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(Kivonat) A szÃ¶vetsÃ©ges lÃ©gierõ csak akkor bombázta az Ã©szak-erdÃ©lyi cÃ©lpontokat, amikor azt valamelyik jelentõs
szárazfÃ¶ldi hadmûvelet indokolttá tette. Ã–sszesen kÃ©t ilyen hadmûvelet volt 1944-ben: a szÃ¶vetsÃ©gesek 1944. június
6.-i normandiai partraszállása, majd augusztus 20-át kÃ¶vetõen a VÃ¶rÃ¶s Hadsereg Jasi-Kisinyov-i áttÃ¶rÃ©se, a
román kiugrás Ã©s a viharos gyorsaságú szovjet elõretÃ¶rÃ©s Romániában Ã©s a Balkán-fÃ©lszigeten. Az ország nem
volt kellõen felkÃ©szÃ¼lve a lÃ©giháborúra Ã©s kiemelkedõ fontosságú városai is teljesen fedezetlenÃ¼l maradtak. Míg az
amerikai támadásoknak kivÃ©tel nÃ©lkÃ¼l minden esetben pontosan meghatározható katonai, ipari, kÃ¶zlekedÃ©si cÃ©ljaik
voltak, a szovjet támadások egy rÃ©szÃ©rõl már kÃ¶zel sem mutatható ki ilyen határozott tÃ¶rekvÃ©s - úgy tûnik,
elsõsorban lÃ©lektani hatást akartak elÃ©rni. Az 1944. szeptemberi bombatámadások jelentÃ©seinek nagy tÃ¶bbsÃ©ge már
nem szakmailag megalapozott, így csak feltÃ©telezÃ©skÃ©nt Ã©rtÃ©kelhetõ kÃ¶vetkeztetÃ©sek vonhatók le belõlÃ¼k.
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A szÃ¶vetsÃ©ges lÃ©gierõ csak akkor bombázta az Ã©szak-erdÃ©lyi cÃ©lpontokat, amikor azt valamelyik jelentõs szárazfÃ¶ld
hadmûvelet indokolttá tette. Ã–sszesen kÃ©t ilyen hadmûvelet volt 1944-ben: a szÃ¶vetsÃ©gesek 1944. június 6.-i
normandiai partraszállása, majd augusztus 20-át kÃ¶vetõen a VÃ¶rÃ¶s Hadsereg Jasi-Kisinyov-i áttÃ¶rÃ©se, a román
kiugrás Ã©s a viharos gyorsaságú szovjet elõretÃ¶rÃ©s Romániában Ã©s a Balkán-fÃ©lszigeten. Az ország nem volt
kellõen felkÃ©szÃ¼lve a lÃ©giháborúra Ã©s kiemelkedõ fontosságú városai is teljesen fedezetlenÃ¼l maradtak. Míg az
amerikai támadásoknak kivÃ©tel nÃ©lkÃ¼l minden esetben pontosan meghatározható katonai, ipari, kÃ¶zlekedÃ©si cÃ©ljaik
voltak, a szovjet támadások egy rÃ©szÃ©rõl már kÃ¶zel sem mutatható ki ilyen határozott tÃ¶rekvÃ©s - úgy tûnik,
elsõsorban lÃ©lektani hatást akartak elÃ©rni. Az 1944. szeptemberi bombatámadások jelentÃ©seinek nagy tÃ¶bbsÃ©ge már
nem szakmailag megalapozott, így csak feltÃ©telezÃ©skÃ©nt Ã©rtÃ©kelhetõ kÃ¶vetkeztetÃ©sek vonhatók le belõlÃ¼k.

1. Az elõzmÃ©nyek

A szÃ¶vetsÃ©gesek rÃ¶viddel az USA 1941. december 8-ai hadbalÃ©pÃ©sÃ©t kÃ¶vetõen, a december 22.-január 11. kÃ¶zÃ¶t
megtartott "Arcadia" fedõnevû washingtoni konferencián kidolgozták NÃ©metország hadászati bombázásának
hosszú távú tervÃ©t. Erre alapozva kezdõdÃ¶tt meg az amerikai lÃ©gierõ gyors fÃ¶lfejlesztÃ©se. Az 1943. január 14-Ã©n
megkezdett casablancai tanácskozáson pedig ROOSEVELT Ã©s CHURCHILL elfogadta az úgynevezett CBO
(Combined Bomber Offensive), illetve fedõnevÃ©n "Pointblanc", tervet. Ez az okmány meghatározta, hogy a
bombatámadásokat fokozatosan ki kell terjeszteni NÃ©metország szÃ¶vetsÃ©gesei - így Magyarország Ã©s Románia terÃ¼leteire is, Ã©s az angliai támaszpontokon állomásozó 8. amerikai lÃ©gi hadsereg (8. USAAF) mellett a FÃ¶ldkÃ¶zitengeri HadszíntÃ©ren lÃ©tre kell hozni egy új amerikai hadászati bombázó hadsereget, mintegy lÃ©gi második frontkÃ©nt.1
A "csatlós államok" elleni elsõ hadászati bombatámadás az 1943. július 10.-i Ploesti elleni lÃ©gi hadmûvelet volt.
Augusztus 13-án pedig BÃ©csújhelyet (Wiener Neustadt) támadva elsõ ízben repÃ¼ltek át amerikai kÃ¶telÃ©kek
Magyarország felett. KÃ©t hónappal kÃ©sõbb alakult meg Tuniszban az új amerikai lÃ©gi hadsereg, a 15. USAAF (US Army
Air Force). DÃ©l-Olaszország gyors elfoglalása lehetõvÃ© tette, hogy 1944. januárjára, kiÃ©pítve 17 beton kifutópályájú
tábori repteret, a 15. AAF áttelepÃ¼ljÃ¶n Bari-Foggia tÃ©rsÃ©gÃ©be DÃ©l Olaszországba. Ezzel rÃ©szÃ¼kre lehetõvÃ© vált,
hogy optimális bombaterhelÃ©ssel tudják támadni a Balkánt, Romániát, Magyarországot Ã©s Ausztriát, továbbá a
szilÃ©ziai szintetikus lepároló Ã¼zemeket, vagy ahogy akkoriban neveztÃ©k, mûbenzingyárakat. 1944. májusára a 15.
AAF-t teljesen feltÃ¶ltÃ¶ttÃ©k, Ã©s tÃ¶bb mint 1500 repÃ¼lõgÃ©p harcolt soraiban.
Magyarország ellen az elsõ nagyerejû bombatámadást április 3-án hajtották vÃ©gre. A cÃ©lok a Budapestferencvárosi rendezõpályaudvar, a csepeli WEISS-MANFRÉD repÃ¼lõgÃ©pmotorgyár, valamint a horthy-ligeti
Messerschmitt repÃ¼lõgÃ©pgyár voltak. A kÃ¶vetkezõ hetekben rendszeressÃ© váltak a bombatámadások. Éjjel a britek,
nappal az amerikaiak támadtak. A CBO terv meghatározta a bombatámadások fontossági sorrendjÃ©t is. Ez a
kÃ¶vetkezõ volt:
- repÃ¼lõgÃ©p- Ã©s repÃ¼lõgÃ©pmotor-gyárak;
- tengeralattjáró támaszpontok, hajógyárak... stb;
- vasúti kÃ¶zlekedÃ©s, vasúthálózat;
- kõolajipari lÃ©tesítmÃ©nyek;
- harckocsigyárak, golyóscsapágygyártás;
- alumínium- Ã©s gumiipar... stb;
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A tengeralattjárókat leszámítva a felsoroltak mindegyike megtalálható volt a szÃ¶vetsÃ©ges vezÃ©rkarok által kijelÃ¶lt
magyarországi cÃ©llistákon. A bemutatott cÃ©lok sorrendje idõszakonkÃ©nt felcserÃ©lõdÃ¶tt, de tartalma Ã©rdemben a háború
vÃ©gÃ©ig változatlan maradt.

