéken alapszik. 1 kt = 1,852 km/h.  160 kt = 296 km/h ~ 300 km/h.  
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Taktikai jelentés, XVFAF emlékeztető (feladat) folytatás – 1944. október 21. 

a. Időjárás útközben: 

Bázis Tiszta. Látás 12-15 mérföld.
454

 Talaj menti szél délnyugat 8 mérföld/óra. Talaj menti hőmérséklet 12 

C
o
. 

Oda út Tiszta, 2/10 felhőzet, altocumulus.
455

 Bázisnál 14 000.
456

 (4 200 m) a legmagasabban 16 000. (4 800 m) 

Észak Olaszország felett zártabb gomolyfelhők. 10 000-15 000 láb magasan (3 000-4500 m). 4/10 zártságú 

cirro-stratus
457

 felhőzet, 18 000-21 000 lábon (5 400-6 300 m), a jugoszláv partoktól a célig, 2/10 

altocumulus, 7 000-11 000 lábon (2 100-3 300 m). 

Szél 290
o
, 20-25 knots,

458
 15 000 lábon (4 500 m), Jugoszláviában. 

Hőmérséklet 6
o 

10 000 láb, (3 000 m) 

 8
o
  13 500 láb, (4 050 m( 

 -15
o
 18 000 láb (5 400 m) 

 -20
o
 20 000 láb. (6 000 m) 

Visszatérés 6/10 stratocumulus
459

 a bázisnál 5 000 lábon (1 500 m). Látás 12 mérföld. Talajszél nincs. 

Hőmérséklet 20 C
o
. 

b. Kitérő művelet időjárása:   nincs 

c. Időjárás hatása a bombázásra:   nincs 

d. Időjárási idő:     nincs 

 

                                                 
454

 22-28 km. 
455

 Altocumulus, párnafelhő (nemzetközi jele: Ac). Középmagas szintű gomolyfelhő. 
456

 Közelítőleg 0,3 az átváltási szorzó méterre. 
457

 Cirrostratus, fátyolfelhő (nemzetközi jele: Cs). Áttetsző, fehéres felhőfátyol, szerkezete rostos, fonalas vagy 

sima. Részben vagy egészben eltakarhatja az eget. 
458

 Knots = csomó, 37-46 km/h. 
459

 A stratocumulus, gomolyos rétegfelhő (nemzetközi jele: Sc). Röviden vattafelhőként említik. Egy alacsony 

szintű felhő (2500 m alatt van a felhőalap). Szürke vagy fehéres árnyalatú felhőtakaró, felhőréteg, amely 

majdnem mindig meglehetősen sötét rétegből áll. Mozaikszerűen összetett elemekből, párnákból vagy 

hengerekből épül fel, amelyek nem rostosak, elkülönülhetnek egymástól vagy egymásba olvadhatnak. 
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Zapuntel 

Zapuntel 

Berzence 

304. ezred 

454., 459. osztály 

456., 455. osztály 

304. ezred 

454., 459. osztály 

456., 455. osztály 
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Nagyvázsony 

Nagyvázsony 

Veszprémvarsány 

304. ezred 

454., 459. osztály 

456., 455. osztály 

304. ezred 

454., 459. osztály 

304. ezred 

454., 459. osztály 

456., 455. osztály 

304. ezred 

456., 455. osztály 
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1.6. Időjárási előrejelzés 1944. október 21-re. 

 

 
 

TITKOS 

221. MŰVELETI PARANCS       1944. OKTÓBER 20. 

IDŐJÁRÁSI MELLÉKLET 

ÖSSZEFOGLALÓ HELYZETKÉP: Héten magas nyomás a Norvégia déli részén, Közép-

Németországon át Északkelet-Jugoszláviáig. Alacsony észak görög irányban, kelet felé haladva. Mélyen ala-

csony Írország északnyugati részén, az elülső rendszer belép a Brit szigetekre. Kiterjedt felhőtakarók e frontok 

Nagyvázsony 

304. ezred 

456., 455. osztály 

Veszprémvarsány 

304. ezred 

454., 459. osztály 
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előtt. Kis magasság felett a Földközi-tenger nyugati részén. A hideg sarki levegő mélyen déli irányban áramlik át 

az Alpokon. 

ELŐREJELZÉS:  

BÁZIS: Ég:  4/10 - 6/10 cumulus, 4 000 láb MSL, legmagasabb 6 500 láb MSL.  

Légi látás: 20 mérföld, vagy jobb. 

Felső adatok:  

5000 láb  360
o
 20 kts  +0,5 C

o
 

10000 láb 330
o
 25 kts  - 0,5 C

o
 

15000 láb 320
o
 30 kts  -15 C

o
 

ÚTVONAL: Ég:  Tiszta az Adria térség. A Dinári-hegység felett 3/10 – 5/10 cirrus, 20 000 

lábon. 4/10 – 6/10 középfelhőzet 12 000 lábon, és 3/10 – 5/10 alacsonyfelhőzet, felső magas-

sága 10 000 láb. Jugoszlávia középső része felett és dél-Magyarországon 4/10 – 6/10 cirrus, 

20 000 lábon és közepes felhőzet 2/10 – 4/10, 11 000 – 13 000 lábon. Az alacsony felhők meg-

lehetősen egyenletesek maradnak 

Légi látás: korlátlan 

Felső adatok:   

    10000 láb 340
o
 25 kts   - 0,5  C

o
 

    15000 láb 340
o
 25 kts   - 15    C

o
 

    20000 láb 280
o
 30 kts   - 25   C

o
 

CÉL: Ég:  4/10 – 6/10 cirrus, 19 000 lábon. 3/10 – 4/10 középfelhőzet 12 000 lábon, és 

4/10 – 5/10 alacsonyfelhőzet, felső magassága 8 000 láb 

 Légi látás: korlátlan 

 Felső adatok:  15000 láb 300
o
  25 kts  - 15 C

o
 

    20000 láb 270
o
  25 kts   - 25  C

o
 

    25000 láb 260
o
  25 kts   - 36   C

o
 

 Talajszél:  nyugat-délnyugat 0,5 – 0,8 mp/h 

VISSZA Hasonlóan az előzőekhez, a Dinári hegység felett cumulus, 15 000 lábon. 4/10 – 6/10 a bázis-

nál, 4 000 lábnál a visszaérkezéskor. 

KITÉRŐ REPÜLŐTÉR:  Minden területnek nyitva kell maradnia 

 

ACHESON dandártábornok parancsára 

REUBEN M. HARDING 

Őrnagy, légierő 

ezred meteorológiai tiszt 

 

1.7. Rádiókódok a támadás során. 
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Titkos 

Besorolási sorrend az 50 A. parancshoz, dátum: 2044. október 1944 Folytatás 

5.  b. hívójelek: (Az alacsonytámadó repülőgépek normál hívójeleket használnak). (A 304. ezred – a kíséret 

megtartása – Seedcake
460

 1 a Szombathelyi célpont, Seedcake 2 a Győri küldetés, Seedcake 3 a magas-

fedezet), (47. ezred – Pusscat
461

 2, kíséret – Firtree
462

 2), (49. ezred – Pusscat 3, kíséret Firtree 3), (55. ez-

red – Pusscat 1, kíséret Firtree 1), (304. ezred –  MX A/C – Roastlamb
463

  1 és 2 oda-vissza), (47. 49. 55. 

ezred MX A/C –  Flywheel
464

 1 és 2 oda-vissza). 

 c. Vadász visszahívási kód szó „Sailfish
465

‖  

STROTHER dandártábornok parancsára 

J. V. MEADOR 

Őrnagy, Légierő 

Asst A-3 

 

 

1.8. 304. bombázóezred bevetési jelentése, 1944. október 21-e délelőttről. 

 

BIZALMAS 

304. BOMBÁZÓEZRED PARANCSNOKSÁG 

APO 520  USA HADSEREG 

                                                 
460

 Seedcake → seed = mag, cake = torta. Seed cake = olajpogácsa. (Az olajnak magvakból való kisajtolása után 

megmaradó száraz, rostokból álló „tortaszerű‖ korong.) 
461

 Pusscat → vidám macska. (Pussycat → cicus, cicamica…) 
462

 Firtree → fenyőfa 
463

 Roastlamb → sültbárány 
464

 Flywheel → lendkerék 
465

 Sailfish → vitorláshal 
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373.2  E-AKT-8        1944. október 22. 

Tárgy:  Bombázási és navigációs elemzés az 1944. október 21-i bevetésről. 

  Parancsnokló tábornok, 15. légi hadsereg, APO 520, USA Hadsereg 

  (EMERSON alezredes taktikai tiszt) 

1. Bombázási elemzés:  

a. A 304. bombázóezred 454., 455., 456. és a 459. bombázó osztályai támadták Magyarországon a szállítási 

célpontokat megfelelően és jó eredménnyel. A 454. és 459. osztályok GYŐR rendező pályaudvart, a 455. 

és 456. osztályok pedig SZOMBATHELY rendező pályaudvart bombázták. A bombázás hat oszlopból álló 

formáció volt. Bombaterhelés GP500 minimális intervallummérővel.  

b. A 454. osztály bombázása GYŐR ellen jól sikerült. Azonosított IP után a bombázás tengelye 335
o

 volt. A 

bombázás vizuális azonosítása megtörtént és jól koncentrált célzási pont is volt. Az alakzat jó volt, és a vál-

tás is megfelelő lett.  Két (2) bomba mechanikai hiba miatt nem oldódott le. 

c. A 459. osztály a második volt, és jó eredményt ért el. Bár az IP vékony felhőben volt, a cél mégis látható 

volt, a fordulás rövid volt az IP-re, a bombázás tengelye 356
o
 lett. Az első három box

466
 bombázta a célpon-

tot, amint azt röviden ismertették. A megfelelő koncentráltság miatt a bombák a rendező pályaudvart talál-

ták el. az alakzat megfelelő és az átváltás is jó lett. A Charlie box a negyedik helyen volt. A PDI problémá-

ja miatt a rárepülés első részében balra kellett sodródni a forrástól. Amikor korrigáltak, már késő volt visz-

szajutni a tájékoztatási ponthoz, így egy pontot választottak a nyomvonalak mentén a rendező pályaudvar-

nál. Az alakzat kiváló volt, az átváltás jó lett. 19 bomba mechanikai hibás volt. 

d. A 455. osztály kiváló eredménnyel támadta SZOMBATHELY rendező pályaudvart. Az IP azonosítása után 

a bombázás tengelye 270
o
 volt. A bombázási cél vizuális azonosítása után kiválóan koncentrált bombázás 

történt a célpontra. Az alakzat jó, az átváltás kiváló volt. 37 bomba mechanikai hibás volt. 

e. Az utolsó volt a 456. osztály, becsületes eredménnyel. A korábbi bombázásból származó füst megakadá-

lyozta a pontos megfigyelést. Három box találta el a célpontot. Az utolsó box 3 000 lábra, északra bombá-

zott a füst miatt. Az IP nem tudták azonosítani, az alakzat túlfordult, amint azt röviden közöltük. A célpon-

tot azonban látták, a bombázás 206
o
-os irányon történt. A bombázás koncentráltsága gyakorlatilag nulla. A 

Baker vezetője nem látta a célpontot. A Charlies vezetője rövidre vetett, a szinkronizálás miatt. A Dog box 

vezetője 3 000 lábbal északra bombázott a célponttól, jó koncentráltsággal. Két (2) bomba elektromos hibás 

volt. 

BIZALMAS 

-1- 

f. Összegzés: A bevetés egészében sikeres volt. A bombabiztonság jelentősen javult. Egyes esetekben az 

ítélet nem volt túl jó az időjárási okok és a füst akadályoztak. A formáció is jelentős javulást mutatott. A 

személyzeteket ismét meghallgatták, és ahol a hibák személyi kudarc miatt következtek be, a felelős sze-

mélyt ideiglenesen további képzésre küldték. 

g. Osztály találati pontosság (%; 1 000 lábon belül) 

 454. osztály – 42 % 

 455. osztály – 60 % 

 456. osztály – 28 % (először)   50 % (lehetséges) 

 459. osztály – 40 % (először)  73 % (lehetséges) 

2.  Navigációs elemzés – 1944. október 21-i bevetés 

a. Bombázók találkozása – 1. ezredrész (454. – 459. osztályok) GIULIA, 07
55

, 4 000 láb. 2. ezredrész (456. – 

455. osztályok) TORNARA, 07
55

, 5 000 láb. Az 1. ezredrész GIULIA felett, a 2. ezredrész egy percet ké-

sett. 

b. Egyetlen kulcspontot sem tájékoztattak. 

c. Az ezred vezető osztálya (454. osztály) a rövidebb útvonalon rövid útvonalat követett és a szélváltozások 

miatt kb. 7 perccel később, mint a repülési terv, az előírt magasságban érte el a Jugoszláv tengerpartot. 

                                                 
466

 Alakzatrész. Boxoknak (dobozoknak) nevezték az „egy tömbben‖ repülő gépek alakzatát. A boxok 

kialakítása az egy tömbben repülők géppuskáinak optimális térlefedését és a tűzsűrűséget is szolgálta, valamint a 

bombázás hatékonyságát is. 
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ZAPUNTEL

467
 után (4415-1449) az első fordulópont, a 454. osztály több éles fordulót tett, hogy elkerüljék 

a felhőket. (4613-1709)
468

 A 459. osztály a 454. osztállyal repült, hogy a fenntartott kurzuson ZAPUNTEL 

felé (4528-1623),
469

 ahol 360
o
-ra fordultak, a 454. osztálytól lemaradtak. Ebből a fordulóból az alakzat fel-

oszlott, amikor felhők összezártak, így újabb 360
o
 fordulat történt, hogy a repülőgépeket rendezhesse a ve-

zető. A kurzus jó volt (4649-1749),
470

 a 459. enyhén balra fordult, és közvetlenül az elsődleges célpontjuk 

felé fordultak. A 456. bombázóosztály rövidítve folytatta a Zágráb déli és kelet felé mutató útvonalat, ahol 

19000 lábnál felhők képződtek, amelyek elzárták őket. Balra fordultak, hogy a 175
o
-on megpróbálja elke-

rülni a felhőket, így az osztály 18000 lábig süllyedt. Egy keleti irányt vettek fel, a PÉCS és KAPOSVÁR 

közötti pontra, ahol a 456. osztály észak felé fordult a fordulási ponthoz (4659-1742),
471

 majd az IP-re és 

repültek az elsődleges célpontra. A 455. osztály a megadott kurzust követte (4530-1620),
472

 majd három 

360
o
-os fordulatot hajtottak végre az időjárási viszonyok megszüntetése érdekében, majd követték a kiadott 

irányt a célig. 

d.    A vadászkíséret P-38 és P-51 gépei kiváló teljesítményt nyújtottak, még az ellenére is, hogy minden csoport 

eltérést mutatott a repülési tervtől és késett. A 454. bombázó osztály látta a P-38-asokat (4320-1510) koordiná-

táknál, illetve a P-51-eseket BERZENCE
473

 –nél. A kíséret jelen volt Jugoszláv partokig való visszatérésig 

BIZALMAS 

-1- 

BIZALMAS 

(Folytatás: 373.2  304. bombázóezred,  1944. október 22.) 

d. A támadási irányok, idők az alábbiak szerint: 

454. bombázóosztály irány  335
o
 10

33
 

459. bombázóosztály irány  356
o
 10

58
 

456. bombázóosztály irány 206
o
 11

03
 

455. bombázóosztály irány 270
o
 10

58
 

A támadási irány valamint a célidő a 454. és a 459. bombázóosztályoknak 334
o
 és 10

15
 volt. A 456. és a 455. 

bombázóosztályoknak 267
o
 és 10

20
. Minden osztály balra tért el a gyülekezési ponton. 

e. Az összes osztály visszatért a bázisba a kiírt irányon eltérés nélkül.  

f. Kiváló az osztályok navigátorai és az ezred vezető navigátorai között a kapcsolat, a PTF-operátorok jól 

támogattak. A naplók nagyon jók voltak. 

 

3.  PTF összefoglaló, 1944. október 21. 

 a.   454. bombázóosztály –  A készletet a navigációhoz használták, amely 8 javítást adott a navigátor 

számára . Segítette a repülést az IP-re való eljuttatásban. A bomba futtatása vizuális volt. A visszaúton 4 ja-

vítást adott. 

 b. 455. bombázóosztály –  A vezető PTF operátor a navigátort segítette számos javítás megszerzésével, 

az alakzat tartásánál a FLAK területeken való haladáskor.  

c. 456. bombázóosztály –  Csak a navigációhoz használták. Olyan jó az időjárás, hogy csak kiegészítés-

ként használták a látáshoz és a pontos pozíciókhoz. 

                                                 
467

 Zapuntel (olaszul: Zapuntello) falu Horvátországban, Zára megyében. Zárától légvonalban 36 km-re, 

északnyugatra, Pagtól légvonalban 29 km-re délnyugatra a Molat-sziget északi részén fekszik. 
468

 Ferdinandovactól délnyugatra 2 km. 
469

 Sziszek 
470

 Balatonszárszó 
471

 Nagyvázsony 
472

 Sziszek nyugat 
473

 Berzence nagyközség Somogy megyében, a Csurgói járásban,  a mai horvát határon.  



Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után 331 

 
d. 459. bombázóosztály – Csak a navigációhoz használták. Követte a navigátor a pálya mentén, mivel 

jó volt az időjárás. 

A bombázó tábornoknak 

HAROLD O WILSON 

ŐRNAGY, AGD 

segédtiszt 

BIZALMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Az 52. vadászosztály jelentése az 1944. október 21-én délelőtti feladat végrehajtásáról. 

(bombázók kísérése nyugat-magyarországi célpontokhoz) 



332 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után  

 

 

52. vadászosztály parancsnokság 

Vadászosztály Iroda, Felderítő Tiszt 

APO 520        US ARNT 

1944. október 21. 

Jelentés a 115-ös feladatról, 1944. október 21. 

Résztvevők: 2, 4, 5. vadász századok. 

1. FELADAT ÉS CÉLPONT: Kíséret biztosítása a 304. bombázó ezred B-24-esei részére, és beha-

tolás Szombathely rendező pályaudvar fölé a támadásánál és a cél felett, majd pedig vissza két csoportban, 

Magyarország, 10
20

 időpontban. 

2. REPÜLŐGÉPEK ÉS KRONOLÓGIA:  A feladatra 53 P-51, Madna,
474

 08
22

. Öt repülőgép vissza-

fordult (3 mechanikai hiba, 2 pedig pilóta miatt). 48 repülőgép a cél felett volt, 20 000-24 000 láb
475

 magas-

ságon, 10
30

 és 11
15

 között. 48 repülőgép szállt le Madnán 13
15

 időpontban. 

3. JEGYZET: Az osztály 8
23

-kor állt össze, 5 000 lábon.
476

 A találkozás Sibenik-nél történt, 4613É, 1709K.  

A találkozáskor a kapcsolatfelvétel megtörtént, majd ezt követte a tájékozódás. A P-51-esek követték a két 

vezető bombázó csoportot Győrbe, mielőtt rájöttek, hogy rossz két csoportot választottak ki.  A P-51-esek 

visszatértek az eredeti találkozási pontra, és miután megtalálták a két osztályt elindultak Szombathelyre az 

eredeti úton. 

 A bombázókat a következők szerint követték: 

 11
00

 2 gép Célpont  felett  24 000 láb magasságon  Motorhiba 

 11
15

 4    „ 4650 É, 1730K
477

  20 000  „  Feladatot befejezte 

 11
45

 13  „ 4552É, 1640K
478

  17 000  „  Feladatot befejezte 

 12
10

 29  „ 4425É, 1500K
479

  15 000  „  Feladatot befejezte 

 A feladatból kilépő bombázókkal a kapcsolat az osztály közvetlenül tartotta. 

4. TALÁLKOZÓ, FORMÁCIÓ, TÁMADÁS: A P-51-esek megérkeztek a találkozási pontra (R/Y) 

(4613É, 1709K)
480

 idő 9
16

, de nem találták a bombázókat. Miután többször köröztek a környéken, a B-24-

esek két osztályát felvették, és kísérték ezeket északra. Csak a Győrbe jutás után derült fény arra, hogy a B-

24-esek vezető két osztálya megváltoztatta a bombázó formáció sorrendjét. Ebből adódóan a P-51-esek 

visszatértek a találkozási pontra (R/Y) és itt végre a 304. bombázó ezred két utolsó osztályánál felvették a 

kíséretet, 4650É, 1736K, 
481

10
09

 és 10
45 

órakor. 

A 2. vadászszázad a bombázókat fedezte, az 5. század középen, a 4. század pedig hátul.  A cél felett a 2. a 4. és 

az 5. század, 24 000, 20 000, 24 000 láb magasan volt. Általában a századok e szintről (oldalsó oldalról) 

2000 lábig voltak a bombázók felé.  

5. A BOMBÁZÓK EREDMÉNYEI: Jó eredmény látszik mindkét helyen, Győrben és Szombathelyen.  

6. ALACSONYTÁMADÁS: nincs 

                                                 
474

 Madna az 52 vadászosztály bázis repülőtere. Campomarino (Campobasso megye, Foggiától nagyjából 

északra) szomszédságában öt repülőtér volt, (és ma már emlékmű is) Biferno, Canne, Madna, Ramitelli és 

Nuova. 
475

 6000-7200 m 
476

 1500 m 
477

 Tapolca 
478

 Donji Markivac észak 
479

 Pag (Zárától északra 30 km-re) 
480

 Csurgó dél 
481

 Révfülöp 
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7. LÉGELHÁRÍTÁS:  

a. Ellenséges repülőgépeket nem láttunk. 10
00

 órakor (4640É, 1740K)
482

 nagy gépeket láttunk, körülbelül 

12 000 láb magasan, észak felé haladtak. 20 000 lábon voltunk, és szélsőséges távolságban. Amíg a P-51-

esek készültek támadni, ezek eltűntek.  

8. FLAK:  

 Idő  Hely  Típus   

 09
05

  Sibenik  Követés 12 000 

 10
35

  Győr  Követés 24 000 

9. JELENTŐS MEGFIGYELÉSEK:  

a.  Ellenséges légierő 

11
15 

órakor 15/20 S/K és T/K, repülőgépek láthatók szétszórtan Szombathelyen A/R, A megfigyelés 24 000  láb 

magasról történt.  

b.  Hajózás 

Az adatok az eredeti fényképen! 

10.  IDŐJÁRÁS: Az útvonalon:   Ez a legmagasabb, 17000 láb magasan Jugoszlávia. 

   R/V-nél  CAVU. 

   Célnál  CAVU. 

11.  REPÜLÉS TENGER FELETT: egyik sem. 

12.  RÁDIÓBIZTONSÁG:   kielégítő. 

13. BARÁTI REPÜLŐGÉPEK ELVESZTEK, VAGY NEHÉZSÉGEIK VOLTAK: egyik sem. 

14. MEGSEMMISÍTETT REPÜLŐGÉPEK, VAGY MÁSOK ÁLTAL: egyik sem.  

15. GYŐZELMEK ÉS VESZTESÉGEK: egyik sem. 

16.   BEVETVE: 48 

17.  ALAKZATVEZETŐ ÉS REPÜLÉSVEZETŐ:   Boedeker alezredes, parancsnok és alakzatveze-

tő.
483

 

Nevek, adatok, beosztás, jelölőkód (Színek a rajoknak) az eredeti iratban!
484

 

A visszafordult pilóták 

4. század Hardick hadnagy   gépszám  09
35

 Motorhiba 

4. „ Norman? „  bázis felett 08
30

 Generátorhiba 

5. „ Ericksen  „  gépszám  08
55

 Motorhiba 

5. „ Shinke?  „  gépszám  10
05

 Pilótahiba 

5. „ Brown  „  gépszám  10
10

 Hűtőfolyadék szivárgás 

  

                                                 
482

 Lengyeltóti 
483

 Egyébként az osztály 5. vadász századának a parancsnoka. 
484

 Lt. colonel → alezredes; major → őrnagy, captain → százados, Lt. → hadnagy (nincs külön jelölve az 1ndLt, 

azaz első hadnagy, azaz főhadnagy és a 2ndLt, másodhadnagy, azaz hadnagy). F/O flying officer, repülőtiszt, 

igazából az alhadnagy és a hadnagy közötti rang. Nálunk nem volt megfelelője. Az F.L. rövidítés a repülőrajok 

parancsnokait jelenti. Sok helyen hibásan főhadnagyként fordítják! 
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18.  MEGJEGYZÉS: Az 50A támadási parancs és a 228. műveleti parancs alapján az 52. vadász osztály a 

304. bombázóezred két osztályát Győr felé kísérte… Rosszul olvasható részek! A P-51-esek ismertették az ala-

kulatok elkeveredésével kapcsolatos dolgokat az előzőekben…. 

K.W. Morris 

Százados, A.O. 

Osztály segédtiszt, A-2 

 

1.8. A 14. vadászosztály 1944. október 21-i délelőtti bevetési jelentése (bombázók kísérése 

nyugat-magyarországi célpontokhoz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIZALMAS 

A légierő 14. vadászosztály parancsnoksága (kétmotoros)  

(A hírszerzőtiszt irodája) 

APO 520 

1944. október 21. 

182. bevetési jelentés         FG 50. 

 

1. Bevetési cél:  A 306. bombázóezred két hátsó osztályának kísérése, 46
o
13’É – 17

o
04’K,

485
 

09
40

 órától, 23 000 lábon, Szombathely rendező pályaudvar támadásához, 10
20

-tól, gondoskodni a szoros kíséret-

ről, a behatoláskor és a visszaúton is. 

2. Légierő és a történések:  50 P-38-as gép, 07
30

-kor. 2 gép visszafordult mechanikai gondok 

miatt. 48 P-38-as volt a célnál 10
58

 és 11
20

 között. 13
10

-kor 47 P-38-as ért vissza a bázisra. 1 P-38-as üzem-

anyaghiány miatt Vis
486

 szigetén leszállt.  

                                                 
485

 Csurgótól dlkeletre, 4 km-re 
486

 A horvátországi Vis szigetén a második világháború éveiben az amerikai 15. légi hadsereg által üzemeltett 

szükségrepülőtér működött, olyan, a bevetésből visszatérő sérült repülőgépek számára fenntartva, amelyek már 

nem lettek volna képesek elérni dél-olasz támaszpontjaikat. A repülőtérnek köszönhetően 218 harci gép és több 



Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után 335 

 
3. Útvonal:  ahogy azt ismertették. 

4. Találkozás, magasság, művelet: 32 P-38-as a 304. bombázóezred egy osztályával 46
o
36’É-

17
o
15’K,

487
 23 000 lábon, 10

30
-kor. 16 P-38-as a 304. ezred másik osztályával természetesen 46

o
 33’É-16

o
 

06’K,
488

 24 000 lábon, 10
40

-kor találkozott. A bombázókkal felvettük a kapcsolatot. A két bombázóosztály B-24-

esei 10
58

 és 11
20

 között voltak a célpont felett. A formáció jó volt az osztályon belül, és a csoportokat szépen 

elválasztották.  