Magyarországon a legtÃ¶bbet bombázott cÃ©lok a vasútállomások, rendezõpályaudvarok, vasúti hídak Ã©s
berendezÃ©sek voltak. Ez adódott az ország geostratÃ©giai helyzetÃ©bõl. Európa szívÃ©ben, a vasutak, kÃ¶zutak
metszÃ©spontjain, valamint a legnagyobb "országút", a Duna, kÃ¶zÃ©psõ szakaszán helyezkedett el. MegkerÃ¼lni vagy
nem lehetett, vagy komoly gondokat okozott. EzÃ©rt az ország tranzit szerepe meghatározó jelentõsÃ©gû volt. A nÃ©met
hadigÃ©pezet rÃ©szÃ©re nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen romániai kõolaj a Dunán Ã©s a magyarországi vasútvonalakon jutott el a bÃ©c
pozsonyi Ã©s budapesti, almásfÃ¼zitõi kõolajfinomítókba. EsetenkÃ©nt azonban - mint kÃ©sõbb látható lesz - kifejezetten
katonai, hadmûveleti cÃ©lok miatt is bombázták a vasutakat. A bombatámadásokból bõven kijutott a dÃ©l-erdÃ©lyi,
bánsági Ã©s szerbiai, horvátországi vasutaknak is.
2. 1944. június 2., a "Frantic Joe I." lÃ©gi hadmûvelet

Észak-ErdÃ©ly terÃ¼letÃ©n nÃ©hány vasúti csomópontot Ã©s repÃ¼lõteret leszámítva nem volt egyetlen hadászati
szempontból jelentõsebb ipari vagy más hasonló cÃ©lpont sem. Sõt, a NÃ©metországba irányuló romániai
kõolajszállítmányok sem Ã©rintettÃ©k a MÁV Ã©szakerdÃ©lyi vonalait. Így a szÃ¶vetsÃ©ges lÃ©gierõ csak akkor bombázta az
itteni cÃ©lpontokat, amikor azt valamelyik jelentõs szárazfÃ¶ldi hadmûvelet indokolttá tette. Ã–sszesen kÃ©t ilyen hadmûvelet
volt 1944-ben: a szÃ¶vetsÃ©gesek 1944. június 6.-i normandiai partraszállása, majd augusztus 20-át kÃ¶vetõen a
VÃ¶rÃ¶s Hadsereg Jasi-Kisinyov-i áttÃ¶rÃ©se, a román kiugrás Ã©s a viharos gyorsaságú szovjet elõretÃ¶rÃ©s
Romániában Ã©s a Balkán-fÃ©lszigeten. NÃ©zzÃ¼k az elsõt. A "Frantic"-t (más nÃ©ven "Frantic Joe") az amerikai Ã©s
szovjet vezÃ©rkarok kÃ¶zÃ¶sen dolgozták ki. A DÃ©l-Olaszországból (15. AAF), illetve az Angliából (8. AAF) induló amerikai
lÃ©gikÃ¶telÃ©kek a bombatámadás vÃ©grehajtása után nem repÃ¼ltek vissza támaszpontjaikra, hanem az e cÃ©lra
kÃ¶zÃ¶s erõfeszítÃ©ssel elõkÃ©szített Ã©s berendezett, jóval kÃ¶zelebb lÃ©võ szovjet-ukrajnai repÃ¼lõtereken szálltak le. NÃ
nap pihenÃ©s, karbantartás Ã©s feltÃ¶ltÃ©s után visszarepÃ¼lve, ismÃ©t bombázták a meghatározott cÃ©lpontokat. A
módszer elõnye a nehÃ©zbombázó gÃ©pekben rejlõ lehetõsÃ©gek maximális kihasználásában rejlett. Ez az
"ingabombázás... megkezdõdÃ¶tt Olaszország Ã©s Szovjetoroszország kÃ¶zÃ¶tt... az 1944. július 2-án KÃ¶zÃ©p-Európa
vasúti kÃ¶zlekedÃ©se ellen intÃ©zett súlyos lÃ©gi rohammal..." írta George MARSHALL az USA VezÃ©rkari FõnÃ¶kÃ¶k
Egyesített Bizottságának elnÃ¶ke jelentÃ©sÃ©ben.3 Ez a Kongresszusnak címzett jelentÃ©s már csak azÃ©rt is Ã©rdekes,
mivel 1944-45-ben az amerikai katonai vezetÃ©s Magyarországot fÃ©lreÃ©rthetetlenÃ¼l KÃ¶zÃ©p-Európába "helyezte", nem
pedig "Kelet-" vagy "KÃ¶zÃ©p-Kelet-Európába" mint napjainkban oly gyakran.
A MARSHALL tábornok által említett "ingabombázás", a "Franctic I" fedõnevû "lÃ©giroham" a második világháború
során Magyarország ellen intÃ©zett legsúlyosabb lÃ©gihadmûvelet volt, amely rendkívÃ¼l nagy pusztítást vÃ©gzett
Nagyváradon Ã©s Kolozsváron, valamint Szolnokon, Debrecenben, Miskolcon Ã©s Szegeden, PÃ¼spÃ¶kladányban is.
Továbbá a dÃ©l-erdÃ©lyi Piski-telepen (Simeria). Magyarországon a bombatámadás sorozatnak az eddigi Ã©s nem
vÃ©gleges számításaim szerint 1563 lÃ©lek esett áldozatul, kÃ¶zÃ¼lÃ¼k 69 magyar Ã©s 242 nÃ©met katona volt, Ã©s
feltehetõen 8-10 ukrán menekÃ¼lt.4
A támadó amerikai lÃ©gi kÃ¶telÃ©keket, tekintettel arra, hogy az európai hadszíntÃ©ren ez volt az elsõ amerikai-szovjet
hadmûveleti egyÃ¼ttmûkÃ¶dÃ©s, szemÃ©lyesen Ira C. EAKER altábornagy, a FÃ¶ldkÃ¶zi-tengeri SzÃ¶vetsÃ©ges LÃ©gierõk
fõparancsnoka vezette, bombázva Debrecent. A gÃ©pparancsnokokat hajnali 2 órakor igazították el. Az elsõ kÃ¶telÃ©kek
június 2-án reggel 6 óra 55 perckor szálltak fel Bari tÃ©rsÃ©gÃ©bõl. Nagyváradot a 5. Wing 463. Ã©s 483. Bomber Groupja,
Kolozsvárt az 55. Wing gÃ©pei bombázták.5

Nagyváradon június 2-án reggel 8 óra 48 perckor Ã¼vÃ¶ltÃ¶ttek fel lÃ©giriadót (akkori nevÃ©n "lÃ©gvÃ©delmi riadót") jelezve
szirÃ©nák. A város fÃ¶lÃ© mintegy száz gÃ©p rÃ¶pÃ¼lt be. Hirtelen kivált a kÃ¶telÃ©kbõl 14 gÃ©p, Ã©s mivel a várost semmi,
egyetlen lÃ©gvÃ©delmi ágyú, vagy gÃ©págyú nem vÃ©dte, nagy kÃ¶rt leírva nÃ©hány száz - egyesek szerint 200, mások
viszont azt állítják 800-1000 - mÃ©terre leereszkedve kÃ¶zel 70 db rombolóbombát dobtak a MÁV fûtõházától a
VÃ–RÃ–SMARTY-úti vasúti átjáróig terjedõ vágányhálózatra. (Itt kÃ¶zbeszúrva megjegyzem, hogy az írásban
mindenÃ¼tt az 1944. Ã©vi hivatalos magyar utca- Ã©s helysÃ©gneveket használom.) A nappali bombatámadások során
nagyobb cÃ©lterÃ¼letek, pl. vasúti csomópontok, rendezõpályaudvarok, nagyÃ¼zemek stb. bombázásakor az
úgynevezett "szõnyegbombázás" módszerÃ©t alkalmazták. A cÃ©lterÃ¼letre zárt kÃ¶telÃ©kben repÃ¼ltek rá, majd a
kÃ¶telÃ©kparancsnok jelÃ©re nagyjából egyszerre oldották ki bombáikat. A bombák a gÃ©pek hasában (tÃ¶rzsÃ©ben)
elhelyezett bombarekeszekbõl egymást kÃ¶vetve hullottak ki, Ã©s a fÃ¶ldre csapódva a cÃ©lterÃ¼letet szõnyegszerûen
beterítve robbantak fel. A bombatámadások ezÃ©rt általában rÃ¶vid ideig tartottak. A Várad elleni elsõ támadás is
alig másfÃ©l percig. A szõnyegbombázást mÃ©g ma is alkalmazzák, ha nagyobb kiterjedÃ©sû cÃ©lterÃ¼letek rombolásáról
van szó.