5. Bombázási eredmények: Sok találat látszott a rendező pályaudvaron. Nincs részletes megfigyelés. 

6. Alacsonytámadás: nincs. 

7. Az ellenséges légierő ellenállása: nincs. 

8. Flak:
489

  A célnál nem volt. Láttunk viszont 43
o
30’É és 16

o
28’K

490
 helyen. 

9. Borultság, felhőzet: Szombathely rendező pályaudvarnál 30 % %, 11
00

 órakor, 24 000 lábon. 

10. Időjárás: Célnál CAVU.
491

 Úgy tűnt, hogy 8/10 borultság 20 000 és legmagasabban 23 000 lábnál, 

cirrostratus
492

 felhővel a célterületen. 

11. Tengeri mentés: nincs 

12. Rádió biztonság: A vadászok és a bombázók 09
06

-kor vették fel a kapcsolatot. Bombázó-vadász kap-

csolat 10
50

-kor a célnál is megvolt. A rádiófegyelem rossz. 

13. Baráti légierő veszteségek, nehézségek:  nincs 

14. Veszteség az osztálynál:    nincs 

15. Győzelem és veszteség:    nincs 

BIZALMAS 

-1- 
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16. Bevetés: 48 gép 

17. Alakzatvezető és támadásvezető:
493

  

  47. vadászszázad Alakzatvezető:  Bryant hdgy.    

    Raj pk.   Sarquet, Harren és Dlernahlen fhdgy. 

  37. vadászszázad Század pk.  Mullolok százados 

     Raj pk.   Leonard, Mouris, Vidrine hdgy. 

  48. vadászszázad Század pk.  Van Horn hdgy. 

     Raj pk.   Swirozyniczki, Griffin, Finney hdgy. 

18. Megjegyzés: nincs 

19. Kapcsolatok a telefonos jelentéshez: nincs. 

 

JOSEPH A MAVRILL 

százados, légierő 

osztály hírszerző 

 

                                                                                                                                                         
mint ezer pilóta menekült meg. Főként üzemanyag felvételre használták a szövetséges nehézbombázók, a B-17-

es „repülő erődök‖ és a Literátorok, de természetesen a csak mintegy 1 km-es (rövid) repülőteret a vadászok is 

használták szükséghelyzetben. 
487

 Marcalitól nyugatra, 8 km-re 
488

 Logarovci 
489

 Légvédelmi tüzérség 
490

 Split 
491

 CAVU repülős meteorológiai rövidítés (Ceiling and Visibility Unlimited → Mennyezet és láthatóság 

korlátlan.) 
492

 Cirrostratus, fátyolfelhő (nemzetközi jele: Cs). Áttetsző, fehéres felhőfátyol, szerkezete rostos, fonalas vagy 

sima. Részben, vagy egészben eltakarhatja az eget. 5000 és 12 000 méter közötti magasságokban képződik, 

jégkristályokból áll. Cirrostratus felhők olyan vékonyak, hogy a Nap és a Hold rajta keresztül tisztán látható. 

Mikor a Nap és a Hold fénye áthalad a cirrostratus jégkristályain, a fényt eltéríti, olyan módon, hogy Nap- vagy 

Holdudvar alakulhat ki, ez a halojelenség. 
493

 A nevek rosszul olvashatóak! 
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2. 1944. október 21.  

A délelőtti alacsonytámadások Északkelet-Magyarországon 

 

Nézzük ezek után az északkelet-magyarországi eseményeket a nap délelőttjén! 

2.1. Az 1. vadászosztály alacsonytámadásai Litke és Ipolyság között 

 

BIZALMAS 

1. VADÁSZOSZTÁLY PARANCSNOKSÁG 

Hírszerző tiszt Irodája 

APO 520 

1944. október 21. 

1199. számú feladat 

1199. bevetés 71., 94., 27. vadászszázadok  Litkétől Ipolyságig  Magyarország 

1. BEVETÉS ÉS A CÉL: Alacsonytámadás Litkétől
494

 (4813É-1937K ) Ipolyságig
495

 (4804É-1859K) 

Magyarország szállítási útvonalain. 

2. BEVETETT ERŐ ÉS A LEÍRÁS:  32 P-38-as indult, Salsola  (Olaszország), 08
10

 órakor, hét 

P-38-as gép korán visszafordult (3 mechanikai hiba miatt; 3 tartalék gép volt, 1 kísérő)  16 P-38-as elérte a célte-

rületet és támadott, 9 P-38-as fedezetet adott a támadáshoz10
30

 és 11
00

 között, 25 P-38-as tért vissza 13
05

-kor. 

3. ÚT: Bázistól 4745É/1945K,
496

 majd 4813É/1937K,
497

 majd 4804É/1859K,
498

 ez után 

4700É/1740K,
499

 és aztán a bázis. 

                                                 
494

 Litke Salgótarjántól északnyugatra, Nógrádszakál és Ipolytarnóc között fekvő település. Az Ipoly bal partján, 

a szlovák határ mellett található, Salgótarjántól 21, Szécsénytől 20, Balassagyarmattól 42 kilométer távolságra.  

Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc vasútvonal. 
495

 Ipolyság az Ipoly völgyében, annak jobb partján, a magyar határ mellett fekszik. Ma Szlovákia, Sahy. 

Valamikor a 997. számú vasút Ipolyság – Hont – Drégelypalánk és a 653. számú vonal,  Csata – Ipolyság –

Korpona - Zólyom vasút is áthaladt itt.  
496

 Ecséd észak, Rózsaszentmárton dél. 
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4. TALÁLKOZÓ, ALAKZAT, ÉS TÁMADÁS: 25 P-38-as gép. A 71. század (9 P-38-as) közé-

pen, két oldalt balra és magasabban a 27. század (9 P-38-as) és jobbra alacsonyabban a 94. század (7 P-38-as), a 

gépek 10
30

-kor értek a célterületre. A terv szerint a 94. és a 71. századok támadták a szállítási útvonalakat. A 27. 

század 10 000 lábon fedezetet adott. A támadás minimális magassága 200 láb volt. A támadást 11
00

-kor fejezték 

be, és repültek a visszaúton a bázisra.  

5. BOMBÁZÁS:   nem volt 

6. ALACSONYTÁMADÁS: 16 P-38-as vett részt az alacsonytámadásokban, minimálisan 200 láb magas-

ságon. Igényelik 5 mozdony kilövését Balassagyarmat
500

 (4805É/1910K), 6 mozdony valószínű kilövését  

a fent említett város és Ipolyság (4804É/1858K) között. Vasúti vagonból kilőttek Balassagyarmaton, és Drégely-

palánkon (4803É/1909K) 30/32-t, és Ipolyságon, amelyek megsérültek, egy megfigyelő tornyot is megtámadtak 

és kilőttek Hugyagon
501

 (4805É/1925K), 3 katonai járművet, amelynek típusa bizonytalan, 1 vontatót, 1 sze-

mélyautót is kilőttek a balassagyarmati úton.  

7. ELLENSÉG AKTIVITÁSA: nincs 

8. FLAK:  Az útvonal mentén Szekszárdnál (4621É/1842K) és Dunaföldvárnál (4668É/1850K) 

IAH, különösen Bajánál (4620É/1857K), és Mohácsnál (4600É/1850K) IAH. A Hugyag (4805É/1925K) menti 

úton egészen (4805É/1858K)-ig,
502

 pontatlan kisebb légvédelmi tűz. 

-1- 
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Gyenge és pontatlan nehéz tűz Várpalotánál (4712É/1809K). 

Közepesen pontos kisűrméretű tűz (4610É/1825K).
503

 

Közepesen pontos kisűrméretű tűz (4620É/1842K).
504

 

9. JELENTŐS MEGFIGYELÉSK:    

 Ellenség 

 a.  Szállítás és hajózás: Sok uszály a Duna folyón 4605É/1850K,
505

 09
56

, 10 000 láb. 6 

uszály a Dunán megfigyelve, keletre tart 4747É/1835K,
506

 11
15

 óra, 11 000 láb. 

 b. Ellenséges földi tevékenység: Egy nagy táborozási területet láttunk 09
30

-kor 10 000 láb-

ról Szekszárd mellett és Dunaföldvárnál 4648É/1855K). 

Acélterületen a közúti forgalom és a vasút mind mozgott, Budapest irányában ment egy mozdonyt, amely körül-

belül 6/8 vagont húzott, Balassagyarmaton, amelyet kilőttünk. (4805É/1918K)
507

 

10. IDŐJÁRÁS: 5/10-es szórt cumulus felhő, 20 000 lábtól, az oda- és a visszaúton is. 2-től 3/10-ig 

szórt cumulus felhőzet a célterületen, 7 000 lábtól.  

11. TENGERI LÉGI MENTÉS:   nincs 

12. RÁDIÓBIZTONSÁG:    jó 

13. SAJÁT VESZTESÉG:    nincs 

14. ELLENSÉGES LÉGIERŐ LELÖVÉS:  nincs 

15. GYŐZELEM ÉS VESZTESÉG:   nincs 

16. BEVETÉS: 27 

17.  ALAKZAT ÉS TÁMADÁSVEZETŐ: Osztály és a 71. század parancsnok  Johnson hdgy. repü-

lésvezető, Burras és Hunley hdgy. 94. század Heiem hdgy. parancsnok, Morris és Mullins hdgy. 27. század 

Kmonk hdgy. Mc Clillan és Follet hdgy. 

                                                                                                                                                         
497

 Ipolytarnóc dél 
498

 Ipolyság kelet 
499

 Nagyvázsony-Pula észak 
500

 Balassagyarmat a Vác-Balassagyarmat vasútvonal végállomása, de az Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc-

vasútvonal is itt haladt át. 
501

 Hugyag község Nógrád megyében, a Balassagyarmati járásban, az Aszód – Balassagyarmat – Ipolytarnóc 

vasútvonalon.  
502

 Ipolyság 
503

 Pécsvárad 
504 

Szekszárd 
505

 Baja és Mohács között 
506

 Nyergesújfalu 
507

 Balassagyarmat észak 
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18. MEGJEGYZÉS:  nincs 

19. KAPCSOLATOK A TELEFONOS JELENTÉSHEZ: 4608É/1820K
508

 helyről téves telefonos bevetési 

jelentés. A jó koordináta 4605É/1650K.
509

 A táborozási helyekről a megfigyelés 09
15

-kor, a jelentés 09
30

 után.  

A parancsnokló tisztnek 

H. U. GOLDMAN 

főhadnagy, légierő 

hírszerzőtiszt 

-2- 

BIZALMAS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
508

 Hosszúhetény (Pécstől északkeletre) 
509

 Kapronától délre 5 km-re. 

Foggia 

Salsola 

Rózsaszentmárton 

Ecséd 

1. vadászosztály 

25 P-38 
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1. vadászosztály 
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82. vadászosztály 

36 P-38 
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2.2. A 82. vadászosztály északkelet-magyarországi alacsonytámadásai. 

 

Ők voltak a Bánréve – Sajórecske térségében szétlőtt személyvonat támadói! Ezt már 

korábban is megállapítottuk, de ez most már a teljes bizonyosság. Egészen azzal bezárólag, 

hogy név szerint is meg tudjuk majd nevezni az elkövetőt. Névleg ez a támadás Fülektől Sajó-

szentpéterig lett meghatározva, de látjuk majd, hogy ez az osztály ezt messze túlteljesítette. 

Mind az oda- mind a visszaúton kilőttek mindent, ami az útjukba került! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyvázsony 

Pula 
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82. VADÁSZOSZTÁLY PARANCSNOKSÁG 

Hírszerző tiszt Irodája 

APO 520 

1944. október 21. 

815. számú feladat  95., 96., 97. vadászszázadok Északkelet-Magyarország 

BEVETÉSI JELENTÉS 

1. BEVETÉS ÉS A CÉL: Alacsonytámadás Északkelet-Magyarország szállítási útvonalain 

2. BEVETETT ERŐ ÉS A LEÍRÁS:  39 P-38-as indult 07
45

 órakor, három (3) gép visszafordult 

mechanikai gondok miatt; 36 P-38-as támadta a célokat 10
00

 és 11
05

 között, 8 000 lábon. 36 P-38-as tért vissza 

13
27

-kor. 

   Indult  Visszafordult  Célterületen  Hazaért 

95. század  12  3   9   9 

96. század  15  0   15   15 

97. század  12  0   12   12 

   -----  -----   -----   ----- 

   39  3   36   36 

3. ÚT: Bázistól Sajószentpéterig 535 mérföld, Fülekig 40 mérföld, bázisig 540 mérföld. Összesen 

1115 mérföld.
510

 

4. TALÁLKOZÓ, ALAKZAT, ÉS TÁMADÁS: A 96. század középen, tőle balra a 95. század és 

jobbra a 97. század. A 36 P-38-as 10
00

-kor érte el a célterületet, 8000
511

 lábon, elkezdte az alacsonytámadásokat 

a célterületen11
05

-ig, majd visszatért a bázisra. 

5. BOMBÁZÁS: nem volt 

6. ALACSONYTÁMADÁS: 18 mozdony támadása, sok vagon és személykocsi megrongálása és elpusztí-

tása. 

URTON hdgy. Megsemmisített egy mozdonyt IVÁNCSA-nál
512

 (4810-1850). A 20 vagonos vonat 

észak felé haladt a támadáskor. 

                                                 
510

 1 mérföld = 1,852 km. (535 mil → 991 km; 40 mil → 74 km; 540 → 1000 km; 1115 mil → 2065 km.  
511

 ~ 2400 m. 
512

 Iváncsa község Fejér megyében, a Dunaújvárosi járásban. Fejér megye középső részén fekvő – külterülete 

alapján – Duna parti település. Budapest 51 km, Százhalombatta 23 km, Velence 19 km, Baracska 19 km, Ercsi 
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 Megsemmisített egy mozdonyt FÜZESABONY-nál

513
 (4745-2025). A 40 vagonos vonat nyu-

gat felé haladt a támadáskor. 

FLEISCHER hdgy. Elpusztított egy mozdonyt RECSK-en
514

 (4756-2007). A vonat 30 vagonból és 5 sze-

mélykocsiból állt, a támadáskor dél felé haladt, tűz alá vette. 

BLUMER hdgy. Elpusztított egy mozdonyt VERPELÉT-en
515

 (4751-2013). A rövid, 10 vagonos vonat 

állt a pályaudvaron a támadáskor. 

BREWER hdgy. Elpusztított egy mozdonyt VERPELÉT pályaudvaron. 

HAGUE hdgy. Verpelét állomáson megsemmisített egy mozdonyt. A vonat 45 vagonból állt, megtá-

madta, felgyújtotta. 

 KARÁCSOND
516

 (4744-2002) állomáson megsemmisített egy mozdonyt. A vonat 30 

vagonból állt a támadáskor. 

 Elpusztított egy mozdonyt TÁPIÓSÁP
517

 (4727-1930). Csapatszállító vonat volt, 35 

személykocsival, megtámadta és veszteségeket okozott. A támadás során csak katoná-

kat lehetett látni. 

 Megsemmisített egy mozdonyt SZALKSZENTMÁRTON
518

 (4657-1900). A vonat 45 

vagonos volt, többnyire lakóvagonokból, és a pályaudvaron állt. A támadás következ-

tében sok vagon kigyulladt. 

WILLIAMS, HOWARD, CORREA, ANDREWS, OSTRONIK hadnagyok, és DYLIE százados:  

 Megtámadtak egy mozdonyt és a 40-45 vagonos csapatszállító vonatát, amelyen jár-

művek és egyéb felszerelések voltak. Ez a támadás a vonat ellen SALGÓTARJÁN –

ban
519

 (4805-1950) történt. 

FROST hdgy. Elpusztított egy mozdonyt ÓZD
520

 állomáson (4810-2015)
521

. A vonat 30 vagonból és 

10 kisebb kocsiból állt, a rendező pályaudvaron. A támadás miatt a vonat kigyulladt. 

                                                                                                                                                         
15 km, Adony 6 km távolságra található. Vasútállomása a település központjától körülbelül 3 km-re van a 

Budapest–Pusztaszabolcs-vasútvonalon. 
513

 Füzesabony város Heves megye keleti részén, az Alföld északi peremvidékén. A Füzesabonyi járás 

központja. Közlekedési csomópont mind közúton, mind vasúton. A füzesabonyi vasútállomás összeköti a 80-as 

(Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely), a 108-as (Füzesabony–Debrecen) és a 87a-s (Füzesabony–Eger) 

vasútvonalat. 
514

 Recsk nagyközség Heves megye Pétervásárai járásában. Heves megye északnyugati részén helyezkedik el, 

Gyöngyöstől 34 kilométerre, Egertől 24 kilométer távolságra. A településen végighalad a 24-es főút, valamint a 

Kisterenye – Kál-Kápolna vasútvonal is. 
515

 A Mátra keleti lábánál, a Tarna völgyében fekszik, a Gyöngyös és Eger térségét összekötő 2416-os, és a 

Kápolna felől idáig vezető 2417-es utak találkozásánál. A település korábban vasúton is elérhető volt (a 

Kisterenye – Kál-Kápolna vasútvonalon), de itt 2007. március 4. óta nincs személyszállítás 
516

 Karácsond község Heves megyében, a Gyöngyösi járásban. Gyöngyöstől 10 kilométerre található. A település 

a Budapest – Hatvan – Miskolc – Szerencs – Sátoraljaújhely vasútvonal mellett fekszik, 
517

 Sülysáp város Pest megyében, a Nagykátai járásban. Tápiósáp és Tápiósüly egyesülésével jött létre. A 

településen keresztülhalad a Budapest – Újszász – Szolnok vasúti fővonal. 
518

 Szalkszentmárton község Bács-Kiskun megye Kunszentmiklósi járásában. 2007-ig, ameddig a 

Kunszentmiklós – Tass–Dunapataj vasútvonal működött, Szalkszentmárton vonattal is elérhető volt, 
519

 Hatvan – Somoskőújfalu (–Fülek) vasútvonal. 
520

 Ózd város Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, az Ózdi járás központja. Vas- és acélgyár. A Bánréve 

– Ózd vasútvonal végállomása. A vasút – keskenynyomtávon – tovább épült és működött, Ózd – Borsodnádasd 

között. A jelentés egyértelműen Ózdot jelöli, de a vonat összetétele „kisebb kocsik‖ nem biztos, hogy a normál 

nyomtávra vonatkoztak! Engem inkább a keskenynyomtávú vasútvonal elleni támadásra emlékeztetnének! 
521

 A koordináták alapján ez Járdánháza! Ózdtól délre 5-6 km-re. Jól gondoltam ez nem a MÁV Ózd–Bánréve 

vonala.! Ez az Ózd–Borsodnádasdi iparvasút, amely kesekeny nyomtávú és a vasgyár, a vasgyári bányák, és a 

nádasdi (Borsodnádasd) lemezgyár kiszolgálását végezte, de személyszállítás is volt rajta. 
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EDWINSON ezd. Kilőtt egy mozdonyt SZILVÁSVÁRAD-on

522
 4807-2023). Támadta a 20 vagonos 

vonatot, amely észak felé haladt. 

 Elpusztított egy mozdonyt EDELÉNY-ben
523

 (4818-2044). A vonat 20-30 vagonból 

állt és észak felé haladt. 

 Kilőtt egy mozdonyt BÁNRÉVE-nél
524

 (4818-2020). A vonat 10 vagonból állt, és az 

állomáson állt a támadáskor. 

DYLIE szds. Kilőtt egy mozdonyt BÉLAPÁTFALVA –n
525

 (4804-2021). A támadáskor a vonat 

észak felé haladt és 40 vagonból állt. 

GREENE alez. Kilőtt egy mozdonyt (4758-1906)
526

. A vonat 10 vagonos volt és délkelet felé haladt a 

támadáskor. 

KIRKHAM hdgy. Kilőtt egy mozdonyt (4753-1905)
527

. A vonat 40 vagonos volt és dél felé haladt a tá-

madáskor. 

Még egy-két rárepüléssel a fenti vonatok mindegyikére a károk még jelentősebbek lennének. Azonban csak azo-

kat, amelyek nem égtek, és ténylegesen megmaradtak. 

7. ELLENSÉG AKTIVITÁSA: 10
00

 órakor, déli irányban Miskolctól, láttunk ellenséges gépeket, 

8000 lábon. Ezeket az a/c nem azonosítottuk, és elvesztek a felhőkben, Miskolctól kb. 20 mérföldre, északra, 

amikor a P-38-asok meglátták őket 

8. FLAK:  IAI minden célkereszteződésnél kereszteződésénél. HAH Ceglédnél (4710-1950),
528

 

SAH Miskolcnál (4806-2048). IAH Budapest. IAM Budapesttől Eszékig (4530-1850) uszályokról és a partról. 

SAH Banja Luka. Egy légvédelmi ágyú Füzesabonyban a vonaton, ezt kilőtték és elhallgatott. 

9. JELENTŐS MEGFIGYELÉSK:   (a) Sok uszály a Duna, a Száva és a Dráva folyókon, mind 

észak felé haladtak. (b) 12 T/E és 5 S/B Mohácsnál A/D
529

 (4600-1645). Egy szállítmány felderítve Banja Luka 

A/D/2.  (c) 8 M/T
530

 parkolt a kavicsbányában Vanda
531

 (4817-2034), (d) Sok M/T szétszórtan és a főutakon, 

Budapesten. Valószínűleg figyelmeztették őket. 

10. IDŐJÁRÁS: Néhány szétszórt felhő, 8-9000 láb magasan. 

11. TENGERI LÉGI MENTÉS:   nincs 

12. RÁDIÓBIZTONSÁG:    kielégítő 

13. SAJÁT VESZTESÉG:    nincs 

14. ELLENSÉGES LÉGIERŐ LELÖVÉS:  nincs 

15. GYŐZELEM ÉS VESZTESÉG:   nincs, két P-38-as légvédelmi találatot kapott 

16. BEVETÉS: 39 gép kiválasztva, 36 gép valóban elindult, 3 nem lett aktív, 36 pilótának a bevetés 

jóváírva. 

                                                 
522

 Szilvásvárad az Eger – Putnok vasútvonal egyik állomása. Ma már csak Eger – Szilvásvárad a vasút. 
523

 Edelény Miskolctól 25 kilométerre, északra, a Bódva-völgyben fekvő kisváros, a Miskolc–Tornanádaska 

vasútvonalon, vasútállomása. 
524

 Erről szól ez a könyv! Nem Bánréve, hanem Sajórecske, a vonat nem állt, hanem haladt, nem az állomáson 

(megállóhelyen) érte a támadás, és nem vagonokból állt, hanem egyértelműen személykocsikból! A megadott 

koordináták sem Bánrévére, hanem attól valamivel északnyugatra mutatnak! 
525

 Bélapátfalva az Eger – Putnok vasútvonal egyik állomása. Ma már csak Eger – Szilvásvárad a vasút. 
526

 Diósjenő északkelet, nagyjából 3 km 
527

 Berkenye 
528

 Cegléd 
529

 A/D (Air Defence) légvédelem 
530

 M/T (Mission trailer) csapatszállító? 
531

 Helyesen Vadna, község a mai Kazincbarcika és Putnok között, a Sajó völgyében. A koordináták viszont 

sokkal közelebb vannak Sajókaza településhez, mint Vadnához! Az eltérés viszont mindössze 1…1,5 km. 
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17.  ALAKZAT ÉS TÁMADÁSVEZETŐ: 96. század –  Edwinson ezredes (alakzatvezető), Buckers, 

Andrews, Williams, és Frost hadnagyok . 95. század – Coffelt százados, Urton és Hague hadnagyok. 97. század 

– Greene alezredes, Vince (?) és Charlton hadnagyok. 

18. MEGJEGYZÉS:  nincs 

19. KAPCSOLATOK A TELEFONOS JELENTÉSHEZ: nincs. 

A parancsnokló tisztnek 

A. Collins 

főhadnagy, légierő 

hírszerzőtiszt 

 

 

 

 

 

 

Foggia 

Vincenzo 

Sajószentpéter 

82. vadászosztály 

36 P-38 
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Sajószentpéter 

Edelény 

Bánréve 

(Sajórecske) 

Járdánháza 

Salgótarján 

Karácsond V
e
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p

e
lé

t 

F
ü
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sa
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o

n
y
 

Recsk 

Szilvásvárad 

Bélapátfalva 

Fülek 

1. vadászosztály 

25 P-38 
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 Elemzések a támadási helyek alapján 

 

 A 96. vadászszázad és Edwinson ezredes hatgépes csoportja 

 

Ennek útvonalát a kilövési helyek és édesapám személyes emlékei alapján állítottam 

össze. Ez a számunkra legfontosabb, mert erről szól e könyv. 

„… Kinéztem az ablakon, s láttam, hogy DNy felől, emlékezetem szerint, 2 csoportban, 

3 – 3,  P-38 Lightning típusú, kéttörzsű repülőgép jött egész alacsonyan. Az első gép 

átrepült a haladó szerelvény felett olyan alacsonyan, hogy láttam a pilóta bőrsapkás, 

szemüveges fejét. A második gép már elkezdett lőni a mozdonyra.  Mi ekkor a másik 

oldalon leugrottunk a vonatról, mire a harmadik gép is elkezdett tüzelni.  

Több gép nem tüzelt, valamennyien tovább repültek.  

A leugrásunk után láttam, hogy a mozdony teljesen gőzfelhőben van, a mozdony sípja 

szól, s a szerelvény lassulva halad tovább. Haladt addig, míg a gőz teljesen elfogyott, s 

a szerelvény megállt.  

Ekkor érkezett vissza a repülőkötelék, egy gép elszállt a szerelvény fölött és valameny-

nyien ÉNy felé eltávoztak…‖ 

 

Az amerikai vadászszázadok is három rajból álltak, amelyekben 4 gép, azaz két-két 

géppár repült. A bánrévei hatgépes kötelék véleményem szerint a 96. század egy raja 

és az osztálytörzsbeli Edwinson ezredes, valamint kísérője. 

Tápiósá 

(Sülysáp) 

Szalkszentmárton 

Iváncsa 

Iváncsa 

Urton hdgy 

95. század 

Hague hdgy 

95. század 

Hague hdgy 

95. század 
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 Nézzük tehát, hogy mit tudunk! 

 Eredetileg 39 gép indult. Mondjuk 3 x 12 századonként és 3 gép a vadászosztály 

törzsének állományából. Ezt sugallja a táblázat. Az osztálytörzs három gépe a 96. 

vadászszázadhoz csatlakozott. 

   Indult  Visszafordult  Célterületen  Hazaért 

95. század  12  3   9   9 

96. század  15  0   15   15 

97. század  12  0   12   12 

   39  3   36   36 

 

 Az, hogy az osztály Edwinson ezredes vezette nem meglepő, sokszor repült és ve-

zette a pilótáit a veszélyes bevetésekben. 

 Ez azt is jelenti, hogy a jelzett 36 P-38-as gép között az osztálytörzs tisztjei közül 

is repültek aznap, az ezredesen kívül még ketten.. 

 A jelentés alapján egyértelmű, hogy az osztályt az ezredes vezette, de amikor szét-

bontakoztak, akkor a századokat, rajokat annak parancsnokai vezették. 

 96. század – Edwinson ezredes (alakzatvezető), Buckers, Andrews, Willi-

ams, és Frost hadnagyok.  

 95. század – Coffelt százados, Urton és Hague hadnagyok.  

 97. század – Greene alezredes, Vince és Charlton hadnagyok.
532

 

 A repülési vázlat természetesen csak feltételezés, hiszen a jelentésben a kilövések-

hez nincs időpont.  

                                                 
532

 A megnevezett tiszetek sorrendben a műveletre kinevezett századparancsnok, illetve a repülőrajok 

parancsnokai. 

Edwinson 

ezredes 

6 gépes cso-

portja 

(96. század) 

Bélapátfalva 

Dylie szds 

96. század 

1 mozdony +  

40 vagonos 

vonat 

Szilvásvárad 

Edwinson ezd 

96. század 

1 mozdony + 20 

vagonos vonat 

Edelény 

Edwinson ezd 

96. század 

1 mozdony + 

20…30 vagonos 

vonat 

Járdánháza 

Frost hdgy 

96. század 

1 mozdony + 

30+10 vagonos 

vonat 

 

Bánréve 

(Sajórecske) 

Edwinson ezd 

(96. század) 

1 mozdony + személy-

vonat 
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 Edelény magányosan lóg a térképen! Csak feltételezésem, hogy mivel Sajószent-

péter volt a keleti akcióhatár, ezért az ezredes csoportja odáig repült. Ott kilőtte a 

mozdonyt, majd és valamilyen más útvonalon elkezdték nyugati irányban átfésülni 

a területet. A térképeik és a korábbi légi felderítési fényképek alapján az itteni vas-

utakat „méter‖ pontossággal ismerhették. Átrepült az Eger – Putnok vasútvonal 

fölé. Ezt bizonyítják a 96. század akciói. Ez teljesen egybevág a Bánréve – 

Sajórecske térségében haladó „menekülővonat‖ és a délnyugat felől érkező támadó 

gépek megfigyelésével. Ezt erősíti a Járdánházánál a gyári iparvasúti szerelvény 

elleni támadás is!
533

 

 

 

 A DNy-i irányból érkezés viszont tehát egyértelmű, és az is, hogy a bánrévei vo-

natra való rárepülésnél a 6 gépes csoportot ekkor nem Edwinson ezredes vezette. 

 

 „… Az első gép átrepült a haladó szerelvény felett olyan alacsonyan, hogy lát-

tam a pilóta bőrsapkás, szemüveges fejét. A második gép már elkezdett lőni a moz-

donyra.  Mi ekkor a másik oldalon leugrottunk a vonatról, mire a harmadik gép is 

elkezdett tüzelni…  

Az esemény 10 óra körül lehetett, mert az órám üvege az ugrás következtében el-

tört, s a mutató 10.14 - kor megállt... 

                                                 
533

 Még egyszer, ez a vasgyári keskeny nyomtávú bánya- és iparvasút (Ózd – Borsodnádasd) és nem a MÁV. A 

MÁV Bánréve – Ózd vonala az ózdi vasútállomásig tartott. Onnan folytatódott a keskenyvágányú Ózd – 

Borsodnádasd iparvasút. A MÁV ózdi vasútjához a kohászat normál nyomtávú iparvasútja is csatlakozott! 

Rónaföldi Zoltán: A borsodi és ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története. (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
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A szerelvény teljes egészében végig volt lőve, kivételt képezett a középen elhelyez-

kedett I-II. osztályú kocsi…‖   

 

Edwinson ezredes a második gépben volt, ő lőtte ki a mozdonyt, illetve az első 

személykocsikat a vonat közepén levő I.-II. osztályú kocsijáig.  A harmadik gép 

(pilóta nincs megnevezve) lőtte a további, a vonat végéig a személykocsikat.  

 Innen elvileg, mint lehetőség repülhettek volna keletre. Edelény 30 km, 4-5 perc és 

az ottani akció, meg a visszaút. Ez így mondjuk egy negyed óra. Ez viszont nem 

jön össze, mert 

 „… A leugrásunk után láttam, hogy a mozdony teljesen gőzfelhőben van, a 

mozdony sípja szól, s a szerelvény lassulva halad tovább. Haladt addig, míg a gőz 

teljesen elfogyott, s a szerelvény megállt.  

Ekkor érkezett vissza a repülőkötelék, egy gép elszállt a szerelvény fölött és vala-

mennyien ÉNy felé eltávoztak…‖ 

A személyzetét vesztett és kilőtt mozdony gőzvesztesége a szerelvényt néhány 

száz méteren megállította. Ezek viszont csak percek, nem lehet negyedóra…  

 Úgy vélem, hogy Edelény támadása tehát hamarabb lehetett.  

 A mozdonyszemélyzet és mozdonyon tartózkodó más vasutasok halálát, sebesülé-

sét tehát Edwinson ezredes okozta. Ugyancsak hozzá köthető a szerelvény elején 

sorolt személykocsik végiglövése is. A szerelvény hátsó részének lövését a harma-

dik gép pilótája végezte, az ő kiléte ismeretlen. Lehetett a vadászosztály törzsének 

tisztje, de a 96. vadászszázad valamelyik tisztje, század, vagy rajparancsnok is. 

Magam szerint azonban inkább – a sorolás alapján – Edwinson géppárjára, kísérő-

jére tippelek. 

 A jelentésben megadott koordináta csak kis mértékben hibás! 

o Bánréve (közép) (4817/2021) 

 

 
 

o Edwinson ezredes által megadott hely (4818/2020) 
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o Sajórecske előtti térség, az esemény színhelye (4820/2020) 
 

 
 

A 2020K az jó, de ettől északabbra volt a helyszín, nem 4818É, hanem 4820É. 

 Az adatokból látszik, hogy a 96. század a Sajószentpétertől nyugatra eső első szek-

tort támadta. 

 Nézetem szerint már a visszaúton támadta a század Salgótarján állomását. 

 
 

 A 96. vadászszázadban ezen a napon a következők repültek: 

1 mozdony + 

40…45 vago-

nos csapatszál-

lító vonat 
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  Edwinson ezd
534

  vadászosztály parancsnok, 

  Buckers hdgy 
535

  századparancsnok, 

  Andrews hdgy
536

  rajparancsnok,  

  Williams hdgy
537

  rajparancsnok, 

  Frost fhdgy
538

   rajparancsnok 

  Dylie szds
539

 

  Howard hdgy
540

 

  Correa hdgy
541

 

  Ostronik fhdgy
542

 

  Itt még hat név hiányzik! 

 

 Eredmény, illetve pusztítás: 

 

 

Helyszín Pilóta Mozdony Vagon Személykocsi Lakóvagon Csapatszállító 

Edelény 

Edwinson 

1 20-30    

Szilvásvárad 1 20    

Bánréve 1  8-9   

Bélapátfalva Dylie 1 40    

Járdánháza Frost 1 30 10   

Salgótarján 

Villiems 

Howard Correa 

Andrews 

Ostronik 

Dylie 

1    40-45 

 6 110-120 18-19  40-45 

 

 

 

 

                                                 
534

 Edwinson, Clarence 'Curley' T., Col. * (C.O.) - (07/01/12 - 06/11/85). 1944 augusztus 28..-1944 november  

(A csillag a jelölésnél légigyőzelmet jelent.) 22. között a 82. vadászosztály parancsnoka. (Rónaföldi Zotán: Az 

USAAF 82. vadászosztály rövid története) 
535

 ? 
536

 Andrews, Richard 'Dick' T., 2nd Lt. #0-1695492 * 
537

 Williams, Jr., William T., 2nd Lt. #0-659854 * Ő az előbb említett könyvben a 95. század tagjaként szerepel a 

nyilvántartásokban. 

97. század: Williams, David A., 2nd Lt. #0-667127 *; Williams, Jay S., PFC. #13047409 - (03/08/19 - 04/25/89); 

Williams, Johnson R., PFC. #14060955 - (07/24/18 - 01/15/05); Williams, Jr., Robert B., 2nd Lt. #0-736443* 

légigyőzelmes, MIA (eltűnt, →Oct. 25, 1943, G-15 #43-2354, MARC #1011); Williams, Russell G., 2nd Lt. #0-

699178 *. 
538

 Frost, Kenneth   R., 2nd Lt. #0-1695413 * (Upd.) - (?/?/22 - 09/17/45) (légigyőzelmei: November 6, 1944.1st 

Lt. Kenneth R. Frost, Jr, 1 - Me109*** rongálás) 
539

 ? 
540

 A 96. században: Howard, George M., F/O. #T-62326 *; Howard, Jack W., 2nd Lt. * - (?/?/? - 11/22/04); 

Howard, Jacques T., 1st Lt. #0-496179 * (Upd.) 
541

 Correa, Don M., 1st Lt. #0-770890 * - (01/07/23 - ) 
542

 Ostronik, Richard D., 1st Lt. #0-820560 * 
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Richard D.„Dick” Ostronik főhadnagy 

 kitüntetése 'DFC' .  

Átadja Nelson dandártábornok
543

 

 

 

 

 

Clarence „Curly” (Göndör)  

T. Edwinson ezredes
544

 
 

 

 

 

 

 

 

Dick Willsie őrnagy és Dick Andrews hadnagy, be-

mutatják, hogyan ültek együtt, Andrews P-38 gépé-

nek a kabinjában.  

Egy oroszországi ingázó-bevetésen lelőtték  

Willsie P-38-asát, ezután  

Andrews leszállt egy mezőn, és felvette társát
545

 

 

 
 

Clarence „Curley'” Edwinson ezredes- 82. vadászosztály (balra),  

?? (középen),  

Bob Richard ezredes- 1.vadászosztály (jobbra) 

a 15. Air Force összejövetelén 
 

  A 95. vadászszázad 

                                                 
543

 Dick Ostronik collection 
544

 Roy Richard collection 
545

 Dick Ostronik collection 
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95. század – Coffelt százados, századparancsnok, Urton és Hague hadnagyok, rajpa-

rancsnokok. Mindössze 9 gép, mert ebből a századból fordult vissza három gép mű-

szaki probléma miatt az induláskor.  

Edwinson ezredes viszont – a már kiadott parancs szerinti rendet – nem változtatta 

meg, azaz az osztálytörzs három gépe megmaradt a 96. században. 

 

 

 

 A 95. vadászszázad a célterület középső szektorában működött.  

 Véleményem szerint már a visszaúton támadta a Budapesttől délre eső célpontokat. 

 

 E század kötelékében vett részt a bevetésben a korábban már azonosított két pilóta 

is  

Füzesabony 

Urton hdgy 

95. század 

1 mozdony + 40 

vagonos vonat 

Recsk 

Fleischer hdgy 

95. század 

1 mozdony + 30 

vagonos + 5 sze-

mélykocsis vonat 

Verpelét 

95. század 

Blumer hdgy 

1 mozdony + 10 

vagonos vonat 

Brewer hdgy 

1 mozdony 

Hague hdgy 

1 mozdony + 45 

vagonos vonat 

1 mozdony + 20 

vagonos vonat 

1 mozdony + 35 

személykocsis, 

csapatszállító 

vonat 

1 mozdony + 45 

személykocsis,  

vonat 

Karácsond 

Hague hdgy 

95. század1 

mozdony + 30 

vagonos vonat 
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o Olson „Ole‖ Maurice főhadnagy, 95. század. Ez volt a negyedik vadászre-

pülő bevetése (összességében a 17. a bombázópilótai szolgálatát is figye-

lembe véve), P-38L-1típusú gépével, 5
45

 repülési idővel. 

o Matthews W. Charles főhadnagy, 95. század. Neki ez az ötödik vadászre-

pülő akciója volt (a bombázópilóta bevetéseket is figyelembe véve a 20.), 

P-38L-1géppel repülte ezt a bevetést, 5
40

 óra repült idővel. 

 A 95. vadászszázadban ezen a napon a következők repültek: 

  Coffelt százados
546

 megbízott századparancsnok 
547

 

  Urton hdgy
548

  rajparancsnok 

  Hague hdgy
549

  rajparancsnok 

  Olson fhdgy
550

 

  Matthews hdgy
551

 

  Blumer hdgy
552

 

  Brewer hdgy
553

 

  Fleischer hdgy
554

 

  Itt csak egy név hiányzik a kilencből! 

 

 Eredmény, illetve pusztítás: 

 

 

Helyszín Pilóta Mozdony Vagon Személykocsi Lakóvagon Csapatszállító 

Füzesabony Urton 1 40    

Karácsond Hague 1 30    

Verpelét 

Blumer 1 10    

Brewer 1     

Hague 1 45    

Recsk Fleischer 1 30 5   

Tápiósáp Hague 1    35 

Iváncsa Urton 1 20    

Szalkszentmárton Hague 1   45  

  9 175 5 45 35 

 

 

                                                 
546

 A 82. osztály törzsének névsorában találtam me, de a 95. század névsorában is szerepel: Coffelt, Jr., Oscar T., 

Maj. #0-427528 (95) * (Upd.) - (06/10/20 - 12/23/66) 
547

 Ebben az időszakban Willsie őrnagy a kinevezett századparancsnok. 
548

 Urton, Thomas A., 2nd Lt. #0-766791 * - (11/21/16 - (10/08/05) 
549

 Hague, Richard M., Capt. #0-821062 *.....P3 P5 
550

 Olson, Maurice S., 2nd Lt. *.....P6 
551

 Matthews, Charles W., 2nd Lt. #0-819133 * (Upd.) 
552

 Blumer, John E., 2nd Lt. #0-769694 *.....P6 
553

 Brewer, Philip., 2nd Lt. #0-715462 *.....KIA (Lelőtték a szovjetek a nisi incindensben!) Novemeber 7, 

1944.....2nd Lt. Philip Brewer, MIA, L-1 #44-24035, MARC #9694 
554

 Fleischer, Richard E., 2nd Lt. #0-770226 *.....KIA (December 10, 1944.....2nd Lt. Richard E. Fleischer, KIA) 
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Maurice „Ole'” S.  

Olson főhadnagy
555 

 

 

Charles W. Matthews  

hadnagy
556 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurice „Ole'” S. Olson  

és szerelői
557 

 

 

 

 

 

 

 

 
William F. „Bill” Barr (balra)  

és Charles W. Matthews
558

 

 

 

 

 

                                                 
555

 Maurice „Ole‖ S. Olson collection 
556

 Charles W. Matthews collection 
557

 Maurice „Ole‖ S. Olson collection (Archer, Norval C., Cpl. → tizedes, a kiszolgáló legénység vezetője  

#19055856..... P2 P6 - (?/?/16 ; Brown, Harold J  Asst. S/Sgt..→ törzsőrmester  PFC. #12030924..... P6 - 

(07/23/18 - 02/01/95)). A fegyverzeti főnök nincs nevestve. 
558

 Charles W. Matthews collection (Barr, William F., 1st Lt. #0-769605 *..... P1) 
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 A 97. vadászszázad 

 

 

 97. század  

 Greene alezredes, századparancsnok és Vince, valamint Charlton hadnagy rajpa-

rancsnokok. 12 darab P-38. 

 A 97. század a célterület nyugati részén működött. A viszonylag szerény eredmény 

– a másik két századhoz viszonyítva – talán annak tudható be, hogy e terület köze-

lében, vagy itt is működött ugyanekkor, az 1. vadászosztály! Vagy pusztán a sze-

rencse hozta így számunkra? 

 A 97. vadászszázadban ezen a napon a következők repültek, akiket azonosítani 

tudtam: 

 Greene alezredes
559

   századparancsnok, 

 Vince hdgy
560

   rajparancsnok, 

 Charlton hdgy
561

  rajparancsnok, 

 Kirkham hdgy
562

 

 Itt 8 név még hiányzik. 

 Eredmény, illetve pusztítás: 

 

Helyszín Pilóta Mozdony Vagon Személykocsi Lakóvagon Csapatszállító 

Diósjenő Greene 1 10    

Berkenye Kirkham 1 40    

  2 50    

 

                                                 
559

 Mind a törzs, mind a 97. század névsorában szerepel. Greene, Paul J., Lt. Col. #0-395155 * (Upd.)  (1944 

július 30. Paul J. Greene őrnagy (HQ/97) 1 – Fw190*)  
560

 ? 
561

 Charlton, Wilfred H ' Charlie' ., 2nd Lt. #0-829165 * - (12/17/22 - 12/18/96) 
562

 Kirkham, Don T., 2nd Lt. #0-708693 * - (06/15/23 - 09/15/05) 

Diósjenő 

Greene alez 

97. század 

1 mozdony + 10 

vagonos vonat 

Berkenye 

Kirkham hdgy 

97. század 

1 mozdony + 40 

vagonos vonat 
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1944. október, néhányan a 97. vadászszázadból 

Hátsó sor (balról-jobbra Don T. Kirkham, Aaron C. Joslin, Edwin E. Sims, Francis B. Lothrup,  

Taylor, Alvah J. Deforge, Jr., Carl G. Graham, ? ? , Alger E. Durell.  
Első sor (balról-jobbra): Kenneth H. Katschka, Philip L. Lauria, James T. Gordon,  

Jack L. Darrow, Alf-red J. Davis.
563

 

 

 

A 82. vadászosztály e napi bevetése tehát összesítve a következő eredményeket hozta: 

 

Helyszín Pilóta Mozdony Vagon Személykocsi Lakóvagon Csapatszállító 

96. vadászszázadés osztálytörzs  (15 darab P-38) 

Edelény 

Edwinson 

1 20-30    

Szilvásvárad 1 20    

Bánréve 1  8-9   

Bélapátfalva Dylie 1 40    

Járdánháza Frost 1 30 10   

Salgótarján 

Villiams 

Howard  

Correa 

Andrews 

Ostronik 

Dylie 

1    40-45 

  6 110-120 18-19  40-45 

95. vadászszázad (9 darab P-38) 

Füzesabony Urton 1 40    

Karácsond Hague 1 30    

Verpelét 

Blumer 1 10    

Brewer 1     

Hague 1 45    

Recsk Fleischer 1 30 5   

Tápiósáp Hague 1    35 

Iváncsa Urton 1 20    

Szalkszentmárton Hague 1   45  

  9 175 5 45 35 

97. vadászszázad (12 darab P-38) 

Diósjenő Greene 1 10    

Berkenye Kirkham 1 40    

  2 50    

                                                 
563

 Alvah „Al‖ J. Deforge, Jr. Collection 
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82. vadászosztály 

  17 335-345 23-24 45 75-80 

 

A jelentésükben 18 mozdonyt említenek. Esetleg a bánrévei vonat ellen támadó „harmadik 

gép‖ akcióját is ide sorolták? Viszont a pilótát nem nevesítették! 

 

 Az 1. vadászosztállyal összevetve, amely e napon Litke és Ipolyság között, azonos 

időben repült, azonos feladatot, ők láttuk, hogy a következő, nem túlzottan részletezett ered-

ményt produkálták: 

 

 „… 16 P-38-as
564

 vett részt az alacsonytámadásokban, minimálisan 200 láb magassá-

gon.  

Igényelik 5 mozdony kilövését Balassagyarmat (4805É/1910K), 6 mozdony valószínű kilövését 

a fent említett város és Ipolyság (4804É/1858K) között.  

Vasúti vagonból kilőttek Balassagyarmaton, és Drégelypalánkon (4803É/1909K) 30/32-t, és 

Ipolyságon, amelyek megsérültek, egy megfigyelő tornyot is megtámadtak és kilőttek Hugya-

gon (4805É/1925K) 3 katonai járművet, amelynek típusa bizonytalan, 1 vontatót, 1 személy-

autót is kilőttek a balassagyarmati úton…‖ 

 

 A korábbi fejezetben, a 82. vadászosztálynál az adott időben valószínűleg szolgálatban 

levő pilóták névsorát megpróbáltam összeállítani azokból, akiket valamilyen jelentés, vagy 

fénykép az időpontban, vagy annak közelében érintett, említett. Ezt most kiegészítettem a 

tényadatokkal. 

 Piros színnel jelöltem azokat, akiket a jelentés név szerint is említ, és akiket én is való-

színűsítettem. 

 Kék színnel jelöltem azokat, akiket a jelentés említ, de én nem vettem fel a listára. 

 Fekete színnel, jelöltem azokat, akik még valószínűleg akkor ott szolgálhattak a 82. 

vadászosztályban.
565

 

 Pilóta Rendfokozat Azonosító Század Osztály Hadsereg 

1 Edwinson Clarence T.      ezd. / opk. 
 

törzs 82 15 

95. vadászszázad 

2 Armstrong William K. fhdgy 
 

95 82 15 

3 Anderson Ernest L fhdgy 0-767063 95 82 15 

4 Barnhart, Harley E  hdgy 0-769668 95 82 15 

5 Barr William F. „Bug‖ fhdgy 0-769605 95 82 15 

6 Bertram George A. hdgy 0-770146 95 82 15 

7 Black Robert W. hdgy 0-763044 95 82 15 

                                                 
564

 9 gép pedig légibiztosítást adott nekik. 
565

 Természetesen látszik a sok kék színű név, ami azt jelenti, hogy sokan voltak olyanok, akiket sem jelentés, 

sem fénykép nem rögzített!  
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8 Blair Walter J fhdgy 0-769690 95 82 15 

9 Blumer John E hdgy 0-769694 95 82 15 

10 Blurock William E. hdgy 0-769?55 95 82 15 

11 Brewer Philip hdgy 0-715462 95 82 15 

12 Brookman Wilburn R fhdgy 0-711936 95 82 15 

13 Carr Lee K hdgy 
 

95 82 15 

14 Coffelt, Jr., Oscar T 566 szds 0-427528 95 82 15 

15 Cookson Jerold A. hdgy 0-763504 95 82 15 

16 Corey Robert F. alhdgy T-002990 95 82 15 

17 Coulson Eldon E hdgy 0-715478 95 82 15 

18 Di Nublia Armand A  hdgy 0-779397 95 82 15 

19 Edwards Adrian C. hdgy 0-769772 95 82 15 

20 Fleischer Richard E hdgy 0-770226 95 82 15 

21 Gardner Warner F. őrgy / szdpk. 0-428926 95 82 15 

22 Garmon, James A alhdgy T-125022 95 82 15 

23 Graham Ron hdgy 
 

95 82 15 

24 Hague, Richard M. hdgy, rpk 0-821062 95 82 15 

25 Hayduk William P.567 fhdgy 
 

95 82 15 

26 Hawthorne William J. fhdgy 0-762466 95 82 15 

27 Heimer Irwin L  
 

95 82 15 

28 Howard Elwood L hdgy 0-762335 95 82 15 

29 Ismert Eugene G. Jr fhdgy 0-773664 95 82 15 

30 Kennedy Peter C. hdgy 0-770306 95 82 15 

31 Leachman Keith Gordon hdgy 0-773711 95 82 15 

32 Leone Densmore D alhdgy T-003010 95 82 15 

33 Lewis Arthur D. hdgy 0-770323 95 82 15 

34 Matthews Charles W. hdgy 0-819133 95 82 15 

35 Morris Thomas G. hdgy 
 

95 82 15 

36 Olson, Maurice S fhdgy 
 

95 82 15 

37 Orders Kermit R. hdgy 
 

95 82 15 

38 Pape Nathanial A hdgy 0-760378 95 82 15 

39 Peplinski Lawrence „Larry‖ hdgy 0-769922 95 82 15 

40 Phillips Herbert W  őrgy 0-773795 95 82 15 

41 Powers Ralph M hdgy 0-769933 95 82 15 

42 Ryland Delbert E hdgy 0-769634 95 82 15 

43 Small James hdgy 
 

95 82 15 

44 Stoutenborough J Don szds 0-743382 95 82 15 

45 Sutter Harley N. hdgy 0-708345 95 82 15 

46 Swan Donald A. hdgy 0-808763 95 82 15 

47 Tyler Elvin D. hdgy 0-773888 95 82 15 

                                                 
566

 A 82. osztály törzsének névsorában találtam meg, de a 95. század névsorában is szerepel: Coffelt, Jr., Oscar 

T., Maj. #0-427528 (95) * (Upd.) - (06/10/20 - 12/23/66) 
567

 EVADER Visszatért - Lelőtték az ellenséges vonalak mögött de elfogás elől elmenekült. – A helyi ellenállási 

mozgalom segítségével szökött vissza. – Visszatérés után a vadászosztálynál folytatták a szolgálatukat. 
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48 Urton Thomas A hdgy, rpk 0-766791 95 82 15 

96. vadászszázad 

49 Andrews, Richard „Dick” T. fhdgy, rpk 0-1695492 96 82 15 

50 Benkoski, Ernest F fhdgy 0-715444 96 82 15 

51 Berry, Robert E  fhdgy 0-826858 96 82 15 

52 Bowen, Lindsay L.Jr. hdgy 0-774498 96 82 15 

53 Buckers568 fhdgy, szpk?     

54 Burgess, William H  hdgy 
 

96 82 15 

55 Carroll, Walter Jerome Jr hdgy 0-753608 96 82 15 

56 Correa, Don M hdgy, rpk 0-770890 96 82 15 

57 Davies, Glenn hdgy 0-756386 96 82 15 

58 Dylie szds569 szds  96 82 15 

59 Fraser, Ronald W Jr  hdgy 0-773608 96 82 15 

60 Frost Kenneth R. hdgy, rpk 0-1695413 96 82 15 

61 Garmon, Winfred A  alhdgy 42-67959 96 82 15 

62 Grover, Arnold L hdgy 0-708680 96 82 15 

62 Huters, William M  fhdgy 0-561341 96 82 15 

64 Howard 570 hdgy  96 82 15 

65 Jelko, John F III  alhdgy T-62251 96 82 15 

66 Kane, John J hdgy 0-822186 96 82 15 

67 King, Charles szds 44-24392 96 82 15 

68 Lassiter, William B. fhdgy 0-715557 96 82 15 

69 Malejki, Joseph M  hdgy 
 

96 82 15 

70 Manwaring, Robert R  hdgy 0-773738 96 82 15 

71 O'Callaghan, Martin F, hdgy 0-763316 96 82 15 

72 Ostronik, Richard D fhdgy 0-820560 96 82 15 

73 Smith, William L. hdgy 0-768272 96 82 15 

74 Williams, Jr., William T fhdgy, rpk 0-659854 96 82 15 

75 Willsie, Richard, E őrgy / szdpk. 0-737918 96 82 15 

97. vadászszázad 

76 Andrews, Marvin E fhdgy 0-769604 97 82 15 

77 Bortner, Robert W. hdgy 0-773546 97 82 15 

78 Charlton, Wilfred H hdgy 0-829165 97 82 15 

79 Downey Harry L.  hdgy 0-798105 97 82 15 

80 Fernow, Melvin L  alhdgy T-124768 97 82 15 

81 Garretson, William C. fhdgy 0-730446 97 82 15 

82 Gordon, James T  hdgy 
 

97 82 15 

83 Graham, Carl G. fhdgy 0-769804 97 82 15 

84 Greene Paul J. alez / szdpk 0-395155 97 82 15 

85 Groelinger, Howard alhdgy T-125434 97 82 15 

                                                 
568

 ? 
569

 ? 
570

 A 96. században: Howard, George M., F/O. #T-62326 *; Howard, Jack W., 2nd Lt. * - (?/?/? - 11/22/04); 

Howard, Jacques T., 1st Lt. #0-496179 * (Upd.) 
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86 Hollingsworth, Pren G hdgy 44-23849 97 82 15 

87 Joslin, Aaron C „Josh‖ hdgy 
 

97 82 15 

88 Katschka, Kenneth R  alhdgy T-124080 97 82 15 

89 Kirkham, Don T. hdgy 0-708693 97 82 15 

90 Lancaster, William H fhdgy 0-715557 97 82 15 

91 Lockridge, Thomas H. hdgy 43-28681 97 82 15 

92 Phillips, Fred Jr fhdgy 0-800037 97 82 15 

93 Rivest, George L hdgy 0-817854 97 82 15 

94 Shomaker William E.  hdgy 0-73401 2 97 82 15 

95 Smith, John W szds 0-659845 97 82 15 

96 Spencer, Charles R. őrgy 0-424693 97 82 15 

97 Stone, Stephen A. Jr. őrgy 0-427890 97 82 15 

98 Thrall, Howard B fhdgy 0-804252 97 82 15 

99 Vaughan, Thomas W fhdgy 0-760211 97 82 15 

100 Vince571 hdgy, rpk  97 82 15 

101 Wallace, John W Jr hdgy 0-825018 97 82 15 

102 Zellman, Lawrence G. hdgy 0-821588 97 82 15 

 

A következőkben néhány elképzelt modell a támadásról. 