A budapesti rádió, az Országos LÃ©gvÃ©delmi KÃ¶zpont intÃ©zkedÃ©sÃ©re 9 óra 28 perckor "Várad" lÃ©goltalmi kÃ¶rzet rÃ©
"Pihenj" vezÃ©nyszót adott. Az intÃ©zkedÃ©s oka: A Szolnokot 8 óra 29 perckor Ã©rt bombatámadás során "az elágazó
vezetÃ©kek bombatalálata folytán az ErdÃ©ly felÃ© vezetõ távbeszÃ©lõ vonalak megszakadtak...".6 Az Országos
LÃ©gvÃ©delmi KÃ¶zpont tehát úgy intÃ©zkedett, hogy valójában nem volt tisztában a helyzettel. A városi lÃ©goltalmi
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parancsnok - a rendõrkapitány, sajnos neve nem szerepel az okmányokban - azonban mivel mÃ©g jól hallható volt az
amerikai óriásgÃ©pek, B-17-es repÃ¼lõ erõdÃ¶k (B-17, Boeing "Flying Fortress"), jellegzetes mormoló - fÃ¶lerõsÃ¶dõ, elhalkuló
motorzúgása az egÃ©sz városban, nem hajtotta vÃ©gre az utasítást, nem fúvatta le a lÃ©giriadót. Valószínûleg tÃ¶bbszáz
ember Ã©letÃ©t mentette meg ezzel, mivel a nagyerejû lÃ©gitámadásra csak ezt kÃ¶vetõen kerÃ¼lt sor. A kÃ¶telÃ©k
visszakanyarodott, Ã©s 9 óra 40-42 perc kÃ¶zÃ¶tt további 260 db. 500-1000 fontos (1 libra, libs - angol font - = 453,6
gramm) rombolóbombát vetve a városra. KÃ¶zÃ¼lÃ¼k 8 db nem robbant fel. A cÃ©l ismÃ©t a vasútállomás volt, de "... a
bombák legnagyobb rÃ©sze lakónegyedekre Ã©s fõleg az állomástól Ã©szakra fekvõ munkás lakónegyedre, az úgynevezett
NIGLESZ telepre esett, amelyek egÃ©szen kis egyszoba-konyhás lakásokat Ã©s családi házakat tettek tÃ¶nkre. A
halálos áldozatok száma is fõkÃ©nt innen kerÃ¼lt ki..."7 Ez nem váradi, hanem jellegzetes magyarországi, sõt kÃ¶zÃ©peurópai városÃ©pítÃ©si sajátosság volt. Minden nagyobb vidÃ©ki városunkban hasonló helyzet alakult ki. A
vasútállomások, pályaudvarok mentÃ©n voltak a legolcsóbbak általában a telekárak. A MÁV Ã©s nagyobb Ã¼zemek
ezÃ©rt általában itt Ã©pítettÃ©k fel gyáraikat Ã©s szociális lÃ©tesítmÃ©nyeiket; termÃ©szetesen a takarÃ©kossági szempontok
kis szállítási távolságok is fontos Ã©rvkÃ©nt szolgáltak. Így a pályaudvarok kÃ¶rÃ¼l valóságos fÃ¼zÃ©rkÃ©nt helyezkedtek
el a zÃ¶mÃ©ben kÃ¶nnyûipari Ã©s Ã©lelmiszeripari Ã¼zemek. És termÃ©szetesen a munkás lakókolóniák is. Sõt a vÃ©konypÃ
nyugdíjasok nagy rÃ©sze is itt lakott, kis családi házakban. E lakótelepeken általában nem Ã©pÃ¼ltek óvóhelyek, legfeljebb
a pályaudvarokon. VisszatÃ©rve a váradi bombázásokra, a jelentõsebb Ã©pÃ¼letkárok a kÃ¶vetkezõk voltak. Teljesen
megsemmisÃ¼lt a csendõrlaktanya, Ã©s egyetlen Ã©pÃ¼let maradt meg, az is romosan, az állami kÃ¶zkórházból. RendkívÃ¼l
súlyosan megrongálódott a MÁV fûtõház, a legtÃ¶bb vasúti raktár. Az állomás pályatestÃ©t 43 bomba robbanása
tÃ©pte fel. "KÃ¶zepesen", azaz mÃ©g helyreállíthatóan, megrongálódott a HORTHY Miklós úti hadkiegÃ©szítõ parancsnokság,
a fÃ¶ldmÃ©rÃ©si felÃ¼gyelõsÃ©g, a tÃ¶rvÃ©nyszÃ©k Ã©s a bábakÃ©pzõ intÃ©zet, Ã©s megsemmisÃ¼lt tÃ¶bb mint másfÃ©l
A bombázás során 105-en vesztettÃ©k Ã©letÃ¼ket, kÃ¶ztÃ¼k 8 nÃ©met katona Ã©s ápolónõ. A sebesÃ¼ltek száma 380 fõ
volt.8 A jelentÃ©sek általában a támadást kÃ¶vetõ 4-5. napig Ã¶sszesített adatokat tartalmazták az elõírásoknak
megfelelõen. A katonaorvosi tapasztalatok szerint azonban a súlyos sebesÃ¼ltek átlag 10%-os utólagos
elhalálozásával lehet mÃ©g számolni, így teljesen pontos vesztesÃ©gadatokat csak az anyakÃ¶nyvek tÃ©teles
feldolgozásával lehetne kapni.9
A bombák robbanása után alig negyedórával a városi lÃ©goltalom azonnal megkezdte a mentõ, helyreállító munkákat.
Ã–t kárterÃ¼letet alakítottak ki, ahol 240-en dolgoztak. 763 munkaórát teljesítve 200 ház romjait takarították el, kimentve a
romok kÃ¶zÃ¼l a sebesÃ¼lteket Ã©s kibontva a romok alól a halottakat. A kÃ¶zutakat megtisztítva járhatóvá tettÃ©k. A
kibombázottakat - a nÃ©meteket kiszolgáló SZTÓJAY-kormány rendelete Ã©rtelmÃ©ben a város zsidó vallású
lakosságának gettóba gyûjtÃ©sÃ©t kÃ¶vetõen Ã¼resen maradt 4700 lakásból 519-et igÃ©nybe vÃ©ve, helyeztÃ©k el. A
deportálások is már országszerte folytak. ÚgyszintÃ©n a zsidók hátrahagyott Ã©rtÃ©keibõl elÃ©gítettÃ©k ki a kibombázottakat
ruhákkal, edÃ©nyzettel Ã©s más, a mindennapi Ã©lethez szÃ¼ksÃ©ges tárgyakkal. Ellátásukra azonnal nÃ©pkonyhát
állítottak fel, Ã©s már június 2-án dÃ©lben, tehát alig 3-4 órával a bombázás után 255 adag ebÃ©det osztottak ki, majd
vacsorát is. Másnaptól pedig napi háromszori Ã©tkezÃ©st szolgáltak ki a rászorulóknak.10 A kibombázottak Ã©lelmezÃ©si
normája a kÃ¶vetkezõ volt:
Az elõírások szerint naponta kÃ©tszer kellett számukra meleg egytál Ã©telt kÃ©szíteni (a váradiak tehát megemeltÃ©k a
fejadagokat) az alábbi nyersanyag Ã©s Ã©tel mennyisÃ©gbõl:
- 250 g kenyÃ©r,
- 200 g hÃ¼velyes, vagy 50 g zÃ¶ldfõzelÃ©k, vagy 150 gramm szárított tÃ©szta, esetleg 1 kiló krumpli;
- 100 g színhús, vagy 150 gramm csontos hús;
- 20 g zsiradÃ©k;
- cukor, só, fûszer szÃ¼ksÃ©g szerint
- 5 deci forró kávÃ©, vagy tea. Meg kell jegyezni, hogy mivel a "gyarmatokkal" nem volt kereskedelmi kapcsolata az
országnak, cikóriakávÃ©t adtak;
- a gyermekeknek, terhes Ã©s szoptatós anyáknak, aggoknak ezen felÃ¼l tejet is adtak.
A felsoroltak napi fejadagnak számítottak.11