 

Edwinson ezredes… 

                                                 
571

 ? 
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A támadás vázlata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. gép 

? 

2. gép 

Edwinson 

ezredes 

3. gép 

? 

A találatot nem 

kapott 

I-II. osztályú 

személykocsi 

326. sorozatú mozdony 

és a III. osztályú 

személykocsik 

III. osztályú 

személykocsik 

Az első  

tűzcsapás 

iránya 

A második 

tűzcsapás 

iránya 
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3. 1944. október 21. 

 Délutáni alacsonytámadó feladatok a Dunántúlon 

 

3.1. 15. légihadsereg vadászerők műveleti parancsa 1944. október 21. délutáni alacsony-

támadásra, a Dunántúlra. (Szombathely és Seregélyes) 

 

Másolat száma: 5. 

Titkos 

Vadászrepülő Parancsnokság Központ (PROV) 

APO 520 

1944. október 21. 

Besorolási sorrend 

51A. 

 1.a. Lásd a hírszerzés mellékletét és a megjegyzett képeket. 

 2. 1 osztály vezeti az alacsonytámadást 1944. október 21-én. 

 3.a. A 306. ezred: 1 osztály sepreget 1944. október 21-én, a Bécs-Budapest területen. Keressen vo-

natokat, gördülőállományt és mozdonyokat a szállítási útvonalak mentén. Ha Szombathelyen 

és Seregélyesen nincs flak
572

 és jó célokat mutat, akkor a vadászosztály parancsnoka belátása 

szerint dönt. 

   x. (1) Célidő: megérkeznek a célterületre 13
00

. 

  (2) Túlzott erőfeszítés nem kötelező. 

                                                 
572

 Légvédelmi tüzérség 
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  (3) Javasoljuk a legkevesebb, 8 000 láb

573
 magasság fenntartását a célok keresésekor a 

tűz
574

 hatásának minimalizálása érdekében. Kerüljék a városokat, falvakat, nagy útkeresztező-

déseket és hidakat.
575

 

  (4) A legfrissebb felderítés szerint nincs flak Szombathelyen 3 fénypont Seregélyesen. 

Álcázott flak lehetséges. 

 4. Nincs változás. 

 5.a. Az osztály normál hívójeleket fog használni. 

    b. Visszahívási kód: „Scratchy‖
576

 

STROTHER dandártábornok parancsára 

J. V. MEADOR 

Őrnagy, Légierő 

Asst A-3 

 

3.2. Az 52. vadászosztály jelentése az 1944. október 21-én délutáni feladat végrehajtásáról. 

(Szombathely, Seregélyes alacsonytámadás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
573

 8000 láb = 2400 m. 
574

 Légvédelmi tűz 
575

 Itt lehetett légvédelmi tűzre számítani. 
576

 Nagyjából 29 jelentése van a szónak! Felületes, vakaró, elejéről kezd… 
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BIZALMAS 

325. VADÁSZOSZTÁLY  PARANCSNOKSÁG 

A hírszerzőtiszt irodája 

APO 520 

R/wk 

1944. október 21. 

103. BEVETÉS: 317., 318., 319. vadászszázadok. 

Szombathely és Seregélyes,  

Magyarország  

1. A BEVETÉS CÉLJA:  Alacsonytámadás Szombathely A/D,  Seregélyes A/D, és WT és mozdo-

nyok térségben levő a vasutak mentén. (Budapest-Bécs térség) 

2. LÉGIERŐ ÉS TÖRTÉNÉSEK: 38 P-51 gép, Lessina repülőtérről (A/D), 1220 órakor. 4 P-51 visz-

szafordult, 3 mechanikai hibával, 1 pilótafülke problémával. 33 P-51-es tért vissza 1630-kor. 1 gép elve-

szett. 

3. ÚT: Bázistól Szombathely repülőtérig (A/D), Fertő-tó 47o40’É, 16o26’K, Seregélyes repülőtér 

(A/D), majd vissza a bázisra. 

4. TALÁLKOZÁS, MAGASSÁG, MŰVELET:  12 P-51 Szombathely repülőterét alacsony támadta, 1430 

és 1446 között, négy ütemben. 11 P-51-es magas fedezetet adott 8 000 lábon. 11 P-51-es alacsony támadta 

Seregélyes repülőterét, 1425 és 1445 között, öt-hét rácsapásban. A repülőtér kommunikációs rendszerét le-

rombolták.  

5. BOMBÁZÁSI EREDMÉNYEK: NINCS 

ALACSONYTÁMADÁS: 12 P-51es támadta Szombathely repülőterét, 1430 és 1446 között, megsemmisített 9 

E/A, és megrongált 6 E/A gépet. Lerombolta a Szombathely repülőtér kommunikációs rendszerét, 2 moz-

donyt és 4 tartálykocsit is kilőttek. 11 P-51-es Seregélyes repülőterét támadta, 1425 és 1445 időpontban, 

megsemmisített 28 E/A, és megrongált 11 E/A gépet. Lerombolta a repülőtér kommunikációs.rendszerét, 5 
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mozdonyt kilőttek, egyet pedig megrongáltak. Két tehergépkocsit megrongáltak és egy ágyút is támadtak.  

Az alacsonytámadás listája: 

Szombathely A/D Megsemmisítve Megrongálva 

Pilóta neve 
Rend- 

fokozat 

Mennyi- 

ség 
Típus 

Mennyi- 

ség 
Típus 

Parker fhdgy 

1 Ju-52   

1 Ju-88   

1 T/E szállító   

1 mozdony   

1 Ju-52   

Hill hdgy 1 Ju-52 1 Ju-52 

Terry hdgy 1 Ju-52 1 He-111 

Felsemfeld hdgy 2 tartálykocsi   

Johnson hdgy 1 Ju-88   

Mc Daniel hdgy 1 Ju-88   

Haertel hdgy 
  1 Ju-52 

  1 Ju-88 

Kewell hdgy 1 Ju-52 1 Ju-88 

Ren hdgy 1 ME-110577   

Towbridge hdgy   1 Ju-52 

 

BIZALMAS 

BIZALMAS 

ALACSONYTÁMADÁS:  folytatás 

 

Seregélyes A/D Megsemmisítve Megrongálva 

Pilóta neve 
Rend- 

fokozat 
Mennyiség Típus Mennyiség Típus 

Schnerbeck fhdgy 4 FW-190 1 Ju-87 

Caudill hdgy 
2 ME-109578   

1 Ju-88   

Lightfoot hdgy 
1 ME-109 2 tehergépkocsi 

1 Ju-88   

Phillipy hdgy 

1 FW-190   

1 Ju-87   

3 mozdony   

Kahl hdgy 

  1 ME-109 

  1 ME-110 

  3 kiképző rep.gép 

  1 mozdony 

White hdgy 
1 FW-190 2 kiképző rep.gép 

1 kiképző rep.gép   

Whitmire hdgy 

5 FW-190   

1 ME-109   

2 mozdony   

Ackerberg hdgy 
1 He-111   

2 nm azonosított gép T/E   

Chamberlain hdgy 1 ME-109   

Voss hdgy 
1 Ju-88   

1 Ju-52   

Hartman hdgy 

1 Ju-88 1 ME-109 

1 Ju-87 1 FW-190 

1 mozdony   
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 Helyesen Bf-110 
578

 Helyesen Bf-109 
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1. AZ ELLENSÉGES LÉGIERŐ ELLENÁLLÁSA: 14

30
-kor, 1 000 láb magasan egy Ju-88-as repült, 

47
o
20’É, 16

o
47’K, megtámadták, lelőtték.  

2. FLAK:  STW és SIBENIK kis intenzitású fegyver, IAL és SZOMBATHELY repülőtérnél 

(A/D) (6 P-51-es enyhén megrongálódott 1 P-51-es eltűnt.) Seregélyes repülőtérnél (A/D) (4 P-51-es 

enyhén megrongálódott.)  

3. IDŐJÁRÁS: Bázis a felszállásnál: CAVU.  Úton: alacsonyan ülő felhőzet, Jugoszlávia kö-

zepétől. 5/10 borultság a bázison, 4 000 lábon. Szombathelynél 3 000 lábnál. 4/10 és 5/10 borultság 

4 000 lábon Seregélyes repülőtérnél.   Visszaút: Kelet-Adria felett szakadozott 

felhőzet, rétegekben, 14 000 – 21 000 lábon.  Bázisra visszatérés: magas felhők borították. 

4.  LÉNYEGES MEGFIGYELÉSEK: 6 szállító A / C és 18 S / E vadászgép Zágráb repülőtéren, 16
00

 óra-

kor, 11 000 láb magasan. Számos zárt kocsi Szombathelyen, a vasúton.  60 gép (A/C) látszik Seregélyes 

repülőtéren, néhány repülőgépet nem ért közvetlen találat. Úgy gondoljuk, hogy az üzemanyagtartályaik 

üresek voltak. 

5. LÉGI TENGERI MENTÉS: nincs 

6. RÁDIÓBIZTONSÁG:  rendben. 

 

BIZALMAS 

BIZALMAS 

7. BARÁTI LÉGIERŐ VESZTESÉGEK ÉS NEHÉZSÉGEK: 1 P-51 47
o
07’É, 16

o
40’K lezuhant, 14

50
  

órakor. A P-51-et könnyű légvédelmi tűz érte, a pilóta kiugrott és biztonságosan leszállt a földre. 

8. AZ ELLENSÉGES LÉGIERŐ ÁLTAL OKOZOTT VESZTESÉG MÁS OSZTÁLYNÁL:  nincs 

9. GYŐZELEM ÉS VESZTESÉG:  1 Ju-88 lelövés. A győzelem jóváírása a végső értékelésig 

vár. 

10. BEVETÉS: 34 gép. 

11. ALAKZAT- ÉS TÁMADÁSVEZETŐK: Schmerbeck főhadnagy, alakzatvezető, Tatnan fhdgy. és 

Parker fhdgy. támadásvezetők. 

12. MEGJEGYZÉS:  A repülőtereken akadály nem volt a pilóták előtt.  Sok megsérült gép (A/C) 

és roncsok Szombathelyen (A/B). 

13. KAPCSOLATOK A TELEFONOS KÜLDETÉSI JELENTÉSEKHEZ:  nincs. 

 

KENNETH C SETTERDAHL 

őrnagy, légierő 

osztály S-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. FG Thompson hadnagy, Szombathely 

14. FG Braguet hadnagy, Magyarország
579

 

                                                 
579

 A két fénykép csak illusztráció! A délutáni alacsonytámadásokat P-51-es gépek végezték. A 14. 

vadászosztály ezen a napon délelőtt a bombázók kíséretétében volt, Szombathelyen, P-38 gépekkel.  
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Foggia 

Lesina 

Szombathely 

325. vadászosztály 

34 P-51 

Szombathely 

Nagymarton 

Seregélyes 

325. vadászosztály 

33 P-51 

Seregélyes 
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4. 1944. október 21.  

A délelőtti „tervezett‖ bombázások Kelet-Magyarországon 

 

Az új iratokból 1944. október 21-i dátummal kapcsolatosan számos új dolog derült ki. 

Ez aztán jóval több, mint amit a hazai repülési szakirodalom ismer. Itt részletesebben majd 

csak a hazánk elleni támadásokat vesszük elemzés alá, az amerikaiak e napon más célpontok-

kal is foglalkoztak! 

A következőkben pontosan olyan fontos célpontok bombázásának tervét adjuk meg, 

amelyek elemzése nagyon sok egyéb kérdést és új információt is felvethet.  

 A 15. légihadsereg e napra hazánkban a következő helyeket jelölte célnak:
580

 

 Győr   → rendező pályaudvar, vasúti járműállomány rombolása, 

 Szombathely  → rendező pályaudvar, vasúti járműállomány rombolása, 

 Sátoraljaújhely → rendező pályaudvar, vasúti járműállomány rombolása, 

 Tokaj   → vasúti híd (Tisza),  

 Kassa   → rendező pályaudvar,  

 Csap   → rendező pályaudvar és járműállomány, 

 Magyarország  → északkelet, vasútvonalak, járművek, (alacsonytámadás) 

 Magyarország  → Dunántúl, Szombathely és Seregélyes repülőterek,   

    valamint vasútvonalak (alacsonytámadás) 

Vessünk csak egy pillantást a következő térképre! 

 

                                                 
580

 AFHRA (Air Force Historical Research Agency) Maxwell AFB, Alabama dokumentumok alapján. 

Tokaj 

Sátoraljaújhely 

Alacsonytámadott 

vasúti térség 
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 Jól látható, hogy az alföldi páncéloscsata napjaiban, hogyan alakult a front földrajzi helyzete. 

A mi dátumunk 1944. október 21. Ehhez legközelebb az október 19-i állapot, azaz a piros 

szaggatott vonal áll.  

A front helyzete ekkor tehát nagyjából a  

 

Körösmező – Szatmárnémeti (30-40 km délkeletre) – Nagykároly (40 km délkeletre) – 

Nyíradony – Pallag – Tisza – Tiszaroff – Túrkeve – Szentes – Szeged – Bácsbokod – Zombor 

(keletre 20 km)… 

 

vonal. 

Ez azért fontos, mert a 21-i amerikai bombázások hazánk keleti, északi részén ehhez a front-

vonalhoz nagyon közel történtek. Szó sincs ekkor a „300 km-es‖ megközelíthetőségi határról, 

ami azt bizonyítja (lásd majd az iratok szövegét is!), hogy a szovjet-román csapatok e harcok-

ban igen nagy bajban voltak időnként! Az iratokban egyértelmű hivatkozás van arra nézve, 

hogy stratégiai, taktikai okokból mindenképpen szükséges a bombázás, az utánpótlási vonalak 

lekötésére, megsemmisítésére, mert ez szükségszerűen elengedhetetlen, az amerikaiak szövet-

ségeseinek földi harcaihoz!!! 

Ilyen értelmezésben viszont az amerikai légierő az alföldi páncéloscsata idején tehát taktikai 

bevetéseket is tervezett hazánk felett – a nem igazán boldoguló – szovjet – román csapatok 

időszakos megsegítésére! Azaz a frontvonalak közvetlen közelében avatkozott volna be a be a 

földi harcokba, hiszen a kiszolgáló vasutakat, pályaudvarokat, hidakat támadását tűzték ki cé-

lul, de alacsonytámadásokkal a szállítójárműveket, csapatszállító vonatokat is! 

A térképen zöld színnel jelöltük a 21-én, e térségben, bombázásra kijelölt célpontokat, illetve 

az alacsonytámadásra kijelölt vasúti területeket. 

 

Nagyon szépen látszik, hogy a „szovjet törekvéseket akadályozó‖ és a német-magyar elhárító 

műveleteket segítő szállítási, utánpótlási vasúti területek vannak lefedve! Most, hogy az al-

földön is bajban voltak a szovjetek, talán már nem annyira követelik meg a 300 km-es elvá-

lasztási sávhatárt. Hiába, nos, a szükség törvényt bont! 

 

A parancsok szövegéből az is egyértelmű, hogy pontosan ezek miatt a szovjet vadászgépek és 

egyéb repülőgépek felismerésére nagy súlyt fektettek az amerikaiak és kiemelten foglalkoztak 

a navigációval, elkerülendő, a szovjet-román frontvonalak, állások bombázása. A térképre 

nézve, illetve a későbbi bombázási és alacsonytámadási repülési útvonalakat látva, megdöb-

bentő, hogy az amerikaiak 1944. október 21-én, már jócskán a szovjetek felett repkedtek vol-

na!  

Az előzőekben erről már írtunk, hogy pontosan ebből Nisnél, a 82. vadászosztálynak lett ve-

lük súlyos konfliktusuk. 

 

Mindannak igazolására, hogy ezt nem mi találtuk ki néhány idézet a parancsokból: 
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„… Ezeknek a céloknak a közvetlen támadása Magyarországon, a Szovjet Hadsereg 

támogatása – a csapatok mozgásának és az ellátó rendszerek akadályozásával, a gördülő-

anyag megsemmisítésével, ideiglenes blokkolásával a rendező pályaudvaron…‖
581

 

 

„… Tájékoztatni kell a legénységet az OROSZ vadászok (A/C) felismeréséről. NEM 

LEHET BOMBÁZNI AZ OROSZ VONALAKON. Ez a taktikai cél az orosz támadások közvet-

len támogatását szolgálja, és amennyiben sikeres, akkor nagyban elősegíti a földi erőfeszíté-

sek sikerét. Valamennyi legénységnek összefoglaló képet kell adni a fegyvernem tevékenysége-

iről, hogy jobban be lehessen mutatni a 15. Légi hadsereg működését és az OROSZ Szövetsé-

gesekre gyakorolt, átfogó stratégia jelentőségét…‖
582

 

 

„… MAGYARORSZÁG közel áll a katonai vereséghez, és a politikai helyzet abban az 

utolsó náci szövetségességben bizonytalan. A magyar célok nehéz bombázói az ország elke-

rülhetetlen vereségének és a háborúból való kivonásának felgyorsítását eredményezhetik. Ez 

az opció az orosz-román hadsereg közvetett támogatása. Célja a csapatok mozgásának aka-

dályozása, az ellátási rendszer megzavarása, a járművek és azok tartalmának megsemmisíté-

se, valamint a vasúti és az ellátási kommunikációs rendszerek átmeneti blokkolása és/vagy 

teljes bezárása…‖
583

 

 

 

A „dicsőséges‖ és most is hihetetlen túlerejű szovjet csapatok, alföldi körülmények 

között, megsegítésre szorulnak a már leharcolt német-magyar csapatokkal szemben? 

 

Nézzük tehát először a nap délelőttjének, északkelet-magyarországi bombázásaira ké-

szült parancsokat! 

Bizonyítékul az elkészült támadási parancsok, alakulatok és minden egyéb a következőkben, 

de csak röviden, mert az iratok nagymennyisége miatt ez csak így célszerű…  

Ebből eredően jellemző iratokat mutatunk be, a résztvevő alakulatok parancsnokságainak do-

kumentumaiból. 

Az iratok az aznapi támadásra rendelt 47., 49., 55. bombázóezredektől származnak. Ezek 

részben már parancsok, részben felderítési segédletek, meteorológiai és egyéb iratok a táma-

dás tervezéséhez. 

 

 

 

 

                                                 
581

 Hírszerzési melléklet a 217. „A‖ támadási parancshoz, 1944. október 20. A-2 részleg, 49. Bombázó ezred 

APO, 520 US Army 1640. 1944. október 20 
582

 55. BOMBÁZÓEZRED PARANCSNOKSÁG APO 520 USA HADSEREG E-3 MŰVELETI PARANCS 

SZÁM: 221. 1944. október 20. 
583

 55. BOMBÁZÓEZRED PARANCSNOKSÁG APO 520 USA HADSEREG E-3 MŰVELETI PARANCS 

SZÁM: 221. 1944. október 20. 



Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után 373 

 

4.1. A 49. bombázóezred, 217. számú parancsa, 1944. október 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Másolat száma:  08096    

TITKOS 

49. BOMBÁZÓEZRED PARANCSNOKSÁG 

E-LLS-24 

APO 520  US ARMY 

1944. OKTÓBER 20. 

MŰVELETI PARANCS  ) 

217. SZÁM  )  

1. a. Lásd a Hírszerzési összegzést és az „A‖ mellékletét! 

b. (1) Bombázók: 4 osztály B-24-es, 47. bombázóezred, támadja SÁTORALJAÚJHELY M/Y (rendező 

pályaudvar) (48-25É), (21-40K), és TOKAJ vasúti híd, (48-08É), (21-25K); 08
36 

időben. Négy osztály B-24-es, 

304. bombázóezred, támadja SZOMBATHELYM/Y (rendező pályaudvar) és járműállomány (47-15É), (16-37K) 

és GYŐR M/Y (rendező pályaudvar) és járműállomány, (47-41É), (17-38K). Célpontidő: 10
15

. Négy osztály B-

24-es, 55. bombázóezred, megsemmisíti CSAP M/Y (rendező pályaudvart) és gördülőállományt, (48-26É), (22-

11K), és CSAP vasúti hidat (48-25É), (22-11K); időpont 08
23

. 5. bombázóezred állomáshelyén marad.  

(2) Kíséret: 15. vadászerők biztosítanak a behatolás, a cél felett és a visszaúton is. 

 2. Normál bevetés (28 gép/osztály) B-24-esekkel, 451. bombázó osztály, 461. bombázó osztály, 487. 

bombázó osztály, megtámadja KASSA M/Y (rendező pályaudvar) és járműállományt, 1944. október 21-én. Ez a 

terv „Képes‖. 
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BOMBÁZÓ TALÁLKOZÁS: 461. és 484. bombázó osztályok találkozni fognak a 451. bombázó osztály-

lyal, a mögött, amikor az átrepül 07
56

-kor BOVINO
584

 60
o
-on, az 5. ezred és a 304. ezred területei között halad-

nak. A találkozó magassága 7 000, 8 000, és 9 000 láb.  

 VADÁSZ ÉS BOMBÁZÓ TALÁLKOZÓ: Lásd az 1.b.(2) bekezdést. Később rendezendő. 

 EZRED ALAKZAT: Az osztályok lépcsőzetes oszlopban, felfelé. 

 LÉGIERŐ ALAKZAT: Laza ezredoszlop, 55. – 47. – 49. ezredek. 

 REPÜLÉSI SORREND: 451. osztály vezeti a 461. 484. osztályokat. 

 ODAÚT:  Bázistól KP-ig
585

  az #1 TP-ig
586

 #2 TP-ig #3 CP-ig
587

 TP-ig #4 TP-ig, IP-ig,
588

 célig. 

 FŐPONT (KP):  RAGUSA
589

 (42-31É, 18-23K) Alapmagasság 14 000 láb (4 200 m), 08
53

 

idő.  

 FORDULÓPONT #1: POZEGA (43-51É, 20-02K). 

 FORDULÓPONT #2: RAM
590

 (44-49É, 21-20K). 

 FORDULÓPONT #3: BÁNRÉVE (48-18É, 20-21K). 

 FORDULÓPONT #4: ROZSNYÓ (48-40É, 20-32K). 

 FORDULÓPONT #5: NYÍREGYHÁZA (47-57É, 21-43K). 

 FORDULÓPONT #6: NAGYVÁRAD (47-03É, 21-55K). 

 ELLENŐRZŐPONT: SZEGHALOM (47-02É, 21-10K) 10
45

 időpontban. 

 KIINDULÁSIPONT: MNISEK
591

 (48-48É, 20-48K). 

 TÁMADÁSI IRÁNY: 105
O
 TC. 

CÉLZÁSIPONT:  választható 

IDŐKÖZMÉRŐ BEÁLLÍTÁS: választható. 

BOMBÁZÁSI TERÜLET: (451. osztály – Terület 18/19-től 21/22-ig, tovább 12-38NA); (461. 

osztály – Terület 21/22-től 24/25-ig, tovább 12-38NA); (484. osztály – Terület 24/25-től 27/28-ig, tovább 12-

38NA); Javaslat, hogy minden egyes osztály támadó egységének legyen külön célpontja. 

CÉLIDŐ: 11
32

. 

BOMBÁZÁSI MAGASSÁG: (451. osztály 17 000 láb-5 100 m), (461. osztály 18 000 láb-5 400 

m), (484. osztály 19 000 láb-5 700 m). 

CÉLPONT MAGASSÁGA: 669 láb (201 m – tengerszint felett). 

GYÜLEKEZÉS: Jobb 

VISSZAÚT: Céltól TP #5-ig, TP #6-ig, TP #2-ig majd a bázis. 

ALTERNATÍV CÉLPONT: nincs 

                                                 
584

 Bovino község Olaszország Puglia régiójában, Foggia megyében. Foggiától délnyugatra, a Dauniai-

szubappenninek területén fekszik. 
585

 KP Key point (főpont) 
586

 TP turn point (fordulópont). 
587

 CP Controll point (ellenőrző pont) 
588

 IP Initial point  (kiindulási pont). 
589

 Nem a szicíliai város, hanem Dubrovnik! Ennek régi magyar neve volt Raguza. 
590

 Ram, szerb település a Duna déli oldalán, Temesvártól, Versectől és Fehértemplomtól délre. Térképen is 

azonosítjuk. 
591

 Szepesremete (szlovákul: Mníšek nad Hnilcom, község Szlovákiában a Kassai kerület Gölnicbányai 

járásában, Gölnicbányától 15 km-re délnyugatra a Gölnic partján.  
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217. számú parancs, 1944. október 20., folytatás. 

3. x.  (1) Minden osztály 500-as bombaterheléssel, 0,1 orr, 0,01 farok gyújtó. 

(2) A bombázás magasságán lesznek a TP4-nél,
592

 a TP4-nél pedig a bal lépcsőbe mennek  

(3) A PFF A / C csak navigációban vezet 

(4) A Kontroll Ponttól enyhe kitérő műveleteket kell alkalmazni az ellenség frontvonalán az isme-

retlen flak (légvédelmi tüzérség) elhelyezkedések miatt. 

(5) A lehetséges találkozók miatt hangsúlyozni kell az orosz A / C típusú vadászok felismerését. 

(6) Nem lehet bombázni az orosz vonal mögött. 

4. Nincs változás. 

5. a. (1) Parancsnoki rádió: SOP
593

 

(2) Bombázó hívójelek: (47. ezred, „Pusscat 2‖
594

), (451. bombázóosztály „Pusscat 31‖),

 (461. bombázóosztály „Pusscat 32‖), (484. bombázóosztály, „Pusscat 33‖), (55. ezred, „Pusscat 1‖). 

(3) Vadász hívójelek: Kíséret „Fenyőfa‖, számozott utótagokkal a bombázókkal való érintkezés 

sorrendjében. Egyeztetés A/C: (Odaút „ Lendkerék 1‖) (Visszaút „Lendkerék 2‖)  

(4) Visszahívási kódok: (47. ezred „Billiárdasztal‖), (49. ezred „Kifutó‖), (55. ezred „Hamu-

tartó‖), 304. ezred „Sebhelyes arcú‖), (15. vadászok „Vitorláshal‖). 

(5) Bombázó-vadász VHF csatorna: „A‖ 

(6) Látható (vizuális) jelek:   49. ezred SOP.     

       Aldis
595

 lámpa: 49. ezred SOP. 

 b. (1) Küldetés ezredparancsnok:  Anderson őrnagy 

2) Küldetés ezredparancsnok helyettese: Jarvis százados 

  

LEE ezredes parancsára 

LEROY L STEFONOWICZ 

alezredes, légierő 

A-3 

HIVATALOS:   

LEROY L STEFONOWICZ 

alezredes, légierő 

A-3 

 KAPJÁK: … 

                                                 
592

 Rozsnyó 
593

 SOP az állandó érvényű utasítás rövidítése. 
594

 Puss cat → vidám macska. (Pussycat → cicus, cicamica…) 
595

 Aldis-lámpa (jelzőlámpa) Arthur Cyril Webb Aldis után, aki egy széles körben használt kialakítást talált ki, 

vagy a Morse-lámpa) egy optikai kommunikációt célzó vizuális jelzőkészülék, általában Morse-kóddal. 
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4.2. Ugyanerre vonatkozóan, a hírszerzési jelentés összegzése, a tervezéshez. 

 

Titkos 

Hírszerzési melléklet a 217. „A‖ támadási parancshoz, 

1944. október 20. 

A-2 részleg 

49. Bombázó ezred 

APO, 520 US Army 

1640. 1944. október 20. 

Térkép:  1:500 000 légi térkép BC 12-38-NA 

Tervezés: A 15 AF a szokásos módon támadja meg a kijelölt célt MAGYARORSZÁG északkeleti részén 

5.  ezred    készenlétben áll 
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47. „  3 osztály SÁTORALJAÚJHELY rendező pályaudvar

596
, (fénykép, megjegyzésekkel) 

   1 osztály TOKAJ vasúti híd,
597

 (fénykép, megjegyzésekkel) 

55. „  2 osztály CSAP rendező pályaudvar, gördülőállomány,
598

 

     (Cél:  /1 BC 12-40-NA) 

   2 osztály „  vasúti híd, (cél:  1A BC 12-40-NA) 

304.  „  2 osztály SZOMBATHELY rendező pályaudvar, gördülőállomány 

     (TC 12-40-NA) 

   2 osztály GYŐR rendező pályaudvar, gördülőállomány 

     (BC 12-8A-NA) 

15.  vadászerő (1)  Szoros kíséret 304. ezred 

   (2)  Behatolás a célhoz, 47, 49, 55. ezred 

                                           (3)  Alacsonytámadás az északkelet-magyarországi vasútvonalak ellen. 

49. ezred  3 osztály KOSICE
599

 rendező pályaudvar, gördülőállomány 

     (cél: /2 BC 12-38-NA) 

Cél adatok: 

A. Elhelyezkedés  KOSICE rendező pályaudvar, Magyarország 

(a) (48
o
 45-21

o
 16) 

(b) cél:  /2   BC 12-38-NA 

(c) cél négyzet:   „     12-38-NA  koordináta: 18/27 – J7 

Cél magassága:  669 láb
600

 

Cél leírása: A rendező pályaudvar hossztengelyének iránya Északnyugat- Délkelet, a Hernád folyó partja 

mentén. A beépített szakasz  Kassa városával szomszédos, a Nyugati oldalon a rendező pályaudvar. 

A cél fontossága: Ezeknek a céloknak a közvetlen támadása Magyarországon, a Szovjet Hadsereg támogatása – 

a csapatok mozgásának és az ellátó rendszerek akadályozásával, a gördülőanyag megsemmisítésével, ideig-

lenes blokkolásával a rendező pályaudvaron. 

Alternatív célpont: Az útvonalra tekintettel nincs másodlagos célpont. 

Ellenség védelme:          Az elsődleges célpontnál nincsen (flak) légvédelem.
601

 Lásd az útvonal fotóját, ide nem 

tartozik flak (légvédelmi ágyú). 

 Nincs, vagy elhanyagolható lesz az ellenséges vadászrepülők beavatkozása. Esetleg néhány orosz vadász-

gép látható lesz.  

Menekülés: Semmi további kiegészítő a vonatkozó menekülési értesítőkön. 

Különleges tájékoztató megjegyzés:  

 Fontos, hogy ne bombázzanak orosz-román vonalat. A térség frontvonaláról szóló legfrissebb információ-

kat a küldetés előtt megküldik. A legénységnél mindenki tájékoztatást kap az orosz repülőgépek (A/C) fel-

ismerésről. 

                                                 
596

 marsalling yard M/Y  
597

 RR Bridge 
598

 rolling stock  
599

 Kassa 
600

 ~ 201 m a tengerszint felett 
601

 Flak-nak nevezték a légvédelmi ágyúkat a német rövidítésnek megfelelően (Flugabwehrkanone), annak 

ellenére, hogy angol rövidítés és név is volt! (anti-aircraft gun) 
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Terjesztés:  

1 ea CO, A3, PI, WR, 5WG, 15FC 

2 ea CG15AF, 5 ea A2, 10 ea GP. 

CLIFTON V. STEEL 

Őrnagy, Légierő 

C. of  S. , A-2 

Titkos 

 

4.3. Az 55. bombázóezred 221. parancsa a következő irat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITKOS 

55. BOMBÁZÓEZRED PARANCSNOKSÁG 

APO 520  USA HADSEREG 

E-3 

MŰVELETI PARANCS ) 

   :   

SZÁM:   221)          1944. október 20. 

1.  

a. 

Lásd a hírszerzési mellékletet! 

b. 

A 47. bombázóezred 3 osztálya támadja SÁTORALJAÚJHELY rendező pályaudvart, TOKAJ vasúti hidat, Fő-

pont (KP) idő: 08
36

 Ellenőrzőpont (CP) idő: 10
30

 

A 47. bombázóezred 3 osztálya támadja KASSA rendező pályaudvart. Főpont (KP) idő: 08
53

 Ellenőrzőpont 

(CP) idő: 10
45
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A 304. bombázóezred 4 osztálya támadja SZOMBATHELY és GYŐR rendező pályaudvart, 10

15
 időpontban. 

Kiegészítő célpontok: MARIBOR DÉL rendező pályaudvar, ZÁGRÁB NYUGAT rendező pályaudvar, MAIN 

STN. rendező pályaudvar, SAVA
602

 STN. rendező pályaudvar.  

5. bombázóezred KÉSZENLÉTBEN MARAD. 

15. PFC
603

 biztosít fedezetet a bombázó alakzatoknak. 

154. Wx Recon
604

 megelőzi a bombázást. 

 

2. 

Az 55. ezred 4 osztálya normál bevetést hajt végre CSAP rendező pályaudvar és a vasúti híd ellen, 1944. október 

21-én, 10
50

 időpontban. Ez az ABLE
605

 terv. 

BOMBÁZÓK TALÁLKOZÁSA: 485. és 460. osztályok találkozója ALTAMURA-tól
606

 és GRAVINA-ig,
607

 

7 000 és 8 000 lábon. 485. osztály ALTAMURA felett, 07
20

 órakor. 

A 464. és 465. osztályok találkozója ANDRIA
608

 és CANOSA
609

 között, 9 000 és 10 000 lábon. A 464. osztály 

ANDRIA felett, 07
17

-kor.  

Ezred gyülekező: A 485. osztály vezet, SPINAZZOLA
610

 felett, 07
31

. 

VADÁSZ ÉS BOMBÁZÓ TALÁLKOZÁS::  később jelezzük. 

REPÜLÉSI SORREND: Laza ezredoszlop:  55. ezred (485. 460. 464. 465. osztály), 47. ezred, 49. ez-

red. 

ODAÚT: SPINAZZOLA (4200É-1620K), főpont (KP) (RAGUSA) (4231É-1823K), POZEGA (4351É-

202K), RAM (4449É-2120K), ellenőrzőpont (CP) SZEGHALOM (4702É-210K), ABAÚJSZÁNTÓ (4816É-

2111K), kiindulási pont (IP), célok. 

09
25

-kor vegye fel a bombázási magasságot. Főpont (KP) idő: 08
23

, 14 000 láb. Ellenőrzőpont (CP) idő: 10
15

. 
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(folytatás) 

KIINDULÁSI PONT (IP):  CIGÁND (4815É-2153K) 

                                                 
602

 Száva 
603

 Vadászrepülő parancsnokság 
604

 154. időjárás felderítő század.  Az Arkansasi Nemzeti Gárda egységéből alakult, 1942. július 4-én a 154. 

megfigyelő osztag néven.  1942. május 31-én a 154. felderítő osztag (vadászgép). 15. taktikai felderítő osztag 

1943. november 13-án, majd az 1544. időjárási felderítő század (közepes) 1944. május 12-én. Eredetileg a 68. 

megfigyelő csoporthoz (mottója: Victoria Per Observatiam [Victory Observation Through: Győzelem a 

megfigyelés révén). A 15. légi hadsereghez 1944. június 15-én vezényelték át a 12. légi hadseregtől.. Ezt a 
feladatot a P-38 gépekkel végezte. A műveleteiket az időjárás-felderítésre összpontosították, és a 154. egység 

bevezette a „vezető küldetések‖ koncepcióját. amelynél egy felderítő repülőgép előzte meg a 15. légierő nehéz 
bombázóit 50–75 mérföldes távolságra a céltól és / vagy a céltól való visszatéréskor, és valós idejű rádiós 

időjárási adatokat küldött a bombázóknak. A 154. felderítők az 1944. augusztus 17, 18, 19.-i román 

küldetéseikért kitüntetésben részesültek. ( Distinguished Unit Citation → Kiváló Egység) 
605

 Képes, alkalmas, ügyes, rátermett, tehetséges… 
606

 Altamura város Olaszország Puglia régiójában, Bari megyében. A város Baritól nyugatra, a Murgia-

fennsíkon, az Alta Murgia Nemzeti Park déli részén fekszik. 
607

 Gravina in Puglia község (comune) Olaszország Puglia régiójában, Bari megyében. Baritól délnyugatra, a 

Murgia-fennsíkon fekszik. 
608

 Andria város Olaszország Puglia régiójában, Barletta-Andria-Trani megyében. Az Adriai-tenger partján 

fekszik, területére benyúlik az Alta Murgia Nemzeti Park. 
609

 Canosa di Puglia (röviden Canosa, latin nyelven: Canusium) város (közigazgatásilag comune) Olaszország 

Puglia régiójában, Barletta-Andria-Trani megyében. Az Ofanto-folyó partján fekszik, Andria városától nyugatra. 
610

 Spinazzola község (comune) Olaszország Puglia régiójában, Barletta-Andria-Trani megyében. Baritól keletre 

fekszik, a Murgia-fennsíkon. 
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TÁMADÁSI IRÁNY:  51

o
 

CÉLIDŐ:    10
50 

BOMBÁZÁSI MAGASSÁG: 485. osztály22 000 láb, 460. osztály 23 000 láb,464. osztály21 000 láb, 465. 

osztály 22 000 láb. 

CÉLPONT MAGASSÁGA:  348 láb 

GYÜLEKEZŐ:   BARKASZÓ
611

 -nál közvetlenül (4822É-2230K) 

VISSSZAÚT:  BARKASZÓ, NAGYVÁRAD (4705É-2155K), RAM és innen az odaút visszafelé. 

3. 

x. 

460. és 485. osztályok bombatöltése: 10-GP 500, 0,1 orr és 0,02 hátsó gyújtó. 465. és 464. osztályok bombatölté-

se: 5-1000 RDX, 0,1 orrgyújtó, és nem késleltetett hátsógyújtó. 

Használja az MPI-t, amint az a mellékelt céldiagramokon látható. 

Időközmérő beállítás:   25 láb 

A PFF-t csak navigációs segédeszközként használja. 

A szigorú útvonal-ütemezést nem szabad figyelmen kívül hagyni az útvonalon. 

Az ellenőrző pontról enyhe kitérő lépéseket kell tenni a frontvonal ismeretlen pozíciói miatt. 

Tájékoztatni kell a legénységet az OROSZ vadászok (A/C) felismeréséről. NEM LEHET BOMBÁZNI AZ 

OROSZ VONALAKON. Ez a taktikai cél az orosz támadások közvetlen támogatását szolgálja, és amennyiben 

sikeres, akkor nagyban elősegíti a földi erőfeszítések sikerét. Valamennyi legénységnek összefoglaló képet kell 

adni a fegyvernem tevékenységeiről, hogy jobban be lehessen mutatni a 15. Légi hadsereg működését és az 

OROSZ Szövetségesekre gyakorolt, átfogó stratégia jelentőségét. 

4. Nincs változás 

5. 

a. 

Rádiócsatorna: az osztályon belüli kommunikációhoz hozzárendelt osztályfrekvencia. VHF „B" csatorna az ez-

reden belüli osztályok-osztályok közötti kapcsolathoz. 

b. 

VHF „A‖ csatorna a bombázók és a vadászok közötti és az ezred-ezred kapcsolathoz. 

c. 

Bombázó hívójelek: 47. ezred – PUSSCAT 2, 49. ezred – PUSSCAT 3, 55. ezred – PUSSCAT 1, (485. 

PUSSCAT 1 Vezető, 460. osztály – PUSSCAT 12, 464. osztály – PUSSCAT 13, 465. osztály – PUSSCAT 14), 

304. ezred – RETAIN
612

 (304. ezred kísérete – SEEDCAKE.
613

 304. ezred időjárás felderítők: ROSTLAMB
614

 1 

és 2). 
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611

 Barkaszó, falu Kárpátalján, a Munkácsi járásban. 
612

 Megtart, visszatart, megőriz… 
613

 Seedcake → seed = mag, cake = torta. Seed cake = olajpogácsa. (Az olajnak magvakból való kisajtolása után 

megmaradó száraz, rostokból álló „tortaszerű‖ korong.) 
614

 Sültbárány 
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d. 

Vadász hívójelek: 55. ezred, 47. ezred, 49. ezred – FIRTREE
615

 utótagokkal, sorrendben a kapcsolat szerint. Idő-

járás felderítő: odaút: FLYWHEEL
616

 1, visszaút: FLYWHEEL 2. 

e. 

Visszahívási kódok: 47. ezred – POOLTABLE, 49. ezred – CATWALK, 55. ezred – ASHTRAY, 304. 

ezred – SCARFACE, 15. vadászok – SAILFISH.  

x. 

A CARPET-et
617

 az összes ilyen berendezéssel felszerelt egység használja. A passzív zavarkeltőt
618

 a 32-2 jelzé-

si eljárásnak megfelelően kell alkalmazni. A szokásos jelzőfények jelzéseit meg kell tartani. A rádió fegyelmet 

be kell tartani. 

ACHESON dandártábornok parancsára 

DALE S. SEEDS 

Őrnagy, Légierő 

helyettes A-3 

Kapják: …. 

 

 

                                                 
615

 Fenyőfa 
616

 Lendkerék 
617

 Eredetileg szőnyeg a jelentése, de fedőréteg is, takaró is… Itt csak találgatok! A CARPET BOMBING 

szönyegbombázás?  
618

 Később is lesz szó róla egy másik parancsban, ez a sztaniolcsikos dipól-szórás a radarok „vakítására‖. 
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TITKOS 

55. BOMBÁZÓEZRED PARANCSNOKSÁG 

IPO 520   USA HADSEREG 

D/DWR/sj 

1944. október 20. 

1830A 

HÍRSZERZÉSI MELLÉKLET  221. SZÁM. 

A 221. MŰVELETI PARANCSHOZ 

Térképek: CSGS 4072 EURÓPA légi (LEMBERG, TÁTRA, KOLOZSVÁR, BUDAPEST) 1:500 000 

CÉLDIAGRAM: 12-40-NA (CSAP rendező pályaudvar, stb.) 

ELIGAZÍTÁSI DIAGRAM:   BC 12-13 (CSAP, stb.) (Ez a BC minimális BC-típust tartalmaz) 

CÉL FOTODIAGRAM: TP 12-3 (CSAP, stb.) 

1.  ELLENSÉGES HELYZET:   

 a. FLAK:  

  (1) CSAP RENDEZŐ PÁLYAUDVAR és VASÚTI HÍD: az 1944. október 16-i, 2866. 

számú jelentés alapján,  4 nehéz légvédelmi ágyúval növekedett, összesen 8 nehéz légvédelmi ágyúval 

erősítették meg az ütegeket. Ezen túlmenően 16 nehéz légvédelmi ágyú beépítés alatt állt és került elhe-

lyezésre a vasúti híd közelében, a jelentés idején. Ezeket működőképessé tették, és így a célok teljes vé-

delmét 24 nehéz légvédelmi ágyúval hajtják végre, amelyek képesek az intenzív tüzelésre. Mivel az el-

lenség visszahúzódott, elképzelhető, hogy még több flak lehet a célpontokon, valószínűleg vasúti típu-

súak is. 

  (2)  A frontvonal hátsó részén nehéz flak előfordulhat. 
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 b. ELLENSÉGES LÉGIERŐ: A tizenötödik légihadsereg hírszerzési melléklete szerint a 

Kelet-Magyarországon működő bombázó osztályoknak nulla, vagy elhanyagolható ellenséges repülő-

gép ellenállásra lehet számítania. 

 c. A CÉL JELENTŐSÉGE: MAGYARORSZÁG közel áll a katonai vereséghez, és a politikai 

helyzet abban az utolsó náci szövetségességben bizonytalan. A magyar célok nehéz bombázói az ország 

elkerülhetetlen vereségének és a háborúból való kivonásának felgyorsítását eredményezhetik. Ez az op-

ció az orosz-román hadsereg közvetett támogatása. Célja a csapatok mozgásának akadályozása, az ellá-

tási rendszer megzavarása, a járművek és azok tartalmának megsemmisítése, valamint a vasúti és az el-

látási kommunikációs rendszerek átmeneti blokkolása és/vagy teljes bezárása. A CSAP vasúti híd 870 

láb hosszú, 16 láb széles, az ívek szélessége egyenként 270 láb.
619

 A vasúti híd egyvágányú. A híd ma-

gassága 350 láb.
620

 A híd felépítése valószínűleg egyszerű rácsos szerkezet, többrétegű, falazott kőosz-

lopokra szerelt. 

2. A SAJÁT HELYZET: 

 a. A támogatás koordinálása 

 (1) 47. ezred: 3 osztály támadja SÁTORALJAÚJHELY rendező pályaudvart; 1 

osztály támadja TOKAJ vasúti hidat. 

 (2) 49. ezred: 3 osztály támadja KASSA rendező pályaudvarát és a járműállo-

mányt. 

 (3) 304. ezred: 2 osztály támadja SZOMBATHELY rendező pályaudvart és a jár-

műállományt. 2 osztály támadja GYŐR rendező pályaudvart és a járműállományt. 

 (4) 5. ezred: készenlétben. 

TITKOS 

(folytatás) 

 b.  A XV. vadászparancsnokság erős kíséretet ad a 304. ezred számára. Behatolási, cél- és kilépési 

kísérettel biztosítja a 47., 49. és 55. ezredeket, valamint alacsony támadja a vasútvonalakat Északkelet 

MAGYARORSZÁG-on. 

 c.  Annak biztosítása érdekében, hogy az OROSZ-ROMÁN vonalakban ne essenek bombák, a 

frontvonal pozícióit a legfrissebb információk szerint negatív útvonalon kell megadni a központban, és 

ezt kiosztják a bombázási csoportok számára. Ezeket mennyiségileg kinyomtatják, hogy az összes, a / c 

menetrend szerint elküldött pilóta és navigátor számára kiadható legyen. A tájékoztató részletesen is-

merteti ezt az információt. 

 d.  Minden személyzetnek alapos tájékoztatást kell adni az OROSZ a / c
621

 felismeréséről. 

ACHESON dandártábornok parancsára 

DONALD W. RIDDLE 

őrnagy, AC 

A-2 

Kapják: … 

-2- 

TITKOS 

                                                 
619

 ~ 261 x 4,8 méter, ívek ~ 81 m. 
620

 ~ 105 m 
621

 repülőgépek 
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A későbbiekben a repülési irányokhoz feltétlenül szükséges RAM település azonosítása 

a koordináták alapján 

4449É/2120K. 

Ebből egyértelmű lett, hogy ez egy szerb település a Duna déli oldalán, Temesvártól, Versec-

től és Fehértemplomtól délre. Térképen is azonosítjuk. Egyértelmű, hogy a levegőből a Duna 

miatt, pontosan azonosítható. 

 

 

 

A parancs és a tervezet alapján teljesen egyértelmű például az is, hogy a Kassát táma-

dó három bombázóosztály átrepül Bánréve felett (#3 fordulópont TP). A kassai rárepüléssel és 

a bombázási időponttal gyakorlatilag azonos időben pedig a térségben tevékenykednek a 82. 

vadászosztály alacsonytámadói is!   

A mi visszaemlékezésünkben egy légiriasztás volt, édesapám leírása alapján 9 óra körül. Az 

alacsonytámadó vadászok ekkor félúton vannak az északelet-magyarországi célok felé. A 82. 

vadászosztály 07
45

 indulással 10
00

-kor ért a dél-Gömöri, borsodi célterületre, az 1. vadászosz-

tály 08
10

 indulással, 10
30

-kor érte el a Litke-Ipolyság célterületet.  
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A repülési útvonalakat a vadászparancsnokság APO520, 50A számú parancsából vet-

tük.
622

 A pontosításokat pedig az ezredek parancsaiból. 

 

 
 

Ezek alapján a repülési térkép rekonstruálható. Nézzük ezeket ezredenként és célpontonként! 

4.4. A 49. bombázóezred, célpont Kassa 

(4) 49. ezred: 3 osztály támadja Kassa rendező pályaudvart, 11
32

-kor. Útvo-

nal: bázis – Raguza (4231/1823K) – Pozega
623

 – Ram – Szeghalom – 

(4818É/2021K)
624

 – (4840É/2032K)
625

 – IP (4848É/2048K)
626

 – cél. Gyülekezés 

(4757É/2143K)
627

 – 1703É/2155K)
628

 – Pozega – innen az odaút ellentéte. 

 

                                                 
622

 XV. vadászerők parancsnoksága, APO520, 50A, 1944. október 20. 
623

 Felhívjuk a figyelmet, hogy ilyen nevű település mind Horvátországban, mind Szerbiában van! A koordináták 

alapján itt a szerbiairól van szó! 
624

 Bánréve 
625

 Rozsnyó 
626

 Szepesremete  
627

 Nyíregyháza 
628

 Nagyvárad 

Foggia 

Raguza  KP 

0853 

Pozega 

Ram 

#2 TP 

Repülési sorrend 

Pozegatól 

 55. ezred, (112 B-24) 

47. ezred., (112 B-24) 

49. ezred (84 B-24) 

Repülési sorrend 

Pozegaig 

55. ezred /(112 B-24) 

49. ezred (84 B-24) 
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Kassa rendező pályaudvar támadása 

A magyar térképre az 1944. október 21-i vélhető fontvonalat rárajzoltuk. (bordó, pontvonal) 

  

 

4.5. A 47. bombázóezred, célpontok Sátoraljaújhely és Tokaj 

 

(3) 47. ezred: 3 osztály támadja Sátoraljaújhely rendező pályaudvart, 10
55

-kor. 

1 osztály támadja Tokaj vasúti hidat 11
00

-kor. Odaút: bázis – KP Petrovac 

(4212É/1856K) – Pozega (4351É/2002K) – Ram (4449É/2120K) – Szeghalom 

4702É/2110K) – IP (4803É/2103K)
629

 – cél. Gyülekezés jobbra, Nagyvárad felé 

(4703É/2155K)
630

 – Ramtól pedig az odaút ellentéte. 

 

                                                 
629

 Tiszalúc 
630

 Nagyvárad  

Szepesremete

#4 TP 

Rozsnyó 

#4 TP 

Bánréve 

#3 TP 

49. ezred 

451., 461., 487. 

osztály  (84 B-24) 

1132 

 

Ram 

#2 TP 

Bánréve 

#3 TP 

Szepesremete 

 IP  

49.  

bombázó 

ezred 

(3x28 B-24) 

Szeghalom  

CP 

1045 

Nyíregyháza  

#5 TP 

Nyíregyháza  

#5 TP 

Rozsnyó  

# 4TP  
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A KP (Petrovac)
631

 azonosítása ismét a koordináták alapján volt lehetséges.  

 

 
 

 
 

o Sátoraljaújhely rendező pályaudvar támadása 

 

                                                 
631

 Raguzatól (Dubrovnik) délkeletre mintegy 60-70 km-re az adriai parton. 

Ram 

# 3 TP 

Sátoraljaújhely 

47. ezred 

3 osztály 

2x28 B-24 

1055 

 

55. ezred 

4 osztály  

47. ezred 

98,. 376., 449., 450.. 

osztály  

(4x28 B-24) 

 

Szeghalom  CP 

1045 

Nagyvárad 

#6 TP 

Nyíregyháza  

#5 TP 

Abaújszántó 

CP 

Ram 

#2 TP 

Pozega 

Foggia 

Petrovac 

KP 

47. ezred., (112 B-24) 

Repülési sorrend 

Pozegatól 

 55. ezred, (112 B-24) 

47. ezred., (112 B-24) 

49. ezred (84 B-24) 

Tiszalúc 

IP 

Repülési sorrend 

Pozegaig 

55. ezred /(112 B-24) 

49. ezred (84 B-24) 
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o Tokaj vasúti híd támadása 

 

4.6. Az 55. bombázóezred, célpont Csap  

 

(2) 55. ezred:  4 osztály támadja Csap rendező pályaudvart és a vasúti hidat, 

10
50

-kor. Az odaút ugyanaz, mint a 49. ezredé. A visszaút ugyanaz, mint a 47. ezredé. 