A városi elÃ¶ljáróság mÃ©g a bombázás napján hirdetmÃ©nyekkel tudatta a lakossággal, hogy hol Ã©s ki milyen
segÃ©lyre jogosult (pÃ©nz, lakás, ruha, Ã©lelmezÃ©s... stb. - valamint, mindehhez milyen okmányokra... stb van szÃ¼ksÃ©ge.
Mindent Ã¶sszeszámítva megállapítható, hogy Nagyvárad kÃ¶zigazgatása Ã©s lÃ©goltalma aznap valóban jó munkát
vÃ©gzett, Ã©s pÃ©ldakÃ©nt szolgálhatott mindegyik bombázott magyar városnak.
A Kolozsvárt megkÃ¶zelítõ kÃ¶telÃ©kek 9 óra 8 perctõl repÃ¼ltek át Zilah felett, nagymenynyisÃ©gû rÃ¶pcÃ©dulát zúdítva a
város nyakába12. A rÃ¶pcÃ©dulaháborúra mÃ©g visszatÃ©rÃ¼nk. ErdÃ©ly fõvárosában 9 óra 2 perckor szólaltak meg a
szirÃ©nák, jelezve a lÃ©giriadót. A bombatámadás jóval nagyobb erejû volt, mint a váradi. A magyar lÃ©goltalom jelentÃ©se
szerint mintegy 200 B-24-es Consolidated "Liberator" típusú nÃ©gymotoros bombázó szórta halálos terhÃ©t a városra. E
szám valószínûleg túlzás, mert a ledobott bombák számából kÃ¶vetkeztetve 140-150 gÃ©pnÃ©l nem lehetett tÃ¶bb. A
városra egyÃ©bkÃ©nt tÃ¶bb, mint 1200 db. 500-1000 fontos rombolóbomba hullott, kÃ¶zÃ¼lÃ¼k 50 nem robbant fel, ezeket a
honvÃ©dsÃ©g tûzszerÃ©szei hatástalanították.12
A cÃ©lpont itt is a pályaudvar Ã©s kÃ¶rnyÃ©ke volt. 250 Ã©pÃ¼let semmisÃ¼lt meg teljesen, kÃ¶ztÃ¼k a pályaudvar, a
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református kórház, az ÃœV Ã©lelmiszerraktára, a 2. sz. postahivatal. Súlyosan megrongálódott - ez azt jelenti, hogy
megfelelõ gazdasági elemzÃ©sen kell eldÃ¶nteni, Ã©rdemes-e mÃ©g helyreállítani, vagy gazdaságosabb lebontani - 252
Ã©pÃ¼let, kÃ¶ztÃ¼k az ortopÃ©d kórház, tÃ¶bb vasúti raktár Ã©s más Ã©pÃ¼let, kÃ¶zepesen (helyreállítható) a Marianum
iskola, kollÃ©gium,. helyõrsÃ©gi kórház, tûzoltó laktanya stb.13

Kolozsvár jelentõs ipari város volt. Országosan is fontos Ã¼zemek sorakoztak a pályaudvar kÃ¶rÃ¼l, ezek tÃ¶bbsÃ©ge
nagyon súlyos károkat szenvedett. A Dermata Mûvek Bõr Ã©s Cipõgyár Rt. Magyarország második legnagyobb
bõrárugyárakÃ©nt Ã©vi 840 vagon bõrt dolgozott fel, az Ã¶ssztermelÃ©s 17%-át. 1944-ben gyakorlatilag már a
honvÃ©dsÃ©gnek Ã©s a nÃ©met haderõnek termelt. TerÃ¼letÃ©re 36 db. 500 fontos rombolóbomba hullott. Mintegy 2 millió pe
kár keletkezett. A helyreállítására 3 hónapra volt szÃ¼ksÃ©g.14 A Magyar Általános Gyufaipari Rt. kolozsvári gyára az
országos Ã¶sszmennyisÃ©g 25%-át állította elõ. 19 db 500-1000 fontos rombolóbomba találattól kigyulladt Ã©s teljesen
kiÃ©gett.15 A Fermata Mûvek FÃ©márugyárra 8 bomba hullott, teljesen lerombolva az Ã¶ntÃ¶dei rÃ©szt, súlyos károkat
okozva a gyárban Ã©s megÃ¶lve nÃ©gy munkást.16 TÃ¶bb telitalálatot kapott BAATZ Ervin FurnÃ©r Ã©s Falemezgyára is,
itt ketten vesztettÃ©k Ã©letÃ¼ket. Teljesen megsemmisÃ¼lt a vasúti mûhely, Ã©s kÃ¶nnyebben megrongálódott a Magyar
AcÃ©lárugyár Ã©s a városi vágóhíd is.17

A bombáktól Ã©letÃ©t vesztette 315 civil lakos, 25 magyar Ã©s 60 nÃ©met katona, azaz 400 lÃ©lek. MegsebesÃ¼lt 389 polgá
szemÃ©ly, 41 magyar Ã©s 50 nÃ©met katona.18 A sebesÃ¼ltek teljes száma valószínûleg soha nem lesz megállapítható. A
kÃ¶nnyû sÃ©rÃ¼ltek nagy rÃ©sze a kÃ¶tÃ¶zÃ©st Ã©s orvosi ellátást kÃ¶vetõen gyorsan hazament, Ã©s nem várta meg, amíg
nyilvántartásba vettÃ©k. A háborús behívások, katonai szolgálat, a zsidó orvosok deportálása... stb. miatt az
amúgyis kevÃ©s orvos Ã©s ápolónõ nem Ã©rt rá az elõírt bÃ¼rÃ¶kráciával foglalkozni nagyszámú sÃ©rÃ¼lt gyors
osztályozása Ã©s ellátása esetÃ©n. A gyors orvosi beavatkozás Ã©leteket mentett meg. EzÃ©rt a nyilvántartások
felfektetÃ©sÃ©re csak utólag, a betegek ellátása után kerÃ¼lt sor. Egy rÃ©szÃ¼k viszont ekkor már eltávozott. Ez a
helyzet az országban mindenÃ¼tt kialakult, ahol sok áldozatot kÃ¶vetelt a bombázás.19 A sebesÃ¼ltek száma
tehát valószínûleg 20-25%-kal tÃ¶bb lehetett.
A támadást gyakorlatilag nem zavarta itt sem senki Ã©s semmi. A város "lÃ©gvÃ©delmÃ©t a bombatámadás alkalmával
hat lÃ©gvÃ©delmi gÃ©págyú látta el. Ezek azonban csak 3.500 mÃ©terig hatásosak, márpedig a bombatámadást 68.000 mÃ©ter magasságból hajtották vÃ©gre a támadó gÃ©pek...".20 A gÃ©págyúk egyÃ©bkÃ©nt 64 lÃ¶vÃ©st adtak le. Borsó
falra...