 

 

 

 

 

Csap 

2x28 B-24, 

2x28 B-24 

1050 

Szeghalom  CP 

1045 

55. ezred 

460,. 464., 465., 485.. 

osztály  

(4x28 B-24) 

1045 

 

Barkaszó 

gyülekezés 

Cigánd 

IP 

Szeghalom  CP 

1045 

 

55. ezred 

4 osztály 

47. ezred 

4 osztály 

 

Tiszalúc 

IP 

Tokaj 

1100 

47. ezred 

1 osztály 

 (1x28 B-24) 

 
 

 

55. ezred 

4 osztály 

47. ezred 

4 osztály 
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A 15. légihadsereg és a bombázó alakulatainak bevetési listáján aztán ezt az október 

21-re tervezett, kelet-magyarországi célpontok bombázását nem találtam.  

A kelet-magyarországi célokra kijelölt bombázóezredek bevetései az október 21-i időpont kö-

rül: 

 47. bombázóezred 

o 1944. október 17. Bécs 

o 1944. október 23. Brenner-hágó 

 49. bombázóezred 

o 1944. október 20. Isotta és Milánó 

o 1944. október 23. Milánó és München 

 55. bombázóezred 

o 1944. október 20. München és Rosenheim 

o 1944. október 23. Augsburg 

Ezek alapján a 21-i kelet-magyarországi célokat vélhetően törölték, mert túl kockázatosnak 

találták?  

Esetleg a szovjetek nem járultak hozzá?  

Pedig a parancsok teljes részletességgel elkészültek! 

Ezért sajnálom, hogy az alabamai irattár nem küldött még egy-két napi anyagot 1944. október 

21. utánra! Ebből ezzel kapcsolatosan biztosan kiderültek volna tények… 

 

Befejezésként néhány gondolat. 

 

„Hivatalos jelentés a szombati ellenséges bombázásokról  

A MTI jelenti:  

Október 21-én a délelőtti és kora délutáni órákban dél felől erős ellenséges kötelékek 

léptek az ország légterébe. Dunántúlon, valamint a Duna – Tisza közén egyes vidéki városok 

ellen bombatámadásokat hajtottak végre. Csekély anyagi károk keletkeztek, légvédelmi tüzér-

ségünk hatásosan működött.‖
632

 

 

Nos, bizony a tények sajnos mást mutatnak! A károk rendkívül súlyosak voltak, mind anyagi-

akban, mind emberéletben. Mindezek ugyanúgy érintették a katonai létesítményeket és sze-

mélyeket, mind a polgári objektumokat és sajnálatosan sokakat a lakosságból is. 

 

Néhány név még a következőkben, akikkel a parancsokon találkozni lehetett. 

                                                 
632

 Pesti Hírlap, 1944. október (66. évfolyam, 223-248. szám)1944-10-24 / 242. szám 
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Egy gondolat a 15. légihadsereg vadászrepülőinek parancsnokáról! A mi témánkhoz kapcso-

lódó időszakban is Dean Coldwell Strother dandártábornok volt a vadászerők parancsnoka. Ő 

számos bevetést repült is, elkísérte, vagy vezette ezredeit, osztályait. 1908-ban született a 

Kansas állambeli Winfieldben.  

 

Dean Coldwell Strother  

dandártábornok (balra) 

kitünteti az egyik vadászrepülőjét
633

 

 

A katonai akadémiát kongresszusi ösztöndíjjal 1931-ben 

végezte el, 1932 októbere óta volt pilóta, szolgálata so-

rán felderítési feladatok végrehajtására és a közvetlen légiharcra, 

azaz a vadászpilóta feladatára specializálódott.  

1944 januárjában repült Olaszországba, márciusban lett a 15. 

légihadsereg, 306. vadászezredének, majd 1944 októberében a teljes 

15. légihadsereg vadászerőinek parancsnoka. 

Elsődleges feladata a kelet-európai orosz szárazföldi előrenyomulás 

közvetlen légi támogatása volt. Alakulatainak nagyon sok bevetését 

személyesen irányította, harci bátorságáért megkapta az Ezüst Csil-

lagot. 1945 októberében tért vissza az Egyesült Államokba. 1951 

márciusától az Európában állomásozó 12. légihadsereg parancsnoka Wiesbadenben, 1962-től 

az Egyesült Államok légügyi képviselője a NATO-ban, 1965 áprilisától pedig az Észak-

amerikai Űrvédelmi Parancsnokság (North American Aerospace Defense Command, 

NORAD) és a Kontinentális Légvédelmi/Úrvédelmi Parancsnokság (Continental 

Air/Aerospace Defense Command, CONAD) főparancsnoka a Cheyenne Mountain 

Complexumban (CMC), Colorado Springs, Colorado. A szolgálattól 1966. július 31-én vonult 

vissza.  

92 éves korában, „szerettei körében‖, 2000. szeptember 24-én este halt meg, szülővárosában, 

Winfieldben. 

 

George Robert Acheson dandártábornok, majd vezérőrnagy 1904-ben született 

Lewiston-ban, Maine államban. A Maine Egyetemen végzett, és 1925. február 7-én lépett be a 

hadseregbe, a légierőhöz. A háború előtt az USA nyugati partján szolgált Kaliforniában, majd 

1937 nyarán Hawaii szigetére vezényelték. Itt a bombázóerőknél századot, osztályt, majd ez-

redet vezetett.  

1944. januárban került át az Észak-Afrikai hadszíntérre, majd még 1944 évben, Olaszország-

ban az 55. bombázóezred parancsnoka, ideiglenesen kinevezett dandártábornokként, már a 15. 

légi hadseregben.  

                                                 
633

 Az előző bemutatott parancsok közül jónéhányat ő írt alá. Akkor dandártábornok, később „négycsillagos‖, 

vezérezredes lett! 
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1945 júniusában, a Kansas állambeli Fort Leavenworth háborús osztályának személyzeti pa-

rancsnoka, három hónappal később Acheson tábornokot ideiglenes szolgálattal kinevezték a 

Colorado állambeli Fort Loganban lévő hadsereg légierő központjába. 1946 májusában a 13. 

légierőhöz került, Fülöp-szigeteki székhellyel, Leytén, és két hónappal később vezérkari fő-

nökké nevezik ki. 1947 márciusában kapta az új beosztását, a Távol-Kelet Légierő Parancs-

nokságához, a Fülöp-szigeteki Légierő Anyagi Szolgálatának parancsnokaként.  

1947 októberében kinevezték az 5. légierő vezérkarának a székhelyére, a japán Nagoyába. 

1950 júniusában a Kontinentális Légierő kinevezett helyetteseként, a New York-i Mitchel lé-

gierő támaszpontján szolgált. Novemberben pedig a Keleti Légierő parancsnokának nevezték 

ki. 1953 februárjában Acheson tábornokot kinevezték az Alaszka légi parancsnoka, az alasz-

kai Elmendorf légi támaszponton. Később is fontos területeken szolgált.  

 

Fay Roscoe Upthegrove 1905-ben született a pennsylvaniai Port Allegheny-ben. 1927. 

június 14-én fejezte be az Egyesült Államok Katonai Akadémiáját, mint gyalogsági hadnagy. 

Ősszel belépett a texasi Brooks Field alapfokú repülőiskolába és 1928 októberében elvégezte 

a texasi Kelly Field Haladó Repülőiskolát. Ezt követően a michiganbeli Selfridge Field 15. 

megfigyelő osztagának mérnöke lett. 1929 januárjában áthelyezték a légierőhöz. Egy hónap-

pal később belépett a Kémiai Hadviselés Iskolába, a marylandi Edgewood Arsenalban, majd 

áprilisban végzett és visszatért a 15. megfigyelő osztaghoz. 

1940 decemberében, a Virginia állambeli Langley Field-hez rendelték a 22. bombázóosztály-

hoz, anyaga tisztnek, majd egy hónappal később ezen alakulat hadműveleti tisztje. Pár hónap-

pal később a bombázóosztály a Jackson Field repülőtérre költözött Mississippibe. Miután 

1942 februárjától áprilisáig szolgált a Csendes-óceán délnyugati részén, majd átvette a 305. 

bombázóosztály vezetését az utahi Salt Lake Cityben. Két hónappal később a 99. bombázó-

osztály parancsnoka az arizoniai Davis-Monthan Fieldben, majd Gowen Fieldbe, Idaho, Sioux 

City, Iowa.  

Észak-Afrikába 1943 januárjában vezényelték. Egy évvel később átvette a 304. bombázóezred 

vezetését a 15. légi hadseregben, Olaszországban. 

1945 augusztusában visszatérve az Egyesült Államokba, és átvette a 76. kiképző repülőezred 

parancsnokságát a Tennesee-i Smyrna Fieldben, majd decembertől a 30. kiképző repülőezre-

det a georgiai Turner Fielden. 1946 májusában kinevezték az Illinois-i Chanute Field parancs-

nokának. 1948 novemberében, a németországi Wiesbadenbe vezénylik, az Egyesült Államok 

Európai Légierejéhez, ahol a következő hónapban átvette az USAFE 700. ezred parancsnok-

ságát. 

1951 júniusában csatlakozik a Stratégiai Légierő parancsnoksághoz, Upthegrove tábornok lett 

a 2. légierő parancsnokának helyettese a Lousiana-i Barksdale bázison 1952 októberében lett 

a 4. légierő parancsnoka. A következő januárban átvette a 20. Légierő parancsnokságát a tá-

vol-keleti légierőknél, Okinawán. 1955. március 1-jétől a FEAF 313. légi hadosztályának a 

parancsnoka. 
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1955. szeptember 1-jén a Légierő Kiképző Parancsnokságon Upthegrove tábornok. átvette a 

3380. műszaki kiképző ezred parancsnokságát a Keesler légierő-bázison. 

 

 Az új anyagok feldolgozása alatt az 1944. október 21-i, bánrévei események egyik ed-

dig nem ismert áldozatának családja jelentkezett, mivel az interneten olvasták a történetnek 

egy vázlatos formában leközölt változatát. Béki József ongai lakos, aki akkor vasutas volt és 

Bánréve állomáson teljesített szolgálatot. A vonaton tartózkodott az alacsonytámadás során és 

súlyosan megsebesült. 

A Feledre
634

 szállították, ahol sajnos a sebesülésének kö-

vetkeztében rövidesen elhunyt. Ongán van eltemetve. 

 

Béki József, vasúti igazolvány
635

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
634

 Vélhetően abban az időben ott tartózkodó, valamelyik visszavonulásban levő katonai kórház, amelynek 

sebészete is volt.  Az akkori – űtvonuló és ideiglenesen telepített –  katonai kórházakról az 1944. niovember 14-i, 

bánrévei faszesz-mérgezéssel foglalkozó könyvben lehet adatokat találni. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… 

Adalékok Bánréve történetéhez. 1944. november 14. (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
635

 A Béki család engedélyével, Harkácsi György úr szíves közlése. (Ő az elhunyt közeli rokona.)  
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Az előző iratot az ongai nagyközség jegyzője és bírója állította ki, két és fél évvel a történtek 

után. Az iraton csak elnagyolt megállapítások vannak, „ … 1944. október 21-én, Feled-en, 

repülőtámadás következtében meghalt…‖. 

Bizonyítani lehet, hogy aznap Feledet nem érte légitámadás, erre vonatkozóan sem az 1., sem 

a 82. vadászosztály napi jelentésében nem szerepel adat! Nem lehet ilyen adatot találni sem a 

MÁV akkori jelentéseiben, sem a hazai repülési szakirodalom összesítőiben. 

A család viszont egyértelműen megerősítette, hogy Béki József sebesülése Bánrévénél történt, 

az, hogy Feledre miként került, már sebesülten, csak találgatni lehet. Abban az időben a Bán-

révét érintő vasútvonalakon már napi rendszerességgel közlekedtek kórházvonatok. Ezek 

egyike vette volna fel a súlyosan sebesült vasutast, vagy egyéb módon vitték Feledre?  A kór-

házvonatokon bevett gyakorlat volt, hogy a vonaton elhunytakat a legközelebbi vasútállomá-

son letették a vonatról! Az elhunytak eltemetéséről, anyakönyvezéséről – a kórházvonati ira-

tok alapján –  az akkori rendelkezések szerint, az érintett települések közigazgatási szervei-

nek, jegyzőinek kellett gondoskodnia. 
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Végső összegzés 
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Az előzőekben leírt saját kutatások, majd az azt kiegészítő, USA alabamai repülési 

irattárának anyagaival is bővült munka alapján, egy végső számvetést is készíthetünk.  

 

Az 1944. október 21-én történt légi eseményekre és a Bánréve mellett történt, vasúti 

szerelvény alacsonytámadására vonatkozóan egyértelműen megállapítottuk a következőket: 

 A nap délelőttjén történt győri és szombathelyi bombázások kapcsán egyértelműen 

tisztázni lehetett mindent, mivel az irattári anyagok egy része ezzel parancsok for-

májában foglalkozott. Kiderültek a bombázó alakulatok azonosítói, a bevetett gé-

pek száma, az időpontok, útvonalak, a hatékonyság (amerikai megítélés szerint) és 

az is, hogy az általunk az nap, egyéb okokból keresett, 14. vadászosztály (P-38 gé-

pekkel) a szombathelyi bombázás vadászkíséretének egy részét adta és nem vett 

rész a délelőtti alacsonytámadásokban. 

 Egyértelműen sikerült tisztázni, hogy a hazai repülési szakirodalomban az napra 

bejegyzett, almásfüzitői és ipolysági bombázás, nem történt meg. 

 Ismételten bizonyítjuk, hogy Ózd vasútállomását (minden hazai repüléstörténeti 

szakkönyvben és sajnos a MÁV nyilvántartásaiban is ez szerepel) aznap délelőtt 

nem érte alacsonytámadás és semmilyen más sem. A támadott célpont az Ózd – 

Nádasd (Borsodnádasd) keskeny nyomtávú bánya- és iparvasút, járdánházai, kis 

pályaudvara volt. Ez Ózdtól légvonalban 8 km-re nagyjából délre van! Itt a 96. 

vadásszázadbeli Frost hadnagy lőtte ki a mozdonyt és a vonatot. 

 A bánrévei személyvonattal kapcsolatosan és az északkelet-magyarországi vasutak 

elleni, délelőtt történt alacsonytámadások esetében is tisztázódtak a dolgok. 

 E térségben az 1. vadászosztály nem végzett támadásokat. Ők ettől nyugatabbra te-

vékenykedtek.   

A támadást itt a 82. vadászosztály gépei végezték, amelyben ott repült a vadászosz-

tály parancsnoka – Edwinson ezredes és valószínűleg az osztálytörzsből is még tisz-

tek – erről a vadászosztály részletes jelentést írt, ebből nagyon sok minden kiderült. 

A vonat megtámadása 10
10

 – 10
14

 időpontok között lehetett. 

A vonatra a 2 x 3 gépcsoportban érkező P-38 vadászok támadtak rá. Az első gép-

csoport vezérgépe vezette a csoportot a vonat irányában. A vonatra a az első gép-

csoport 2. és 3. gépe tüzelt, gépágyúkkal és géppuskákkal. 

A támadás után egy gép végezte el a helyszín vizsgálatát és valószínű fényképezé-

sét. 

A kilőtt vonatok és helyszínek a koordináták alapján egyértelműen azonosíthatóak 

lettek! Ily módon a bánrévei is. 

Az igényelt mozdonykilövések szerint, Szántó Béla mozdonyvezető, Juhász Géza 

fűtő, Katona Zoltán mozdonylakatos haláláért, valamint Takács József lakatos na-

gyon súlyos sebesüléséért – mindannyian a támadott mozdonyon tartózkodtak – 

Edwinson ezredes volt a felelős! 
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Béki József esetében nem derült ki, hogy ő a vonat elejei, vagy a hátsó személyko-

csikban tartózkodott-e a támadás idején. Ha az első néhány kocsiban, akkor az ő 

sebesülése és nagyon gyors halála is Edwinson ezredes támadásának az eredménye. 

Ha a hátsó kocsikban volt, akkor a kötelék harmadik pilótájának a támadása okozta 

a súlyos sebesülését, akit sajnos a jelentések alapján nem tudtunk személy szerint 

azonosítani. 

A korábbi alacsonytámadási fejezetben levezettük, hogy a 96. századnak az a része, 

amelyben Edwinson ezredes osztályparancsnok is repült, nagyon valószínű, hogy 

előtte a szilvásváradi )Edwinson ezd) bélapátfalvi (Dylie szds) és a járdánházi 

(Frost hdgy) támadást is végezhette, mert a Bánrévéhez érkező hatgépes raj berepü-

lési iránya ezt adja. Ezért a vizsgálatunk tárgyát képező hatgépes rajban vélhetően 

ők hárman benne voltak. Az, hogy az  edelényi mozdony kilövése ( Edwinson ezd) 

a bánrévei esemény előtt, vagy után volt-e nem tudjuk, csak vélekedünk. E szerint 

az ezredes és raja lehetett a keletre legszélső a vadászsoztályból. Nem véletlen ta-

lán, mert a közreadott parancsokban igencsak számos helyen kitétel az, hogy a 

„szovjet vadászok‖, „szovjet gépek‖ itt már előfordulhatnak! Talán ezért is ők 

kezdték a támadást a zóna szélét jelentő Sajószentpétertől, aztán mentek  Edelény 

felé, majd innen délnyugatra repülve keresztezték a Putnok-Eger vasutat. Ettől 

nyugatra csak egy „völgynyi‖ távolságban találták az Ózd-Borsodnádasdi bánya- és 

iparvasutat. Itt is rombolva és e felett repülve, vélhetően Ózd felett is átrohanva,  ér-

tek Bánréve-Sajórecske térségébe, keresztezve a Bánréve-Feled-Fülek és a Bánré-

ve-Rozsnyó (Sajóháza) vasútvonalakat. 

 A 82. vadászosztály működésére vonatkozóan sok minden egyértelmű (helyszínek, 

koordináták, nevek, vonatok…) és bár részletesebb jelentést adott, mint az 1. va-

dászosztály, mégsem teljeset. A külön-külön működő, rajokra oszlott vadászosztály 

repülési útvonalait csak sejtjük, a támadott és kilőtt vonatok, mozdonyok alapján. 

Amennyiben időpontok is szerepeltek volna a jelentésekben a támadott helyszínek 

mellett, akkor pontosabb képet tudtunk volna összeállítani. 

 A Pataky- Rozsos-Sárhidai: Légiháború Magyarország felett című munkában a 

Bánréve - sajórecskei támadás helyszíne nem szerepel. Ugyanez vonatkozik a 

MÁV eseményjegyzékére is. Mindkettőben Ózd vasútállomás elleni támadás szere-

pel, ekkor, e napon azonban bizonyíthatóan, Ózdot pedig nem támadták gépek! A 

támadás Bánrévéhez közel, attól északra történt a vasúti szerelvény, a személyvonat 

ellen, ahogy azt leírtuk. Tehát mégiscsak szükséges a kiigazítás! 

 Az újságíró megjegyzésére, hogy a támadó gép P-38J volt ékes bizonyíték, hogy a 

személyes azonosítások során megtalált két repülési napló is (Olson főhadnagy és 

Matthews főhadnagy) P-38L-1 típust ad meg a kérdéses napon történt támadáshoz! 

 A 82. vadászosztály fellelt színes fényképei alapján megállapítottuk, hogy a Pa-

taky- Rozsos-Sárhidai könyvben szereplő felségjelzési és festési rendszer leírása 

hibás. A légcsavarkúpok és a törzsorr is piros festésű volt az alakulatnál és nem fe-

hér, vagy alumínium színű! 
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Találtunk viszont szerencsére színes fényképet akkorról! Kiválóan látszik a va-

dászosztály által használt színjelzés, amely az előzőekkel szemben a légcsavarkú-

pok és a törzsorr piros színét mutatja. A turbófeltöltő oldaláról viszont itt hiányzik a 

színezés, más gépeken viszont rajta van. 

 Úgy gondoljuk, hogy a délutáni dunántúli alacsonytámadások (Szombathely, és Se-

regélyes) esetén, bár már eddig is sok minden ismert volt ezzel kapcsolatosan, az 

amerikai irattár általunk leközölt parancsai és a támadási jelentések még inkább 

pontosíthatják ezeket a történéseket is. 

 Még egy dologra derült fény, arra, hogy 1944. október 21-én délelőtt az amerikaiak 

kelet-magyarországi célpontokra is csapást akartak mérni – támogatva a szovjet-

román csapatokat, akik ekkor itt az alföldi páncéloscsatát vívták – Kassa, Sátoralja-

újhely vasúti rendező pályaudvarok, Csap, Tokaj vasúti Tisza hidak célok esetében. 

A tervezés teljesen elkészült és a bevetni kívánt bombázóerők is nagyon jelentősek 

voltak! 

Erre azonban nem került sor, sajnos a megküldött iratok 1944. október 21-én bezá-

ródtak, úgyhogy a célpontok és a támadások törlésének okát csak véljük. 

 Véleményünk szerint érdemes volt éveken át kutatni, mert a könyvben feltárt dol-

gokkal hozzá tudunk járulni ezeknek az eseményeknek a pontosabb tisztázásához. 

Láthatóan még a már meglévő szakirodalmi információk is pontosodnak. Meg nem 

történt események végre kikerülhetnek a köztudatból (Almásfüzitő, Ipolyság bom-

bázása, Ózd vasútállomásának megtámadása) és bekerülhetnek olyanok, amelyek 

megtörténtek. 

A bánrévei támadásban elhunytaknak talán némi igazságot szolgáltatunk, amikor 

így, háromnegyed évszázaddal később, megadjuk, hogy kik tették ezt… 

 A kutatás évei alatt nagyon nagy ismeretanyagot dolgoztunk fel, ami számunkra is 

óriási tanulságokkal szolgált. Ráadásul olyan dolgokkal is foglalkoznunk kellett, 

amelyet számos új problémákat vetettek fel és irányt adnak még feltáratlan ügyek, 

események felé.   

Ilyenkor csak igazat adhatunk Norman Mailernek, akinek a gondolata, hogy 

 

„A tudományos kutatásnak mindig az a vége, hogy hirtelen több probléma is 

felbukkan ott, ahol korábban csak egy volt.‖ 
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A szerzők 
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Édesapám, id. Rónaföldi Zoltán, nyugalmazott MÁV műszaki főfelügyelő, 1927-ben 

született Bánrévén.  A család, anyai ágán (Magyar család), a férfiak mindannyian a vasút 

szolgálatában álltak, zömében forgalmi szakterületen, MÁV al-

tiszti, segédtiszti, tiszti rangban. Nagyapáim, Rónaföldi (Ruszin) 

János szintén MÁV forgalmi altiszt, Bakó György pedig főpálya-

mester volt.  

Apa az elemi iskoláit Bánrévén végezte el. A polgári iskolát Put-

nokon. Ezek után tanult a miskolci Gépipari Középiskolában. 

 Mint bánrévei lakos, és a miskolci Gépipari Középiskola 

III. éves tanulója, kötelező nyári termelési gyakorlatait, Ózdon a 

kohászati jármű műhelyben és a bánrévei helyi MÁV fűtőházban 

töltötte el.  

 Az iskolaév 1944. szeptemberben a közeledő front hatásá-

ra már nem kezdődött el, így az akkori fűtőházfőnök, Szeles István 

engedélyével, tovább dolgozott, mint gyakornok.  

 A háborús időszak végén leventekorú fiatal, több háborús történést személyesen átélt, 

szemlélője volt különleges eseményeknek, melyek főleg a vasúttal és a községgel kapcsolato-

sak. 

 Később, természetesen a MÁV-nál helyezkedett el, megjárta azt a szolgálati utat, 

amely a szükséges vontatási gyakorlathoz elengedhetetlen volt abban az időben. A műhely-

munkák után, az utazószolgálat következett, először mozdony-fűtőként, majd Budapest – Fe-

rencvárosban a mozdonyvezető képzés következett. Ezek után, a letett vontatási szakvizsgával 

vált műszaki tisztté. 

 Katonai szolgálatát Budapesten a rákospalotai légvédelmi tüzéregységnél töltötte.
636

 

Ebben az időszakban volt éppen a legkiélezettebb helyzet Jugoszláviával.  

 Ez után a MÁV bánrévei, majd diósgyőri fűtőházában beosztott tiszt 1952 július-1953 

május között.
637

  Ismét a bánrévei fűtőházban dolgozik. 

 1954-től 1962-ig a bánrévei fűtőház főnöke, majd a kazincbarcikai fűtőház vezetője. 

Ennek megszűnése után a Berentén létesített telephelyen is vontatási főnök, 1970-ig. 1970-

1973. között a miskolci MÁV Igazgatóság IV. osztályán munkavédelmi főelőadó. 1973-1988. 

szeptemberéig a miskolci Vontatási Főnökség dízelmozdony szakág technológusa. 

Nyugdíjazásakor MÁV műszaki főfelügyelő.  

 Számos kitüntetés birtokosa, Kiváló Dolgozó (7 alkalommal), Érdemes Vasutas 

(1958), Kiváló Vasutas (1985), Kiváló Újító Bronz Fokozat (1978), Kiváló Újító Ezüst Foko-

zat (1983) 

                                                 
636

 MN9025, 93. honi közepes légvédelmi tüzérezred, Budapest, Budai Nagy Antal (III. ker. Bécsi út.) Az 

alakulat  1951.11.01.-1957.03.31. között létezett. Kiképzett 85 mm légvédelmi löveg, lövegkezelő, majd 

lőelemképző (PUAZO). 
637

 1952-ben vette át a MÁV a diósgyőri gyári vasútüzemet, a fűtőházat és az 1000 mm-es bányavasutat is. 

(Rónaföldi Zoltán: A borsodi és ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története.) 
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A Közlekedéstudományi Egyesület tagja, aktív résztvevője a helyi szervezet „szenior‖ tago-

zatában végzett munkának, MÁV és helytörténeti kutatásokkal foglalkozott. 

Súlyos betegségben, 2009. szeptember 4-én elhunyt. 

Az ő gyűjteménye, a családi emlékek, a sok-sok beszélgetés eredménye ez és számos más 

munka. Sajnos az összeállításban betegsége miatt már csak kis részben tudott közreműködni, 

de a lényeg tőle származik. Az, hogy ezt az anyagot elkezdtük rendezni és írni, neki köszön-

hető, övé az érdem.  

 

A közösen elkezdett munkát, kutatásokat sajnos már csak én fejeztem be és én írtam le. 

  

Én, 1951-ben születtem Bánrévén. Mind a Magyar, a Rónaföldi (Ruszin), mind a Bakó 

család révén a vasúthoz kötődtünk, ekkor már nagyjából 60 éve. 

Az általános iskola 1-7. osztályait Bánrévén végeztem el. 

Gyerekkorom meghatározó élményei a vasúthoz, és a házunk 

melletti sportrepülőtérhez kötődnek. A család Kazincbarcikára 

költözése miatt a 8. osztályt az ottani, Május 1. úti Általános 

Iskolában fejeztem be. Középiskolai tanulmányaimat a Ságvá-

ri Endre Gimnázium és Szakközépiskola bányászati szakán 

végeztem és 1969-ben érettségiztem. 

 Az egyetemi tanulmányok előtt 1 évig katonai szolgá-

latot töltöttem Szegeden, a 21. önálló páncéltörő tüzérosztály-

nál (MN 3793). 

 1975-ben védtem diplomámat, a miskolci Nehézipari 

Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán. 

Gépgyártástechnológus, szerszámozási szakos mérnök lettem. A középiskolai szakmai élmé-

nyek hatására ezután a Borsodi Szénbányáknál álltam munkába. Különböző helyeken és 

munkakörökben dolgoztam, 1982-től főmérnökként, egészen a vállalat 1993. év végi megszű-

néséig. 

 1994-2004. között a Nord Holding Kft műszaki igazgatója voltam. Ekkor is a hazai 

mélyműveléses szénbányák műszaki és anyagellátási problémáival foglalkoztunk. A hazai 

bányászatban − először, és valószínűleg utoljára is – megterveztük és gyártottuk az akkumulá-

toros, sújtólég biztos bányászati fejlámpát (NORDLÁMPA), amely a legszigorúbb EU szabvá-

nyokat is kielégítette.
638

 Ezekhez elektronikus töltőberendezéseket is terveztünk és gyártot-

tunk, amelyek a korszerű NiCd akkumulátorok hosszú élettartamát garantálták. A lámpáinkat 

és ezek töltőit a hazai bányászaton kívül Románia, Bulgária, Törökország, Csehország, Irán is 

vásárolta. 
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 Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg itt, hogy az EU direktívák és szabványok előtti hazai MSZ 

szabványok, e témában is, legalább olyan színvonalúak és szigorúak voltak, mint a mostaniak! 
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2004-től saját, egyéni vállalkozásomban (RZ TERV Mérnöki Vállalkozás) tervezek, 

szakértek.  

2008-ban nyugdíjba vonultam, korkedvezménnyel, de vállalkozásában továbbra is 

folytatom a mérnöki munkát. Aztán a jogszabályi változások miatt nem lettem nyugdíjas, is-

mételten 2013-ban, immáron másodszor is, véglegesen nyugdíjba mehettem.  

 Az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület tagja vagyok, amely szakmai szerve-

zetkén, de az évszázados bányászati-kohászati hagyományok őrzőjeként is jelentős munkát 

végez. 

Társaimmal, 1993-ban létrehoztuk a „Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapít-

vány‖ –t, hogy továbbvigyük a szakma hagyományait, megoldásokat keressünk a jelenkor 

problémáira és a lehetőségekhez mérten támogassuk a szakma pályakezdő, fiatal mérnökeit. 

Egyéb munkáim és elfoglaltságaim mellett helytörténeti, had- és repüléstörténeti 

anyagokat gyűjtök. Folytatom a családi anyagok gondozását, rendezését.  

Már elkészült az ózdi cserkészrepülés, valamint a bánrévei sportrepülés és a repülőtér 

történetével foglalkozó munka is. Ezeken kívül kutatom Bánréve fellelhető történeti, írásos 

anyagait, melyet rövidesen rendezni tudok majd. 

Mindezek mellett sikerült feldolgozni a borsodi és ózdvidéki szénbányászat eseménye-

it egy kronológiában, az itteni ipar- és bányavasutak történetével foglalkozó munkám is elké-

szült. 

Hosszú évek kutatásai nyomán a közelmúltban elkészült a páncélvonataink történetét 

bemutató könyvem is, amely a hadtörténet egy méltatlanul elhanyagolt területe. 

Hiszem, hogy az elődeink munkája, tehetsége, szorgalma nélkül ma nem tartanánk itt. 

Sokkal előbbre lehetnénk, ha hazánkat sok súlyos megpróbáltatás nem érte volna az elmúlt 

évszázadokban, de amit elődeink tettek az nem kevés. 

A bányászatról, vasútról, repülésről írt, és az egyéb helytörténeti eseményekkel foglal-

kozó könyveim egy része a Magyar Elektronikus Könyvtárban elérhető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



402 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után  

 

Tartalomjegyzék 

 

Prológus           4 

id. Rónaföldi Zoltán gondolatai        11 

Az ország és az észak-magyarországi térség légvédelméről     36 

Az amerikai 15. légi hadsereg (15. AAF)       81 

A háború alakulása 1944 nyarától, ennek kihatásai az erdélyi és az 

Északkelet-magyarországi térségekre       104 

Bánréve – Sajórecske 1944. október 21. A személyvonat megtámadása   128 

A Bánrévét ért légitámadásokra tett újságírói megállapítások    133 

Hazánk angol-amerikai bombázásának rövid áttekintése     135 

1944. október 21. légi események. A témában folytatott kutatásaink, elemzéseink  

és azok eredményei.          146 

1944. október 21. légi események. Bombázások e nap délelőttjén    153 

1944. október 21. légi események. Vadászrepülőgépek támadásai e nap délelőttjén167 

1944. október 21. légi események. A nap délelőtti eseményeinek összerendezése  

időben            183 

1944. október 21. légi események.  Vadászrepülőgépek támadásai e nap délutánján 195 

1944. október 21. légi események. Vadászrepülőgépek támadásai. Számvetés  201 

1944. október 21. légi események. Váratlan eredmények és egy részmegoldás   204 

A bánrévei támadás.  A P-38 lehetséges típusai      210 

A Lockheed repülőgépgyár         213 

 Livingstone „Hall‖ Hibbard        215 

 Willis Moore Hawkins        216 

 Clarence Leonard "Kelly" Johnson       216 



Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után 403 

 

A Lockheed P-38 Lightning         222 

 Legfontosabb változatai        223 

  P-38 F           225 

  P-38 G          228 

  P-38 H          229 

  P-38 J          231 

            P-38 L          235 

                       Felderítő változatok        238 

           A P-38 néhány típusának műszaki adatai     241 

Akik ott lehettek a bánrévei alacsonytámadásánál      247 

Kik lehettek még ott a bánrévei alacsonytámadásnál a 82. vadászosztályból?  256 

Számvetés a kutatás alapján         269 

Egy kis számolgatás…         275 

Az alacsonytámadások „anatómiája‖. Fényképek a 305. vadászezred  

alakulatainak ilyen jellegű akcióiról        282 

A Lockheed P-38 „Lightning‖ géphez kapcsolódó néhány, igen nevezetes esemény 298 

In memoriam Maurice "Ole" Olson        307 

Most pedig a meglepetés         310 

1944. október 21. A délelőtti bombázások Nyugat-Magyarországon   315 

1944. október 21. A délelőtti alacsonytámadások Északkelet-Magyarországon  337 

1944. október 21. Délutáni alacsonytámadó feladatok a Dunántúlon   364 

1944. október 21. A délelőtti „tervezett‖ bombázások Kelet-Magyarországon  370 

Végső összegzés          394 

A szerzők           398 

 



  

 

" 

"Jafü Ostmark" 73 

"Justice for Hungary" 215, 216 

, 

,,Jenő" vonal 200 

― 

―Tuskegee Airmen‖ 166 

„ 

„Achtung! Lichtspiele! Lichtspiele!‖ 80 

„Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk!‖ 79 

„alföldi páncéloscsata‖ 107 

„Billy Boy" 95, 266 

„Boston" 103 

„Bosszú‖ művelet 302 

„Carol Ann‖ 90 

„Chicken Dit" 96 

„der Gabelschwanz-Teufel‖ 245 

„Fáklya" 82 

„Fekete Sólymok‖ 92 

„Frantic Joe‖ 229 

„Gardening" 140 

„Héja‖ 49 

„hírközpontok‖ 38 

„Két nyolcas‖ 92 

„Lady Lou‖ 96, 235 

„Légiveszély elmúlt!" 79 

„Légiveszély! Légiveszély!‖ 79 

„Légvédelmi riadó! 79 

„létra" 245 

„Magyar Békeszerződés" 37 

„Magyar Légvédelmi Törvény" 43 

„malenkij robot‖ 31 

„Mickey‖ BTO 232 

„Országos légvédelmi figyelő és figyelmeztető 

szolgálat‖ 43 

„Országos Légvédelmi Parancsnok‖ 47 

„Potya‖ 25 

„Snake Eyes‖ 96, 265 

„strafe" 155 

„Sweet Pea" 94 

„tuskegee-i vadászrepülők" 89 

„újságírói megállapítások‖ 212 

„Zavarórepülés!‖ 80 

„Zsuzsanna" vonal 199 

1 

1 FG 89, 168 

1. FG 169, 171, 172, 173, 203, 208, 297, 298, 299, 

314 

1. vadászosztály 89, 90, 91, 92, 171, 172, 173, 174, 

178, 238, 340, 361, 388, 399, 400 

101. vadászrepülő osztály 138 

14 FG 89, 168 

14. FG 169, 174, 176, 182, 203, 209, 287, 288, 289, 

290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 314, 372 

14. vadászosztály 93, 174, 176, 179, 207, 209, 337, 

372, 399 

15. AAF 81, 82, 84, 85, 88, 137, 149, 155, 168, 182, 

184, 185, 212, 235, 274, 314, 406 

15. amerikai légi hadsereg 8 

15. taktikai felderítő osztag 383 

1944. március 19 30, 56, 69, 197 

1944. október 21 2, 3, 5, 9, 79, 120, 128, 129, 134, 

146, 147, 148, 153, 155, 158, 159, 164, 165, 

168, 169, 170, 171, 179, 184, 195, 196, 198, 

199, 202, 203, 205, 249, 255, 256, 257, 259, 

272, 273, 274, 275, 305, 307, 314, 315, 316, 

317, 318, 321, 326, 329, 331, 332, 333,335, 337, 

340, 345, 368, 369, 370, 374, 375, 377, 383, 

390, 393, 396, 397, 399, 401, 406, 407 

1944. otóber 20. 173 

2 

205. (RAF) BG 156 

29.M. 8 cm-es légvédelmi ágyú 68 

3 

3. Ukrán Front 102, 142, 307 

304. BW 143, 155, 165, 166 

304
th

 Bomb Wing 86, 156, 207 

305. FW 89, 165, 168, 169, 178, 182, 285, 286, 297, 

298, 299, 314 

306. FW 88, 89, 165, 166, 168, 178, 274 

31 FG 89, 168 

325 FG 89, 168 

325. FG 156, 165, 203, 204, 208, 209 

325. vadászosztály 159, 166, 169, 199, 200, 207, 

209 

325.FG. 200 

326 sorozatú mozdony 5, 129 

326. sorozat 129 

332 FG 89, 168 

332. FG 89, 165, 169, 204 

332. osztály 166 

36M légvédelmi gépágyú 63 

36M röpirány- és sebességmérő 63 

36M sztereó távmérő 63 

37M Hansa–Lloyd 63 

39M fix mérőjeles figyelő távmérő 63 

4 

40M távolságmérő másodpercóra 63 

41.M parancsvevő készülék 50 

454. BG 86, 160, 162, 163, 164, 165, 204, 208 

454th Bomb Group 86, 156, 162, 163 

455. BG 159 

456. BG 87, 156, 159, 163, 164, 165, 204, 208 

459 BG. 160 

5 

5. légihadsereg 101 



Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után 405 

 
5/8. M löveg 67 

52 FG 89, 168 

6 

6. „Gárda‖ Lövész Hadtest 307 

7 

7/17. bánrévei légvédelmi figyelőőrs 52 

7/17. lgv. figyelőőrs 79, 273 

744. Bomber Squadron 158 

794. „Szittya‖ cserkészcsapat 25 

794. számú „Szittya‖ cserkészcsapat 26 

8 

8. Jagddivision 138 

82 FG 89, 168 

82. FG 131, 169, 177, 182, 203, 208, 212, 249, 250, 

253, 273, 274, 275, 305, 308, 311, 314 

82. vadászosztály 94, 95, 170, 177, 178, 179, 182, 

192, 193, 195, 212, 213, 235, 238, 249, 257, 

259, 260, 261, 264, 265, 266, 305, 312, 344, 

355, 357, 362, 363, 388, 397, 399, 400 

82.FG 148, 170, 212, 305 

82nd FG Mission Report 178 

A,Á 

A/D (Air Defence) 348 

AAF 82, 83, 120, 137, 149, 168, 200 

Acheson 394, 395 

Admiral Graf Spee 53 

AFHRA 206, 315, 374 

Afrika 22, 82, 137 

Air Force Historical Research Agency (Maxwell, 

Alabama) 182, 314 

Air Medal 175, 261, 262 

Airplane Development Corporation 225, 245 

Alabán Péter 151 

alacsonytámadás 149, 165, 188, 275, 297, 298, 299 

Aldis-lámpa 379 

Alföld 30, 31, 123, 346 

Álgya-Pap Zoltán 107 

Állami Műszaki Főiskola 56 

Allison 224, 225, 226, 229, 231, 236, 243, 244, 245 

Allison Engine Company 226 

Almásfüzítő 155, 164 

Ambrose 89, 162 

Amelia Earhart 215, 216 

amerikai 15. légihadsereg 76 

Andrews 177, 265, 266, 270, 348, 352, 355, 356, 

357, 362, 365 

Andria 383 

Anglia 8, 20, 22, 53, 261 

angliai csata 53, 137 

Ansaldo 62 

Antoine de Saint-Exupéry 240, 241, 242, 303 

Archangelo „Archie‖ Di Fante 315 

Arkansasi Nemzeti Gárda 383 

Arló 125 

Army Air Forces 82 

Árpád-vonal 106 

Aschner Lipót 54 

Aszód 109, 126, 172, 174, 181, 340, 341 

Augsburg 393 

Ausztria 37, 40, 250, 251, 254, 255, 267, 287, 297, 

298, 299 

automatikus olajhűtő szabályozó 231 

B 

B Stenge Csaba 197 

B–17 Flying Fortress 83 

B-24 86, 87, 148, 155, 156, 159, 163, 164, 165, 166, 

170, 185, 187, 204, 207, 208, 250, 251, 254, 

299, 311, 318, 335, 338, 377 

B–24 Liberator 83 

Bach Sándor 28 

Bagoly 56 

BAGOLY 58 

Baja 65, 66, 79, 106, 143, 144, 341 

Bajomi Lázár Endre 303 

Bakó 12, 16, 18, 28, 33, 403, 404 

Bakó György 16, 18, 403 

Balassagyarmat 165, 172, 174, 178, 181, 183, 340, 

341, 363 

Balatonszárszó 333 

Balázs Sándor 27 

Ballale 301 

Bánhidi Antal 72 

Bánréve 2, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 

24, 28, 30, 31, 33, 34, 51, 52, 79, 103, 113, 122, 

123, 125, 127, 128, 148, 149, 150, 174, 177, 

178, 179, 180, 181, 189, 191, 193, 272, 273, 

344, 347, 352, 354, 356, 362, 388, 389, 396, 

399, 400, 403, 404, 405, 406 

bánrévei fűtőház 403 

bánrévei sportrepülés 405 

bánrévei vasútállomás 9, 272, 273 

Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány

 405 

Barabás Pál 45, 127, 149, 151 

barát-ellenség felismerő rendszer 53 

Barber főhadnagy 302, 303 

Barcika 120, 134 

Barkaszó 384 

Barkhausen-Kurz 53 

Barr hadnagy 255, 261, 268, 274, 360, 363 

Baska-Mitrovica 305 

Bay Zoltán 54, 56 

Bay-csoport 57 

Bay-kutatócsoport 54 

BBC 7, 130 

Bébic-telep 158 

Bécs 69, 73, 138, 139, 165, 250, 251, 254, 368, 370, 

393 

Begov Aladár 120 

Béki József 396, 397, 400 

Bélapátfalva 134, 148, 149, 170, 177, 190, 347, 356, 

362 



406 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után  

 
Belgium 22, 261 

Beloianisz Híradástechnikai Gyár 56 

Beregfy Károly 106 

Beregszentmiklós 21 

Berkenye 148, 170, 174, 178, 190, 347, 361, 362 

Berkovics Gábor 59 

Berzence 333 

Bezeczky Árpád 183 

Bf-109 28, 73, 74, 75, 90, 96, 102, 120, 199, 263, 

264, 265, 266, 267, 371 

Bf–109 48 

Bf-110 371 

BG → Bomb Group → bombázóosztály 83 

Bíbor Szív 261 

Bittai Gyula 216 

Bloch 224 

Blumer 177, 261, 268, 306, 359, 362, 364 

Blumer hadnagy 306 

Boatman százados 288 

Bodrogi László 8, 33 

Bódva-völgy 115 

Boeing 225, 245 

Bofors 62, 64, 68, 69 

Bofors Művek 62 

Bombing Through Overcast 232 

Bong 246 

Borbála 56 

Borsod 23 

Borsodnádasd 15, 125, 180, 272, 347, 352, 399, 400 

Bougainville-sziget 301 

Bovino 378 

Börgönd 73, 155, 197, 198, 199, 200, 203 

Börzsönyi Helikon 165 

Brenner-hágó 393 

Brereton 82 

Brewer hadnagy 262, 268, 306, 307, 308, 359, 362, 

364 

Brezas 289, 290 

Brezas hadnagy 289, 290 

British Broadcasting Corporation 7 

Bronz Tölgyfalevél 262 

Browning 61, 62, 103, 281, 283 

BS →Bomb Squadron → bombázószázad 83 

Buckers 348, 352, 355, 365 

Budapest 20, 37, 38, 39, 47, 51, 57, 59, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 77, 78, 79, 103, 106, 108, 

109, 114, 120, 126, 137, 141, 143, 165, 177, 

178, 182, 191, 192, 193, 194, 250, 254, 341, 

346, 347, 348, 368, 370, 403 

Budapesti Műszaki Egyetem 54 

Bukarest 42, 137 

Bulgária 83, 137, 404 

Bustyaháza 71 

Bükk-Mátravidéki Aero Club 25, 27 

BW → Bomb Wing → bombázóezred 83 

C 

camera-gun 285 

Camm 224 

Campbell hadnagy 93 

Carqueiranne 304 

Castoldi 224 

CAVU 336, 338, 372 

CBI 246, 261 

Cerignola 86, 156, 186, 187 

Charlton 266, 270, 348, 352, 361, 365 

Charlton hadnagy 348, 352 

Christian Hülsmayer 53 

Chupikov ezredes 307 

Churchill 97 

Cigánybáró 107, 108 

Citadella 38 

Clarence Leonard "Kelly" Johnson 217, 407 

Clay Tice pilóta 246 

cocpit-camera 285 

Coffelt százados 348, 352, 357, 359 

Consolidated Aircraft Corporation 225, 245 

Consolidated Vultee Aircraft Corporation (Convair)