A "Frantic I" alaposan megrázta az országot. EgyÃ©rtelmûvÃ© vált, hogy a szÃ¶vetsÃ©ges lÃ©gierõ gyakorlatilag az ország
egÃ©sz terÃ¼letÃ©t kÃ©pes támadni. Bebizonyosodott, hogy az ország nincs kellõen felkÃ©szÃ¼lve a lÃ©giháborúra, Ã©s
kiemelkedõ fontosságú városai - pl. Debrecen, Kolozsvár, Nagyvárad... sõt mÃ©g Miskolc is, mert a lÃ©gvÃ©delem csak
Diósgyõrre Ã©pÃ¼lt ki, oda is elÃ©gtelen mÃ©rtÃ©kben - maradtak teljesen fedezetlenÃ¼l, kÃ©nyÃ©re-kedvÃ©re kiszolgáltatv
támadó repÃ¼lõgÃ©peknek. A felháborodott visszhang nem is váratott magára sokáig. Kolozsvár TÃ¶rvÃ©nyhatósági
Jogú Szabad Királyi Város (THJ Sz. Kir. Város) fõispánja, már kÃ©t nappal a bombatámadás után, jelentÃ©sÃ©ben
így ír a belÃ¼gyminiszternek, miután felsorolta, hogy mikÃ©nt szerveztÃ©k meg a mentÃ©st Ã©s helyreállítást (egyÃ©bkÃ©nt
hasonlóan pontosan Ã©s jól, mint Nagyváradon, csupán a hellyel való takarÃ©koskodás Ã©rdekÃ©ben eltekintettem a tÃ©teles
felsorolástól. Kolozsvár kÃ¶zigazgatása Ã©s lÃ©goltalma is kiemelkedõen dolgozott, pÃ©ldamutatóan helytállt. P. I.): "...
megengedhetetlen, hogy az ország második városa teljesen ki legyen szolgáltatva az ellensÃ©g kÃ©nyÃ©nekkedvÃ©nek..." Felháborodott a lÃ©gvÃ©delem hiánya Ã©s hibája miatt. "Itt mÃ©g csak azt kell megjegyeznem, hogy saját
tapasztalatom a repÃ¼lõ állomáson igen sok vadászgÃ©p volt, de ezek a repÃ¼lõtÃ©r polgári parancsnokától kapott
információ szerint felsõbb utasításra, a pilóták minden Ã¶nfeláldozó Ã¶nkÃ©ntes vállalkozása ellenÃ©re sem szállhattak fel.
A felsõbb utasítás állítólag azÃ©rt volt tiltó, mert a gÃ©pek úgynevezett "HÃ©ja" típusú gÃ©pek, amelyek a támadó Liberator
gÃ©pekkel szemben... csak Ã©rtelmetlen áldozatok lettek volna. Ha tehát ez a helyzet, akkor ezek a gÃ©pek olyan helyre
szállítandók, ahol felhasználhatók, Ã©s helyÃ¼kbe olyan gÃ©pek hozandók, amelyek ha teljes vÃ©delmet nem is nyújthatnak,
de a lakosságban legalább a vÃ©dettsÃ©g Ã©rzetÃ©t keltik. Ugyanez áll a lÃ©gvÃ©delmi tÃ¼zÃ©rsÃ©gre is...".21 Nagyon õsz
jelentÃ©s. ÉrzÃ©kelteti mind a városi lakosság mind a szamosfalvi repÃ¼lõtÃ©r magyar pilótáinak kiszolgáltatott helyzetÃ©t.
FÃ©lreÃ©rthetetlenÃ¼l jelzi, hogy amit elmulasztanak idõben, mÃ©g bÃ©kÃ©ben megtenni a vÃ©delem Ã©rdekÃ©ben, az már
pótolhatatlan háborúban, Ã©s rendkívÃ¼l vÃ©res áldozatokat kíván.

A belÃ¼gyminiszter a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ városokból Ã©rkezõ panaszokat, felháborodásokat Ã¶sszegezve átkÃ¼ldte a
vezÃ©rkarnak. A vezÃ©rkari fõnÃ¶k kiadta kivizsgálásra a lÃ©gvÃ©delmi erõk parancsnokának. Egy hónap múlva kapta meg a
választ. A teljes okmányt mellÃ©keltem e tanulmányhoz. Jellemzõ okmány. IskolapÃ©ldája a mûfelháborodásnak Ã©s a
felelõssÃ©g elkenÃ©sÃ©nek (Lásd 1. sz. mellÃ©klet). A vezÃ©rkari fõnÃ¶k tisztában volt a helyzettel, Ã©s mivel nem tudott
segíteni, nem volt lÃ©gvÃ©delmi eszkÃ¶ze tÃ¶bb a meglevõnÃ©l az országnak, Ã©rtelmetlennek ítÃ©lte a további vitát.
VálaszlevelÃ©ben kÃ©rte a belÃ¼gyminisztert, hogy az Ã©rintett fõispánokkal látogassák meg õt a kÃ©rdÃ©s
megbeszÃ©lÃ©sÃ©re.22 Így is tÃ¶rtÃ©nt, Ã©s a kÃ©rdÃ©st a felelõs vezetõk a "szõnyeg alá sÃ¶pÃ¶rtÃ©k". A teljes igazságho
hozzátartozik, hogy 1944. nyarán már sem NÃ©metország, sem szÃ¶vetsÃ©gesei, Magyarország, Románia nem
voltak abban a helyzetben, hogy akár egyetlen szÃ¶vetsÃ©ges hadászati bombatámadást kÃ©pesek lettek volna
megakadályozni, csupán zavarni tudták.
3. 1944. augusztus-szeptember
https://www.szekelyfoldert.info

Támogató: Joomla!

Generálás: 17 February, 2019, 09:18

Június-július hónapok az úgynevezett "olajháború" hetei voltak. A szÃ¶vetsÃ©ges lÃ©gierõ a normandiai partraszállás
sikerÃ©t kÃ¶vetõen új feladatot kapott. TÃ¶nkre kellett bombáznia a nÃ©met, román, magyar, szlovák stb. kõolajipart.
SPAAZT tábornok június 8-án kiadott Ã©s a továbbiakban egÃ©szen a háború vÃ©gÃ©ig Ã©rvÃ©nyben maradt direktívája így
határozza meg a fõ feladatot: "Az elsõdleges hadászati cÃ©l a továbbiakban az ellensÃ©ges katonai erõk
Ã¼zemanyagellátásának megakadályozása....23 Egymást kÃ¶vetõ hatalmas erejû támadásokkal augusztusra a
nÃ©met kõolaj- Ã©s mûbenzingyártást az Ã©v elejinek a 6%-ra (!) Ã©s a magyar egyharmadára szorították vissza.24

Észak-ErdÃ©lyben, a tanulmányomban nem tárgyalt átrepÃ¼lÃ©seket leszámítva, egÃ©szen augusztus elejÃ©ig viszonylag
nyugalom volt. A helyzet augusztus 20-át kÃ¶vetõen változott meg gyÃ¶keresen. A román kiugrás Ã©s a VÃ¶rÃ¶s
Hadsereg gyors romániai elõtÃ¶rÃ©se alapvetõen megváltoztatta a háború menetÃ©t e tÃ©rsÃ©gben. A 15. AAF egyik fontos
feladata lett a VÃ¶rÃ¶s Hadsereg támadásának támogatása. A cÃ©llistákra ismÃ©t felkerÃ¼ltek az Ã©szak-erdÃ©lyi,
valamint a kelet-magyarországi vasúti pályaudvarok, rendezõpályaudvarok valamint a magyar Ã©s nÃ©met katonai
repÃ¼lõterek. Egy rÃ¶vid felsorolás is Ã©rzÃ©kelteti e bombatámadások intenzitását Ã©s sûrûsÃ©gÃ©t. Szegedet augusztus
20, 24, 29-Ã©n Ã©s szeptember 2-áról 3-ára virradó Ã©jszaka, Szolnokot augusztus 20, 28, 29-Ã©n Ã©s szeptember 1, 3, 5, 19
Ã©n Ã©rte bombatámadás, Debrecent szeptember 1-Ã©n Ã©s 21-Ã©n, Nyíregyházát pedig szeptember 6-án. Bombázták
az AlfÃ¶ldÃ¶n lÃ©võ Ã¶sszes állandó Ã©s tábori repÃ¼lõteret is. E támadássorozathoz kapcsolódnak a Nagyvárad,
Nagykároly Ã©s SzászrÃ©gen elleni bombatámadások is.