 225, 245 

Cooper 20 

Correa 356, 362, 365 

Coulson hadnagy 177, 306 

CR–32 48, 49, 72 

CR–42 49 

Crawl hadnagy 297, 298, 299 

Cs 

Cs. és Kir. 34. gyalogezred 12, 13 

Csabai Kálmán 27 

Csanádi-Nagyváradi-Winkler 70 

Csap 66, 72, 106, 107, 111, 112, 124, 374, 392, 401 

Csata 165, 181, 341 

Cseh Valentin 164 

csehszlovák légierő 40, 41 

Csehszlovákia 14, 20, 22, 40 

Csendes-óceán 224, 261 

csendőrök 30, 31 

Csepel 40, 63, 64, 66, 140, 141 

Cserkész 19 

Cserkészigazolvány 16 

cserkészmozgalom 26 

cserkészrepülés 25 

Csurgó 335 

Csúzda János 5, 129 

D 

Dálnoki Miklós Béla 105 

Dánia 22 

De Moss százados 94 

Debrecen 31, 38, 78, 106, 107, 108, 119, 121, 124, 

140, 144, 177, 198, 346 

Dejtár 183 

Denk Lajos 27 

Dewoitine 224 

Dienesfalvi 127, 150 

Diósgyőr 25, 29, 39, 44, 51, 64, 66, 67, 68, 71, 78, 

149 

Diósgyőri Fűtőház 403 



Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után 407 

 
Diósjenő 148, 170, 174, 178, 183, 190, 347, 361, 

362 

Dnyeper 30 

Dobsina 12, 15, 20, 21, 115, 178, 180, 272 

Dombóvár 66, 141 

Don 24 

Donga Sámuel 26 

Donji Markivac 335 

Doolittle 82 

Doppler–hatás 53 

Dorog 39 

dr Koczó József 165 

Dr Sipos István 27 

dr. Bay Zoltán 54, 56 

Dr. Berkovics Gábor 37 

dr. Istvánffy Edvin 56 

Dr. Jáky József 58 

Dr. Markos Olivér 136 

Dr. Palik Mátyás 37 

Dr. Spiry Endre 27 

dr. Zimonyi Gyula 27 

Drégelypalánk 165, 341, 363 

droop snoot 96, 234 

Droop Snoot 236, 238 

Dubicsány 150 

Duglas A-20 „Boston‖ 103 

Duna 49, 108, 122, 138, 140, 141, 143, 154, 341, 

346, 348, 378, 388, 393 

Dunaföldvár 64, 66, 201 

Dunai Repülőgépgyár 100, 139, 141 

Dunapentele 59 

Dylie 356, 362, 365, 400 

E,É 

Easternbrooks százados 287 

Ecséd 109, 341 

Edelény 134, 148, 149, 170, 178, 191, 347, 352, 

353, 354, 356, 362, 400 

Edwinson 249, 260, 268, 305, 306, 348, 350, 351, 

352, 353, 354, 355, 356, 357, 362, 363, 366, 

399, 400 

Edwinson ezredes 249, 305, 306, 348, 350, 351, 

352, 353, 354, 357, 366, 399, 400 

Eger 149, 174, 177, 181, 346, 347, 352, 400 

Egger Béla 54 

Egyesült Államok 52, 82, 83, 136, 209, 215, 217, 

226, 246, 261, 310, 394, 395 

Egyesült Izzó 56 

Egyesült Izzó és Villamossági Rt 54 

Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt 54, 56 

Egyesült Villanyossági Rt 54 

Eisenhower 82 

Éjjeli vadászirányítás 59 

Elekfy Tibor 127 

első bécsi döntés 20 

Első Osztrák-Magyar Villamvilágítási és Erőátviteli 

Gyár 54 

Emanoil Jonescu 76 

Emmet hdgy 172 

Endresz György 215, 216 

Erbsloh 53 

Erdély 9, 13, 22, 31, 105, 107, 115, 123, 124, 140 

Érdemes vasutas 403 

Érdemes Vasutas 403 

észak Afrika 8 

Északi – Középhegység 114 

Északi Középhegység 9 

Északmagyarország 7, 9, 130, 135, 152 

EVADER 364 

Ewans hadnagy 94 

F 

Fábián Mihály 183 

Fagan hadnagy 163 

Fanto (Egyesült Magyar Ásványolaj gyárak 142 

Farkas Ferenc 107 

faszesz mérgezés 31 

Fekete István 71 

Fekete László 27 

feketeingesek 20 

Feled 12, 15, 20, 178, 180, 272, 396, 397, 400 

Felsőábrány 71, 72 

fényszóró századok 65 

Ferencváros 140 

FG → Fighter Group → vadászcsoport, 

vadászosztály 83 

Fifteenth Air Force 154, 206, 314 

Fisher testvérek 226 

Flak 76, 199, 338, 381 

Fleischer 262, 268, 359, 362, 364 

Focke Wulf Fw-200 Condor 246 

Foggia 83, 84, 85, 172, 184, 187, 188, 194, 267, 378 

Fokker 224 

Fónagy János 47 

Formbly hadnagy 162 

fotógéppuska 285 

Földi Ferenc 282 

Földközi tenger 8 

Fővezérség 65 

Franciaország 20, 22, 52, 95, 235, 250, 254, 255, 

262, 263 

Fráter György Katolikus Gimnázium 32 

FREYA 53, 55, 56, 57, 58 

front 403 

Frost 265, 269, 348, 352, 356, 362, 365, 399, 400 

FS → Fighter Squadron → vadászszázad 83 

Funkmessgerät 53 

Fülek 12, 15, 20, 149, 174, 178, 180, 272, 344, 347, 

400 

fülelőkészülék 43, 45, 46, 65 

fűtőhá 403 

fűtőház 403 

Füzesabony 134, 148, 150, 170, 174, 177, 181, 191, 

193, 346, 359, 362 

Fűzfő 39, 64, 66, 68, 141, 142 

FW → Fighter Wing → vadászezred 83 



408 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után  

 
G 

Gaia főhadnagy 200 

Galíciá 105, 106 

Garam-Ipoly 64 

Gardner őrnagy 249 

Gazsi Lajos 70 

Geiger Imre 56 

Gelei József 27 

Gema 53 

GEMA 53 

General Motors 226 

gépágyú 65, 66, 67, 70, 72, 110, 111, 220 

Gépipari Középiskola 403 

Gilman 226 

Gizella-állás 109, 113 

Goerz 45 

Goldstein Ray 162 

Gorjunov 76, 102, 121 

Gödöllő 66 

Gölnicbánya 378 

Gömöri vasutak 25 

Görögország 22 

Grecsko 106 

Green alezredes 174, 176, 249, 266, 270 

Greene alezredes 348, 352, 361 

Guest Paul 160 

Gy 

Győr 39, 51, 57, 68, 78, 100, 141, 143, 148, 155, 

156, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 172, 

187, 188, 192, 193, 203, 204, 207, 208, 209, 

317, 321, 336, 337, 374 

H 

H2X 239 

Haditechnikai Intézet 55, 58, 62 

hadiüzemek 29, 77, 109 

Hadoscsépány 125 

Hadtörténelmi Levéltár 46, 67 

Hagenbach  hadnagy 91 

Hague 348, 352, 357, 359, 362, 364 

Hague hadnagy 348, 352 

Hajdú Ferenc 55 

Hajós Gyula 31, 32 

Hanaman 54 

Handrich ezredes 73 

Handrick 138 

Harkácsi György 396 

Harmadik Birodalom 197 

Hatvan 20, 109, 143, 174, 178, 181, 346, 347 

Heinkel 224 

Heinrich Hertz 53 

Hellebronth Vilmos 47, 55, 139 

Henschel 102, 199, 224 

Heppes Aladár 73 

Herbst Károly 27 

Hine főhadnagy 303 

Hispano A/N-M2(C) gépágyú 279 

Hispano gépágyú 231 

Hispano M2 231 

Hitler 18 

HM Légügyi Főcsoport 64 

Hol’s der Teufel 25 

Hollandia 22, 52 

Hollmann 53 

Holmes főhadnagy 303 

Hont 341 

Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola 65 

Honvédelmi Minisztérium 46, 55, 56, 57 

Honvédség Vezérkari Főnöksége 62 

Horikosi Dzsiró 224 

Horst Rippert 304 

Horthy István 24 

Horthy Miklós 9, 47, 120 

Hosszúhetény 342 

Howard 263, 267, 269, 270, 305, 356, 362, 364, 

365, 366 

Howard főhadnagy 305 

hősi emlékmű 16, 24 

Hősök napja 24 

HTI 55, 64 

Huba II. hadrend 63, 64 

Huba III. hadrend 63 

Hugyag 341, 363 

Hunyadi-állás 105 

Husky-művelet 83 

I,Í 

I. Légvédelmi Hadtest 64 

I. román légi hadtest 118 

Ibrányi Mihály 107 

id. Rónaföldi Zoltán 403 

III. 403 

III. osztály 403 

Il-2 102 

IL-4 134 

Intyre őrnagy 287 

IP (Initial Point) 184 

Ipoly 114, 143, 340, 341 

Ipolyság 114, 148, 155, 164, 165, 170, 174, 181, 

182, 188, 190, 193, 207, 209, 210, 340, 341, 

363, 388, 401 

Ipolyszög 155, 169, 171, 173, 203, 208, 314 

Ipolytarnóc 172, 174, 181, 340, 341 

Isotta 393 

Istvánffy Edvin 56 

Itokawa Hideo 224 

IV. osztály 403 

Iváncsa 346, 359, 362 

J 

Jack Real 217 

Jak-9 306, 308 

Jakab Mihály 13 

Jakovlev 224 

Jáky József 58 

Jánkfalvi Zoltán 308 



Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után 409 

 
Jánkfalvy Zoltán 119 

Japán 52, 53, 82 

Járdánháza 125, 347, 356, 362, 399 

Jean-Claude Bianco 304 

Jézus Szíve-templom 157 

John Moses Browning 62 

Johnson 172, 224 

Johnson hadnagy 200 

Joseph Ware Jr 217 

jugoszláv légierő 41 

Jugoszlávia 23 

Juhász Géza 6, 130, 399 

Juhász–Gamma 45 

Junkers 102, 215, 224 

Justy Emil 47 

K 

Kál 134, 148, 170, 174, 178, 181, 191, 346 

Kápolna 174, 178, 181, 191, 346 

Karácsond 346, 359, 362 

Karola-vonal 108, 109, 110, 113 

Kárpátalja 9, 12, 14, 20, 105, 114, 115, 384 

Kárpátok 9, 105, 108, 123, 143, 145 

Kása István 103 

Kasdorf főhadnagy 185, 186 

Kassa 12, 13, 45, 65, 66, 68, 71, 72, 112, 113, 115, 

124, 374, 381, 388, 389, 390, 401 

kassai 123 

Katona Zoltán 6, 130, 399 

katonai légvédelmi figyelő- és jelentőszolgálat 49 

Katschka hadnagy 306 

Kazincbarcika 33, 348, 404 

Kelemér 125 

Kenese Waldemár 47 

Kenyeri 73 

Kerény 23 

Kereső lokátor 55 

KERLÉKÖZ 58, 59 

Kevin Mahoney 206 

KIA 259, 308 

Kína–Burma–India 246 

King százados 305, 307 

Kirkham 361, 362, 366 

kisantant 18, 22, 40, 42, 43 

Kiserőmű-telep 119 

Kiss Zoltán 72 

Kisterenye 125, 174, 178, 181, 346 

Kiváló Dolgozó 403 

Kiváló Újító 403 

Kiváló Vasutas 403 

Knots 322, 326 

Koblenz 73 

Koldunov százados 307, 308 

Kolozsvár 42, 65, 68, 70, 121, 140, 198 

Komárom 103, 110, 141, 144, 164, 254 

Komposcht Nándor 47 

kormányzó helyettes 24 

Korpona 181, 341 

Kósch János 27 

Kosztolánczy Tibor 158, 159 

Kotov gárda altábornagy 307 

Koyama 224 

Kozma József 70 

Kozma-csoport 70 

Kökény Károly 27 

Közlekedési Gépműhely 27 

Közlekedéstudományi Egyesület 404 

Központi Statisztikai Hivatal 103 

Krascsenics Lajos 28 

Krokodil 80 

KSH 103 

Kuentzel hadnagy 96 

L 

L–62 63 

La Plata-i csata 53 

Lakatos Géza 106, 120 

Lang Frigyes 27 

Lanphier, Jr százados 302 

László Dezső 107 

Lavocskin 224 

Legfelsőbb Honvédelmi Tanács 43 

Légierő Parancsnoka 47, 48 

légiriadó 5 

Légiriasztási körzetek 50 

Légoltalmi Liga 77 

Légvédelmi Erők 58, 66 

Légvédelmi Kerület 59 

Légvédelmi Körzet 38 

légvédelmi tüzéregység 403 

Légvédelmi Tüzérhadtest 69 

légvédelmi tüzérség 38, 39, 43, 46, 50, 54, 57, 61, 

64, 65, 66, 69, 70, 72, 79, 162, 191, 208, 379 

Légvédelmi tűzvezetőlokátor 55 

Lénárdfalva 52 

Lengyel Főkormányzóság 106 

lengyel hadsereg 22 

lengyel menekülttábor 22 

Lengyelország 22, 83 

Lengyeltóti 336 

Lesina 89, 168, 169, 262 

Lessina 370 

levente 16, 31, 32 

levente-kiképzés 26 

LICHTENSTEIN 55 

Lightning 224 

Lillafüred 26 

Lindbergh 247 

Lispe 57, 68, 142 

Litke 172, 173, 174, 190, 340, 363, 388 

Livingstone „Hall‖ Hibbard 216, 406 

Lockheed 134, 152, 175, 176, 214, 215, 216, 217, 

218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 229, 

230, 232, 236, 239, 246, 247, 248, 300, 304, 

406, 407 

Lockheed Sirius 215, 216 

Lockheed-California Company 217, 218, 219 

Logarovci 338 



410 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után  

 
Longhi 224 

Losonc 20, 149, 150, 172, 174, 181 

lőelemképző 46, 403 

lövedék dinamikája 280 

LRB 58 

Luc Vanrell 304 

Luftwaffe 48, 53, 138, 197, 198, 200 

Luxemburg 22 

Ly 

LYNN O. GAMMA 206 

M 

M. Kir. Honvéd Légierők 47, 48 

M. kir. Honvéd Légierők Parancsnoka 47 

M. Szabó 71, 72 

m.kir. 10. honvéd gyalogezred 13 

M/T (Mission trailer) 348 

M/Y (marshalling Yard – rendező pályaudvar) 141 

Macchi 224, 262 

MacDonald 247 

Madna 89, 169, 335 

Madsen Vilhelm Herman Oluf 61 

Maginot-vonal 22 

Magó Károly 76 

Magyar  Folyam- és  Tengerhajózási 

Részvénytársaság 51 

Magyar „Tőkés‖ 12, 13, 23 

Magyar „Tőkés‖ István 23 

Magyar „Tőkés‖ Lajos 12, 13 

magyar 2. hadsereg 24 

Magyar Honvédség 55 

Magyar Királyi Gazdasági Felső Leánynevelő 

Intézet 151 

Magyar Királyi Gépipari Középiskola 24 

Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézet 55 

Magyar Királyi Honvédség 63, 106 

Magyar Néphadsereg 55 

Magyar Rádió 56 

Magyar Sándor 215 

Magyar Statisztikai Szemle 103 

Magyar Távirati Iroda 154 

Magyar Waggon és Gépgyár Rt 139 

Magyarország 37, 38, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 

61, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 76, 78, 80, 83, 97, 98, 

101, 120, 121, 123, 134, 138, 139, 140, 142, 

143, 145, 147, 148, 149, 152, 160, 170, 182, 

188, 189, 197, 203, 208, 209, 212, 250, 251, 

254, 255, 263, 273, 274, 335, 340, 345, 370, 

372, 374, 381, 400 

Major Jenő 123 

Marcali 338 

marosvásárhelyi Magyar Királyi „Csaba királyfi‖ 

Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskola 124 

Marshalling Yard 160 

MASAF 101, 102, 137 

Mathias Rust 308 

Matthews 172, 253, 255, 256, 259, 263, 269, 358, 

359, 360, 364, 400 

Matthews C. W. hadnagy 259 

Matthews W. Charles főhadnagy 253, 358 

MÁV 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 31, 32, 33, 34, 

51, 129, 140, 148, 149, 157, 273, 347, 352, 400, 

403, 404 

MÁV bánrévei fűtőháza 9 

MÁV forgalmi altiszt 403 

MÁV Igazgatóság 403 

MÁV lakások 15 

MÁVAG 63, 64 

May Károly 20 

McGovern hadnagy 162, 163 

McGuire Jr 246 

Me. 109. G–6 73 

Messerschmitt 73, 102, 139, 224 

MIA 259, 266, 267, 268, 307, 308, 356, 359 

Mihályi Balázs 50 

Miklós Béla 107, 125 

Milánó 393 

Miles hadnagy 288 

Miskolc 12, 13, 15, 20, 25, 30, 33, 34, 35, 38, 51, 

57, 59, 65, 66, 78, 79, 109, 122, 134, 140, 143, 

148, 149, 170, 174, 177, 178, 180, 272, 346, 

347, 403 

miskolci Gépipari Középiskola 403 

miskolci Vontatási Főnökség 403 

Mitcell őrnagy 301 

Mitchell 224 

Mohács 341 

Molnár István 47 

Moszkva 23, 309 

mozdony 403 

mozdonyvezető 403 

MTI 52, 154, 393 

Munkács 13, 21, 121 

Munson 239 

Mussolini 18, 22, 28 

München 251, 254, 263, 393 

Műszaki Egyetem 57 

műszaki főfelügyelő 403 

MVSC 26 

N 

Nádasd 12, 15, 178, 180, 272, 399 

Náday István 106 

Nagy Vilmos 106 

Nagy-Britannia 20, 52 

Nagyőszi Miklós 107 

Nagyvárad 106, 107, 108, 121, 140, 143, 389, 390 

Nagyváradi - M. Szabó - Winkler 169 

Nagyvázsony 333, 341 

Nakajima 248 

National Physical Laboratory 53 

NATO 55, 394 

Nehézipari Műszaki Egyetem 404 

német fokhálózati rendszer 50 

német vasúti személyzetet 31 

Németország 8, 52, 53, 54, 83, 97, 137, 138, 139, 

140, 145, 173, 250, 251, 254, 255, 263, 265, 267 



Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után 411 

 
Nemti 125 

Nimród 63, 123 

nisi incidens 102, 262, 305 

Nógrádszakál 340 

Nord Holding 404 

Norden bombacélzó 232 

Norden-bombacélzó 238 

Norman Mailer 401 

Normandia 8, 30 

Norvégia 22, 329 

Ny 

Nyergesújfalu 341 

Nyíregyháza 66, 72, 107, 108, 112, 121, 143, 198, 

389 

O,Ó 

Oerlikon 61, 62 

Oláh András Pál 97, 98, 136 

Olajháború 164 

Olasz Lajos 44, 47, 49, 50, 51, 66, 71, 78 

Olaszország 8, 18, 28, 52, 76, 83, 89, 90, 93, 95, 

137, 155, 161, 166, 169, 235, 250, 251, 254, 

255, 262, 263, 264, 266, 267, 321, 326, 341, 

378, 383, 394, 395 

Olds 247, 299 

Olson 250, 251, 252, 253, 259, 264, 269, 310, 311, 

312, 358, 359, 360, 364, 400, 407 

Olson („Ole‖) Maurice főhadnagy 250 

Olson „Ole‖ főhadnagy 250 

Olson „Ole‖ Maurice főhadnagy 358 

ONCSA-telep 158 

Oravec János 135 

Oravecz János 130, 134, 152 

Országos Bányászati és Kohászati Egyesület 405 

Országos Hírközpont 38 

Országos Légvédelmi Központ 43, 47, 51, 71 

Országos Légvédelmi Parancsnokság 43 

Országos Női Bizottság 77 

országzászló 24 

Ostronik 356, 357, 362, 365 

Ózd 12, 13, 15, 18, 39, 51, 66, 67, 68, 125, 134, 

148, 149, 152, 170, 178, 180, 272, 274, 347, 

352, 399, 400, 401, 403 

Ózdi Kohászati Üzemek 13, 152 

P 

P-2 134, 221 

P-38 6, 7, 88, 89, 93, 130, 134, 148, 152, 155, 168, 

169, 170, 171, 172, 174, 177, 178, 182, 186, 

188, 190, 200, 203, 207, 208, 210, 211, 212, 

213, 215, 216, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 

227, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 

239, 240, 241, 243, 245, 246, 247, 248, 255, 

260, 262, 272, 275, 279, 283, 286, 299, 300, 

302, 303, 304, 305, 307, 311, 333, 338, 341, 

346, 347, 348, 351, 352, 357, 361, 362, 363, 

372, 383, 399, 406, 407 

P-38 F 226, 227, 229, 239, 240, 241, 243, 246, 304, 

407 

P-38 G 213, 229, 230, 231, 243, 407 

P-38 G-10 213, 229, 231 

P-38 G-13 213, 229 

P-38 H 230, 231, 247, 407 

P-38 J 213, 232, 233, 235, 407 

P-38 J-10 213, 233 

P-38 J-15 213, 233, 235 

P-38 J-20 213, 233 

P-38 J-5 213, 233 

P-38 L 213, 236, 237, 283, 407 

P-38 L-1 213, 236 

P-38 Lightning 6, 88, 130, 134, 152, 216, 219, 221, 

223, 226, 246, 247, 351, 407 

P-38 típusváltozatok 212 

P-38E 224, 226, 239, 245 

P-38F 225, 227, 228, 229, 239, 245, 303 

P-38J 91, 93, 129, 134, 152, 172, 174, 175, 176, 

177, 189, 212, 225, 233, 234, 235, 236, 239, 

244, 245, 250, 251, 254, 260, 261, 262, 263, 

264, 265, 266, 267, 274, 299, 306, 400 

P-38L 91, 92, 172, 174, 175, 176, 177, 212, 213, 

225, 238, 239, 244, 245, 250, 251, 254, 256, 

261, 262, 263, 264, 265, 267, 274, 305, 306, 

358, 400 

P-38M 225, 242, 243, 245 

P-39 Airacobra 88, 226 

P-40 Warhawk 88, 226 

P-47 Thunderbolt 88 

P-51 Mustang 88, 89, 155, 156, 165, 168, 169, 177, 

178, 179, 199, 200, 203, 204, 207, 208, 209, 

215, 245, 262, 275, 306, 333, 335, 336, 337, 

370, 372 

P-51D 159, 197, 199, 200, 213 

Pag 335 

páncéllemez 281 

Párkány 56, 65, 165 

Párkány-Nána 65 

Pataky – Rozsos – Sárhidai 164, 209 

Pataky igazgató 26 

Pataky- Rozsos-Sárhidai 149, 150, 151, 273, 400 

Pataky Tivadar 25, 26 

Pataky-Rozsos-Sárhidai 61, 67, 76, 121, 147, 148, 

149, 170, 189, 209, 212, 274 

Pe-2 103, 134 

PE-8 134 

Pécs 39, 65 

Pécsvárad 341 

Pelsőc 21 

Peremarton 64 

Pét 39, 64 

Petersdorf 199 

Petljakov 134, 224 

Petrovac 391 

Philips 53 

Ploesti 137 

Podgorica 305 

Polgári iskola 17 

Posta 56 



412 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után  

 
POW 175, 176, 200, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 

267, 268, 308 

Prestone 232 

Prinz Eugen-Stellung 105 

Pula 341 

Puma vadászosztály 28 

Pusztaszabolcs 148, 169, 170, 178, 182, 191, 194, 

346 

Putnok 17, 19, 30, 52, 113, 134, 149, 174, 177, 181, 

347, 348, 352, 400, 403 

putnoki állomás 151 

Püspökladány 140 

R 

Rabi Lenke 164 

Rácz Elemér 70 

rádiólokáció 53 

Radó Zoltán 56 

RAF 82, 120, 121, 137, 138, 139, 140, 149, 156, 

185, 225, 227, 228, 229, 230 

Rákosi Béla 47 

Ralph 'Monty' M. Powers 275 

Ram 378, 389, 390 

Ramitelli 89, 169, 335 

Raska 305 

Ravasz István 77 

Re–2000 48 

Recsk 148, 149, 170, 178, 191, 346, 359, 362 

Regéczy-Nagy László 124 

Reggiane Re–2000 48 

Reichard hadnagy 163 

Reményi bácsi 31 

rendező pályaudvar 25, 79, 318, 374, 381, 383, 386 

Repülő Érem 96, 261 

Repülő Hadtest 69 

Repülő Kereszt 261 

Révfülöp 335 

Richard 93, 175, 176, 246, 249, 262, 265, 266, 268, 

270, 312, 355, 356, 357, 359, 364, 365 

RIMA 13 

Rimamurány – Salgótarjáni Vasmű Ózdi Gyára 27 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt 152 

Rimaszombat 72, 115, 121, 122, 149 

Riou szigete 304 

Robert Heichele 304 

Rolin család 199 

Rolin Jonkheer Yves 199 

Rolls-Royce 226 

Rolls-Royce Corporation 226 

román légierő 42, 134, 142 

Románia9, 40, 41, 83, 105, 106, 143, 145, 197, 250, 

254, 255, 265, 404 

Róna-föld 16 

Rónaföldi (Ruszin) János 403 

Rónaföldi család 12 

Rónaföldi János 15 

Rónaföldi Zoltán 2, 8, 9, 24, 33, 52, 179, 249, 352, 

396, 403 

Rónaföldi Zoltán id 7, 11, 19, 25, 35, 130, 278, 406 

Róna-havasok, 16 

Roosevelt 97, 261 

Rosenheim 393 

Rounds főhadnagy 96 

Róza-állás 113, 114 

Rózsaszentmárton 341 

Rozsnyó 5, 20, 21, 23, 72, 112, 115, 150, 181, 193, 

272, 379, 389, 400 

Rudel 119 

Rudolf – laktanya 24, 26, 29 

Rudolf Kühnold 53 

Ruszin (Rónaföldi) 12, 13, 14 

Ruszin (Rónaföldi) János 13, 14 

Ruszin János 15 

Ryland hadnagy 179 

RZ 405 

RZ TERV Mérnöki Vállalkozás 405 

S 

Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola 404 

Sajó 18, 19, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 

348 

Sajóháza 5, 21, 178, 180, 181, 272, 400 

sajókápolnai repülőtér 25 

sajókápolnai vitorlázó repülőtér 26 

Sajókaza 119, 348 

Sajókazinc 120 

Sajópüspöki 124 

Sajópüspöki. 125 

Sajórecske 2, 6, 9, 128, 129, 131, 178, 193, 272, 

344, 347, 352, 354, 400, 406 

Sajószentpéter 134, 149, 155, 169, 171, 173, 188, 

193, 203, 207, 208, 314, 345, 346, 352, 355, 400 

Salgótarján 39, 114, 148, 149, 170, 178, 181, 190, 

340, 355, 356, 362 

Salsola 89, 168, 169, 176, 341 

Samu Béla 224 

San Giovanni 83, 86, 156, 159, 160 

Sapson hadnagy 287 

Sárhidai Gyula 55, 134, 140, 145 

Sári 59 

Sas 56, 59 

SAS 56, 58, 71, 123, 124 

SAS behívó 71 

Sátoraljaújhely 111, 113, 124, 346, 374, 390, 391, 

401 

Šćedro 184, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194 

Schindler Ted 163 

Schirilla Solon 27 

Scholtz Miklós 73 

Schultes 53 

Schwabedissen 138 

Schweitzer István 106 

Seidmann hadnagy 93 

SEMAG 62 

Seregélyes 155, 198, 200, 203, 207, 208, 368, 369, 

370, 371, 372, 374, 401 

Serényifalva 125 

Severo 89, 169, 174, 175 



Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után 413 

 
SG. 2. Stuka Geschwader III. Gruppe 119 

Simontornya 200 

Simonyi Károly 54 

Simpson HRC 178 

Simpson jelentés 177, 178, 188 

Sjenica-Novi Pazar 305 

Smith A F  hadnagy 294, 295 

Somogyvári Gyula 20 

Somoskőújfalu 174, 178, 347 

SOP 318, 320, 379 

Soroksár 64, 69 

Sőregi Zoltán 63 

Spaatz 137 

Spinazzola 86, 383 

Spitfire 88, 168 

Standard 56 

STANDARD Rt 56 

Standard Villamossági Rt. 56 

Stratégiai műveletek 155 

STRATEGIC OPERATIONS 154, 314 

Stratton alezredes 92 

Strother 394 

Sülysáp 347 

Sz 

Szabad Francia Légierő 241 

Szabó-Számvéber 73 

Szalkszentmárton148, 169, 170, 178, 191, 194, 347, 

359, 362 

Szántó Béla 6, 130, 399 

Száva 348, 383 

Szeged 38, 106, 107, 140, 143, 198, 250, 375 

Székesfehérvár38, 65, 155, 178, 182, 198, 200, 201, 

291, 292, 293, 294 

Székesfehérvár – Sóstó 155, 200 

Szekszárd 215, 341 

Szeles István 5, 31, 129 

Szeles István/ 403 

Szent László-állás 105 

Szentgyörgyi Dezső 72 

Szentkuti „Steiner‖ Félix 26 

Szentmiklós 14, 21 

Szentnémedy Ferenc 47 

Szepesi Lajos 27 

Szepesremete 378, 389 

Szicília 8, 28, 83 

Szikla Központ 73 

Szilvássy László 280 

Szilvásvárad134, 148, 149, 170, 177, 190, 347, 356, 

362 

Szirmay Aladár 48 

Sziszek 141, 333 

Szlovákia 22, 83, 108, 114, 341 

szlovákok 20 

Szófia 137 

Szolnok 57, 64, 65, 66, 68, 76, 78, 108, 110, 140, 

141, 143, 178, 181, 198, 347 

Szolyvaszentmiklós 21 

Szombathely 38, 65, 72, 78, 141, 148, 154, 155, 

156, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 166, 170, 

186, 187, 188, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 

203, 204, 207, 208, 209, 251, 263, 275, 294, 

295, 296, 297, 314, 317, 320, 322, 324, 335, 

336, 338, 368, 369, 370, 371, 372, 374,399, 401 

szovjet 123, 124 

Szovjet Legfelsőbb Főparancsnokság 101 

szovjet övezet 306 

Szovjetunió 19, 52 

Szőllősi Egyházközség 159 

szövetséges bombatámadás 30 

Szövetséges és Társult Hatalmak 37 

szövetségesek 8, 9, 28, 30, 70, 82, 83, 138, 144, 

165, 169 

Sztálingrád 24 

T 

TACTICAL OPERATIONS 154 

Takács József 6, 130, 278, 399 

Taktikai műveleteket 155 

Tammy T Horton 315 

Tápiósáp 148, 169, 170, 178, 191, 194, 347, 359, 

362 

Tapolca 26 

TB-7 134 

Technológiai Hivatal 55 

Telefunken 53, 56 

Telemobiloscope 53 

Temesvár 125 

The Purple Heart Medal 261 

Tisza hidak 401 

Tiszai pályaudvar 79, 148 

Tiszai-pályaudvar 25 

Tiszalúc 109, 390 

Tiszavidéki Vasút 25 

Tito 185 

Tobak Tibor 28 

Tokaj 66, 107, 109, 112, 374, 390, 392, 401 

Tomlinson hadnagy 291, 292, 293, 294 

Tompson hadnagy 295, 296, 297 

Torch hadművelet 82 

Tornalja 20, 21 

Torremaggiore 168 

Törökország 13 

Trianon 13, 14, 15, 119 

Triolo 89, 169, 174, 175, 176 

Tungsram 54, 97 

Turmezei Ödön 72 

Tüske lajos 28 

Twining 82, 83, 159 

U,Ú 

Ukrán Frontok 101, 121 

Upor Endre 26 

Upthegrove 395, 396 

Urton 264, 269, 306, 348, 352, 357, 359, 362, 365 

Urton hadnagy 306 



414 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek…                Nyomozás egy 70 évvel ezelőtt történt esemény után  

 
USA 8, 53, 82, 89, 96, 140, 145, 169, 182, 206, 216, 

217, 219, 220, 221, 245, 260, 261, 301, 314, 

331, 332, 376, 382, 386, 394, 399 

USAAF baleseti lista 213 

V 

Vadászrávezető lokátor 55 

Vadászrepülő-műszer 55 

Vadna 134, 348 

vagon-városok 15 

Vance Breese 225, 245 

vasút 403 

vasútépítő osztag 140 

Vasvármegye 157 

Vasvárnegyei Elektromos Művek Rt 157 

Vasváry József 107, 110 

VÉP 140 

Veress D Csaba 73, 101, 102, 199, 201 

Verpelét 148, 149, 170, 178, 191, 346, 359, 362 

Veszprém 66, 73, 79, 103, 141, 197 

Veszprémvarsány 319 

Vezérkar 38, 39, 43, 137 

Vickers-Armstrongs 61 

Viglaszky 150 

VIKTOR 56 

Vince 348, 352, 361, 366 

Vincenzo 89, 95, 169, 177, 235, 261, 262, 263, 264, 

265, 266, 267 

Vis sziget 338 

Visegrad-Prijepolje-Sjenica 305 

vízi cserkészek 17, 18 

Volga 24 

vontatási főnök 403 

Vörös Géza 47 

Vörös Hadsereg 105, 107, 145, 209 

Vultee 225, 245 

W 

Watson Watt 53 

Watson-Watt 53 

Wehrmacht 197 

Weiss Manfréd 63, 139, 141 

WEP 231, 232 

Wiener Neustadt 69 

Williams 348, 352, 355, 356, 365 

Willis Moore Hawkins 217, 406 

Willisen 53 

Willsie 249, 265, 266, 270, 357, 359, 365 

Willsie  őrnagy 249 

Würzburg 53 

WÜRZBURG-D 57 

WÜRZBURG-DORA 55, 57, 58 

WÜRZBURG-R 57, 58 

WÜRZBURG-RIESE 55, 57, 58 

X 

XV.Fighter Command 168 

Y 

Yagi antennák 53 

Yamamoto 301, 303 

Yanagiya őrmester 303 

Z 

Zapuntel 333 

Zisk Ray 163 

Zmacsenko 117 

Zólyom 112, 181, 341 

Zrínyi Kiadó 152 

Zs 

Zsdanov 121 

zsidók deportálása 30 

 

 