Idõrendi sorrendben Nagyváradot, a repÃ¼lõtÃ©ren állomásozó nÃ©met gÃ©peket Ã©rte 1944. augusztus 30-án az elsõ
támadás. A rendelkezÃ©sre álló okmány nem tudott állást foglalni a támadó vadászgÃ©pek nemzetisÃ©gÃ©rõl. Lehettek
amerikaiak, szovjetek vagy akár románok is. Az alacsonyan támadó Ã©s fedÃ©lzeti fegyvereikbõl tÃ¼zelõ gÃ©pek 20-25
nÃ©met repÃ¼lõgÃ©pet felgyújtottak, majd gyorsan tovább repÃ¼ltek. Ã–t-hat ember vesztette Ã©letÃ©t.25 Másnap, 31-Ã©n 1
óra 5 Ã©s 20 perc kÃ¶zÃ¶tt 16 amerikai "Mustang" (P-51-es) típusú vadászgÃ©p támadta meg a nÃ©met repÃ¼lõteret. Az
Országos LÃ©gvÃ©delmi KÃ¶zpont ismÃ©t nem jelezte elõre a lÃ©gitámadást, csak a helyi riasztás mûkÃ¶dÃ¶tt. Az
alacsonyan támadó gÃ©pek a fÃ¶ldÃ¶n felgyújtottak 15 nÃ©met repÃ¼lõgÃ©pet. Egy, a repÃ¼lõtÃ©r melletti kis ház is leÃ©ge
Ketten vesztettÃ©k Ã©letÃ¼ket, Ã©s 7-en sebesÃ¼ltek meg.26 Ugyanezen a napon az amerikai gÃ©pek megtámadták a
szászrÃ©geni nÃ©met tábori repÃ¼lõteret is. A támadásról semmilyen rÃ©szletes adat nem áll rendelkezÃ©sÃ¼nkre, a
tÃ©nyen kívÃ¼l.27 A Országos LÃ©gvÃ©delmi Parancsnokság, valamint a honvÃ©delmi minisztÃ©rium 35., 36. lÃ©goltalmi
osztályainak iratanyagai Budapest ostroma alatt megsemmisÃ¼ltek. A rendelkezÃ©sre álló Ã©s kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ
levÃ©ltárakban fÃ¶llelhetõ iratok pedig hiányosak. Az erdÃ©lyi levÃ©ltárakban nem állt módomban kutatni, ezÃ©rt elõfordulhat,
hogy egyes - elsõsorban a katonai cÃ©lok ellen vÃ©grehajtott - lÃ©gitámadások adatai hiányosak, vagy nem kerÃ¼ltek elõ,
elkallódtak.

Szeptember 1-jÃ©n 11 óra 25-kor mintegy 80 amerikai bombázógÃ©p átrepÃ¼lt Nagykároly felett. "...10 perc múlva
visszatÃ©rtek, de már csak egy kÃ¶telÃ©k, amelyben 27 gÃ©p volt, ezek kÃ¶zÃ¶tt 6 vadászgÃ©p. A bombázást a
szappangyárnál 11 óra 45 perckor kezdtÃ©k meg, amikor már kb. 2500 m-re ereszkedtek le. Bombáikat az állomáson
átfutó Budapest-máramarosszigeti sínpárok irányában, jobbra-balra, kb. 200-250 m szÃ©les sáv által meghatárolható
terÃ¼letre szórták le..."28-98 db. bombát dobtak le, kÃ¶ztÃ¼k 10 db. 1000 fontost, a tÃ¶bbi 500 fontos volt. KÃ¶zÃ¼lÃ¼k 2
db. nem robbant fel. Hárman - kÃ¶zÃ¼lÃ¼k egy egyÃ©ves kisbaba Ã©s egy nÃ©met katona - vesztettÃ©k Ã©letÃ¼ket, Ã©s 18
sebesÃ¼ltek meg. A legsúlyosabb károk a vasútállomást, vasúti raktárakat Ã©rtÃ©k, ahol 10 vagon Ã©s 5 vagon
termÃ©k megsemmisÃ¼lt, Ã©s az "ErdÃ©ly" Olaj-, Szappan- Ã©s Vegyicikk gyárat. 8 rombolóbomba találat megsemmisítette a
gyár raktárait Ã©s margaringyártó valamint vízbontó Ã¼zemeit. Sok ház megsemmisÃ¼lt a vasútállomás kÃ¶rÃ¼li
HUNYADI, ARANY János, MIKSZÁTH Kálmán, BERCSÉNYI utcákban Ã©s a LUKY soron. 21 család, 53 lÃ©lek vált
hajlÃ©ktalanná. SzÃ¼ksÃ©glakásokban helyeztÃ©k el õket. A jóval nagyobb vesztesÃ©get az állomásfõnÃ¶k Ã©s a
szappangyár igazgatója elõzte meg, akik a lÃ©giriadó elhangzásakor azonnal kiÃ¼rítettÃ©k az állomást Ã©s a gyárat. A
rendelkezÃ©sre álló 15 perc alatt az emberek elhagyták az állomás kÃ¶rzetÃ©t.29

A város lÃ©goltalmi szervezete viszont már korántsem dolgozott olyan jól, mint KolozsvárÃ© vagy NagyváradÃ©. Az
állomány egyharmada nem jelent meg menteni. A fõszolgabíró a kÃ¶rnyezõ kÃ¶zsÃ©gek - Gencs Ã©s Kapoly - osztagait hozta
segítsÃ©gÃ¼l Ã©s a leventÃ©ket. KÃ©t betemetett asszonyt kellett kiásni. Az ijedtsÃ©gen kívÃ¼l "...komoly baja egyiknek sem
tÃ¶rtÃ©nt".30
E napok valamelyikÃ©n, vagy nÃ©hány nappal kÃ©sõbb Ã©rte (Ã©rhette?) valószínûleg SzatmárnÃ©metit is egy nagyerejû
bombatámadás, mert egy szeptember vÃ©gi pestszenterzsÃ©beti polgármesteri jelentÃ©s írja, hogy a várost Ã©rt súlyos
bombatámadás okozta károk felszámolására, a helyreállítás megszervezÃ©sÃ©re segítsÃ©gÃ¼l "...a tapasztalt
ZSOLGYA Árpád... mûszaki tanácsost kÃ¼ldi..." SzatmárnÃ©metibe.31 A lÃ©gitámadásról viszont egyetlen jelentÃ©s sem
beszÃ©l.
Az utolsó nagyerejû bombatámadás, amely Ã©szak-erdÃ©lyi város ellen irányult, 1944. szeptember 6-án Nagyváradot
Ã©rte. E támadás azonban már a korábbiaktól eltÃ©rõ politikai cÃ©lú lÃ©gi hadmûveletsorozat rÃ©sze volt. Szeptember
Ã¶tÃ¶dike volt a nyitánya annak a tÃ¶bbhetes lÃ©gitámadás sorozatnak - elsõsorban a fõvárost Ã©rte - amely Ã©jjel-nappal,
szÃ¼net nÃ©lkÃ¼li támadásokkal a magyar politikai vezetÃ©st akarta rákÃ©nyszeríteni a fegyverszÃ¼net elfogadására, a
román kiugrás kÃ¶vetÃ©sÃ©re. Találóan kibombázni Magyarországot a háborúból" cÃ©lnak nevezte egy angol politikus a
támadásokat.32
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A meghatározó cÃ©l mellett a fõfeladat továbbra is a VÃ¶rÃ¶s Hadsereg elõtÃ¶rÃ©sÃ©nek támogatása volt. Csapatai ekkor
már napok óta SzÃ©kelyfÃ¶ld terÃ¼letÃ©n (Úz-vÃ¶lgy) harcoltak, Ã©s páncÃ©los erõinek Ã©le szeptember 5-Ã©n elfoglalta Br
bombatámadások során a vasúti csomópontokra, állomásokra, hidakra Ã©s repÃ¼lõterekre mÃ©rtek sorozatos
lÃ©gicsapásokat. Szeptember 6-án Nagyvárad mellett Nyíregyháza Ã©s ÚjvidÃ©k vasútállomásait Ã©rte
szõnyegbombázás, valamint tÃ¶bb repÃ¼lõteret Ã©s a KÃ¶rÃ¶sÃ¶k hídjait támadták. A lÃ©gi hadmûvelet sem mÃ©reteiben,
sem intenzitásában nem kÃ¶zelítette meg a június másodikait.33
Nagyváradon - nagyjából Nyíregyházával azonos idõben - 10 óra 55 perckor szólaltak meg a szirÃ©nák. A lÃ©gitámadás
11 óra 10 perckor kezdõdÃ¶tt, Ã©s 10 percig tartott. 108 "Liberátor" 1249 db 500 Ã©s 1000 fontos rombolóbombát hajított a
vasútállomásra, - amely termÃ©szetesen ismÃ©t beterítette a kÃ¶rnyÃ©ket is - Ã©s váradvelencei, valamint õsipusztai
vasútállomásokra. A KÃ¶rÃ¶s vasúti hídja is súlyosan megrongálódott.34 A városban súlyosan, vagy kÃ¶zepesen
megrongálódott 680 kÃ¶z- Ã©s magánÃ©pÃ¼let. (A jelentÃ©s nem rÃ©szletezi.) 906 család, 2718 ember vált hajlÃ©ktalanná.
A város polgárai kÃ¶zÃ¼l 145-en vesztettÃ©k Ã©letÃ¼ket, Ã©s ami a legfájóbb, kÃ¶zÃ¼lÃ¼k 41 mÃ©g gyerek volt. Továbbá
meghalt mÃ©g 71 nÃ©met katona Ã©s ápolónõ, akik a pályaudvaron tartózkodtak. 87 sebesÃ¼lt kÃ¶zÃ¼l 45 kerÃ¼lt
kórházba.35
A repÃ¼lõgÃ©pek elvonulása után a lÃ©goltalom azonnal megkezdte a mentÃ©st Ã©s a kárfelszámolást. A munkában az
Ã¶sszes hatósági lÃ©goltalmi szervezet teljes erõvel, valamint a kÃ¶rnyezõ falvakból berendelt alakulatokkal kÃ¶zel három
napig dolgozott. A munkába bekapcsolódott a honvÃ©dsÃ©g Ã©s a Wehrmacht - Váradon tartozkodó erõivel, mentõautóival.
4. A szovjet lÃ©gierõ gÃ©peinek támadásai

1944. július vÃ©gÃ©re a VÃ¶rÃ¶s Hadsereg Kárpátalja elõterÃ©ben fÃ¶lzárkózott a Kárpátok gerincein kiÃ©pített magyar
vÃ©dõvonalakra, Ã©s bár tÃ¶bb kísÃ©rlettel sem tudta áttÃ¶rni a vÃ©delmet, intenzív lÃ©gitevÃ©kenysÃ©get indított az ungi, b
máramarosi Ã©s ugocsai magyar városok Ã©s a kÃ¶zlekedÃ©si cÃ©lok ellen. E támadások átcsaptak Észak-ErdÃ©lyre is.
Szovjet felderítõ repÃ¼lõgÃ©pek szinte naponta repÃ¼ltek át lÃ©gterÃ©n. A felderítÃ©s tevÃ©kenysÃ©gÃ©nek Ã©rzÃ©keltetÃ
egyetlen napot emelek ki, 1944. augusztus 8-át, tehát mÃ©g a jasi-kisinyovi hadmûvelet elõkÃ©szítÃ©se idõszakának egy
jellegzetes napját. Reggel a lÃ©gvÃ©delem jelentette, hogy Románia terÃ¼letei felett Ã©lÃ©nk lÃ©gitevÃ©kenysÃ©g folyik. 9 ó
perckor Kolozsvár tÃ©rsÃ©gÃ©ben 1 szovjet felderítõ repÃ¼lõgÃ©p berepÃ¼lt, nÃ©hány kÃ¶rt írt le a város felett, majd
SzászrÃ©gen-Nagybánya-Máramarossziget útvonalon 10 óra 50 perckor elhagyta az ország lÃ©gterÃ©t. Egy másik gÃ©p
10 óra 03-kor GyergyóbÃ©kásnál repÃ¼lt be, majd BorszÃ©knÃ©l Ã©szakra fordulva vÃ©gigrepÃ¼lt a Kárpátok felett, Ã©s 11.
kor Kárpátalján hagyta el a magyar lÃ©gteret.36 Átlag nap volt. A leírtak bármelyik napra ráhúzhatók. TÃ¶bb
berepÃ¼lÃ©s után, az elsõ jelentõsebb szovjet bombatámadás 1944. augusztus 17-Ã©n 21 Ã©s 22 óra kÃ¶zÃ¶tt Ã©rte a Csík
megyei Ditrót, mintegy 100 foszforos gyújtóbombát Ã©s 10 rombolóbombát dobtak a telepÃ¼lÃ©sre, a rombolókat pedig
nagyrÃ©szt a vasútállomásra. Kilenc ház teljesen kiÃ©gett, valamint kÃ¶zel kÃ©t tucat szÃ©náspajta Ã©s istálló. Egy ember
megsebesÃ¼lt, mintegy 20 szarvasmarha, sok juh, sertÃ©s elpusztult.37 Egy repÃ¼lõgÃ©p úgy látszik eltÃ©vedhetett, mert
nÃ©hány gyújtóbombát a kÃ¶zeli GyergyóremetÃ©re dobott.38 ValamiÃ©rt Ditró a szovjetek Ã©rdeklõdÃ©sÃ©nek homlokterÃ©
kerÃ¼lhetett, mert már elõzõ nap Ã©jszaka dobtak le a kÃ¶rnyÃ©kÃ©re - a mezõkre - nÃ©hány romboló bombát Ã©s 15-Ã©n 2
kor feltehetõen feltÃ©telezett partizánoknak az 1492. magassági pontnál kÃ©t Ã©lelmiszerzsákot dobtak ki ejtõernyõvel.
Tartalmuk szárított kenyÃ©r, rizs, húskonzervek, margarin, orosz tea, dohány Ã©s kÃ©zifegyver lõszer, valamint 2 fõzõedÃ©ny
volt. A csendõri jelentÃ©sek nem írtak partizánokról a kÃ¶rnyÃ©ken.39 Az amerikai bombázásoktól eltÃ©rõen a szovjetek
legtÃ¶bbszÃ¶r kis kÃ¶telÃ©kekben - gÃ©ppár, raj, legfeljebb század - hajtották vÃ©gre a támadásokat. Éjszaka pedig, az
Ã¶sszeÃ¼tkÃ¶zÃ©sek elkerÃ¼lÃ©se Ã©rdekÃ©ben, egyesÃ©vel repÃ¼ltek rá a cÃ©lra. Így volt ez a Maros-Torda megyei
Palotailván is augusztus 19-Ã©n 21 óra perckor amikor egy szovjet Ã©jszakai bombázógÃ©p a nÃ©met katonák elhelyezÃ©si
kÃ¶rletÃ©nÃ©l 3 db. gyújtóbombát dobott le, cÃ©lt tÃ©vesztve.40

Augusztus 20-a után megszaporodtak a támadások. 24-Ã©n 22 óra 30-kor feltehetõen egy gÃ©p, 82 db. "orosz" 5 kg-os
gyújtóbombát dobott a kÃ¶zsÃ©gre. Nagy rÃ©szÃ¼k nem robbant fel, így csekÃ©ly kárt okoztak.41 Nyugati irányba, az
Ukrajnából berepÃ¼lõ szovjet repÃ¼lõgÃ©pek Észak-ErdÃ©ly terÃ¼letÃ©n legtávolabb SzatmárnÃ©metit bombázták.
Szeptember 22-Ã©n 22 óra 10 perckor 3 "orosz repÃ¼lõgÃ©p" "sok romboló, gyújtó Ã©s világító bombát" dobott a városra. A
világító bombákat a nÃ©pnyelv "sztálingyertyáknak" nevezte, fÃ¼ggetlenÃ¼l attól, hogy britek, vagy szovjetek
használták. A városban 1 ember Ã©letÃ©t vesztette, Ã©s 3-an megsebesÃ¼ltek.42 Augusztus 28-án 22 óra 10 Ã©s 20 perc
kÃ¶zÃ¶tt 5 db. nagy romboló Ã©s 5 db. világító bombát vetettek a városra. Ã–t emeletes Ã©s fÃ¶ldszintes ház rongálódott meg.
Egy gyermek Ã©letÃ©t vesztette, Ã©s három nõ megsebesÃ¼lt.43 Augusztus 30-án 21 óra 6 perckor ismÃ©t bombázták a
várost. 4 romboló Ã©s 4 világító bomba mindÃ¶ssze kÃ©t lakóházat rongált meg kÃ¶nnyebben Ã©s súlyosan megsebesített kÃ©
fÃ©rfit.44
Egy nappal korábban Szolnok-Doboka megyÃ©ben egy szovjet gÃ©p 8 db. kisebb rombolóbombát vetett
SzÃ©kelybethlenfalvára, csekÃ©ly kárt okozva.45 Továbbá Máramarosszigetet Ã©rte dÃ©lelõtt 11 óra 5 perckor
lÃ©gitámadás. Egy szovjet bombázó 1 db. 50 kg-os Ã©s 1 db. 100 kg-os bombát vetett a városra. A 100 kg-os nem
robbant fel. 1 ház Ã¶sszeomlott, 4 megrongálódott Ã©s 4 ember megsebesÃ¼lt.46

Augusztus 31-Ã©n reggel 7 óra 10 perckor Radnótfája (Maros-Torda megye) melletti nÃ©met tábori repÃ¼lõteret 20
ellensÃ©ges repÃ¼lõgÃ©p alacsonyan szállva megtámadta. FedÃ©lzeti fegyverekkel a fÃ¶ldÃ¶n kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ típusú gÃ©pek
kÃ¶zÃ¼l 53-at felgyújtottak. A gÃ©pek teljesen kiÃ©gtek. Az idõkÃ¶zben fÃ¶lszálló nÃ©met vadászgÃ©pek 4 támadó
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repÃ¼lõgÃ©pet lelõttek. Egy pilóta ejtõernyõvel kiugrott. Elfogták. A tÃ¶bbi bentÃ©gett a lelõtt gÃ©pekben. A nÃ©met katonák
kÃ¶zÃ¼l tÃ¶bben súlyosan megsebesÃ¼ltek. Az alacsonyan támadó gÃ©pek a repÃ¼lõtÃ©r kÃ¶zelÃ©ben legelÃ©szõ gulyábó
nyolc tehenet lemÃ©szároltak.
Valószínûleg ugyanezek a gÃ©pek nÃ©hány perccel kÃ©sõbb rácsaptak a LõvÃ©r (Maros-Torda) melletti magyar tábori
repÃ¼lõtÃ©rre is. A fÃ¶ldÃ¶n álló 11 gÃ©pbõl egyet fÃ¶lgyújtottak Ã©s egyet megrongáltak. Egy magyar repÃ¼lõkatona
megsebesÃ¼lt.47

Szeptember 1-jÃ©n ismÃ©t GyergyóremetÃ©t Ã©rte bombatámadás. Szovjet gÃ©pek egy lÃ©giaknát dobtak a falura. Ã–t lÃ©le
hunyt el.48

Szeptember 3-án a Szolnok-Doboka megyei Ispánmezõre 11 rombolóbombát vetettek az "orosz" gÃ©pek, nem okozva
lÃ©nyeges károkat. Ugyanaznap dÃ©lelõtt Palotailva mellett lÃ©giharcban a szovjetek lelõttek egy nÃ©met repÃ¼lõgÃ©pet. KÃ
szemÃ©lyzete ejtõernyõvel kiugrott, de szÃ¶rnyethalt, mert ernyõjÃ¼k nem nyílt ki.49
Továbbra is szeptember 3-ánál maradva: DÃ©lelõtt Kolozsvárt Ã©rte feltehetõen szovjet bombatámadás. A
vesztesÃ©gek adatait a magyarországi levÃ©ltári anyagból nem lehetett megállapítani. HÃ©t szÃ©kely telepÃ¼lÃ©st is Ã©rt
szovjet lÃ©gitámadás. Balavásárra (Maros-Torda) 10 rombolóbombát vetettek. Egy lÃ©lek meghalt, hárman súlyosan
Ã©s mintegy tízen kÃ¶nnyebben megsebesÃ¼ltek. Sok ház leÃ©gett, Ã©s számtalan állat elpusztult. Megfigyelhetõ, hogy
amíg a június 2.-ai bombatámadásról szóló - Ã©s idÃ©zett- adatok mindent pontosan, rÃ©szletezve feltÃ¼ntetnek, szeptember
elejÃ©n már sok az általánosítás, pontatlanság. A jelentÃ©st kÃ©szítõ rendõrsÃ©gek, csendõrÃ¶rsÃ¶k, városi-kÃ¶zsÃ©gi
elÃ¶ljáróságok Ã©rezhetõen kapkodnak, bizonytalankodnak. De nÃ©zzÃ¼k tovább az aznapi esemÃ©nyeket. Udvarhely
megyÃ©ben Zetelakán egy súlyos gyújtóbombákkal vÃ©grehajtott bombatámadás kÃ¶vetkezmÃ©nyekÃ©nt 50 ház leÃ©gett,
ketten meghaltak Ã©s 30-an megsebesÃ¼ltek. 12 gyújtóbomba nem robban fÃ¶l. Ez is jelzi, mily sokat dobtak a kÃ¶zsÃ©gre.
A szintÃ©n udvarhelyi KÃ¼kÃ¼llõkemÃ©nyfalván, bár áldozat nem volt, egy ház leÃ©gett. Csíkmadarasra 2 romboló,
Óradnára (Beszterce-Naszód megye) 5 gyújtóbombát vetettek. Egyik bombázás sem okozott nagyobb károkat. Hasonló
volt a helyzet Telcsen (Beszterce-Naszód) is, ahol bár 12 nagytÃ¶megû rombolóbombát dobtak le, mindÃ¶szsze egy tehÃ©n
esett áldozatul. A Maros-Torda megyei Teke kÃ¶zsÃ©get viszont súlyos bombatámadás Ã©rte. Hat lÃ©lek hunyt ki
Ã¶rÃ¶kre, Ã©s heten sebesÃ¼ltek meg. Sok ház Ã©s az iskola is megsemmisÃ¼lt, illetve megrongálódott. Másnap,
szeptember 4-Ã©n Bethlenre (Maros-Torda) vetettek 4 rombolóbombát, nÃ©gyen sebesÃ¼ltek meg.50
A magyar kormányzat 1944. szeptember 6-án elrendelte SzÃ©kelyfÃ¶ld kiÃ¼rítÃ©sÃ©t. A jelentÃ©sek fokozatosan
csÃ¶kkentek, majd megszûntek...
7-Ã©n ismÃ©t bombázták Ditrót, ez alkalommal a vasútállomást. Az áldozatok száma Ã©s a rombolás mÃ©rtÃ©ke
ismeretlen.51 Szeptember 8-án Gyergyószentmiklósra 8 rombolóbomba hullott. A vesztesÃ©g itt is ismeretlen.52 MÃ©g aznap
Borgóprundra (Beszterce-Naszód) 6 bombát dobtak. Itt kÃ©t magyar katona sebesÃ¼lt meg.53 Másnap szeptember 9-Ã©n
SzászrÃ©gent bombázták. A kár, vesztesÃ©g mÃ©rtÃ©ke itt is ismeretlen.
Kolozsvár elõterÃ©ben tombolt a tordai csata. Így a szovjet Ã©s rÃ©szben a román lÃ©gitevÃ©kenysÃ©g súlypontja is ÉszakErdÃ©ly kÃ¶zÃ©psõ Ã©s nyugati terÃ¼leteire tevõdÃ¶tt át. DÃ©st 14-Ã©n bombázzák elõszÃ¶r. Egy ember meghalt, hárman
megsebesÃ¼ltek, Ã©s az utászlaktanya súlyosan megrongálódott. Három nap múlva, szeptember 17-Ã©n a
vasútállomást Ã©s kÃ¶rnyÃ©kÃ©t Ã©ri súlyos szovjet bombatámadás. A raktárak teljesen kiÃ©gnek Ã©s a jelentÃ©s az
áldozatok számának meghatározása nÃ©lkÃ¼l megjegyzi, hogy sok halott Ã©s sebesÃ¼lt van. 19-Ã©n újra
bombázzák a várost. Ez alkalommal a kár csekÃ©ly, Ã©s nincs halott, viszont "sok a sebesÃ¼lt".54

A legsúlyosabb szovjet bombatámadás szeptember 16-án SzatmárnÃ©metit Ã©ri, amelyet, bár kisebb erõvel, 17-Ã©n Ã©s
19-Ã©n megismÃ©telnek. Ã–sszesen kÃ¶zel 1000 nagymÃ©retû rombolóbombát (azaz 250-500 kg tÃ¶megût) dobtak a városra
130-an haltak Ã©s 350-en sebesÃ¼ltek meg. "A városban Ã©psÃ©gben lÃ©võ ház nincs - jegyzi meg a csendõrsÃ©g jelentÃ©s
majd így folytatja - A lakosság 50%-a hajlÃ©ktalanná vált, Ã©s a kÃ¶rnyÃ©kbeli falvakba menekÃ¼lt. A hatóságok, hivatalok
Ã©s intÃ©zetek nagyrÃ©sze elhagyta a várost. Villany-, vízszolgáltatás Ã©s távbeszÃ©lõ Ã¶sszekÃ¶ttetÃ©s nincs." Sajnos enn
rÃ©szletesebb jelentÃ©s jelenleg nem áll a szerzõ rendelkezÃ©sÃ©re. E nÃ©hány sor, mindÃ¶ssze fÃ©loldal, azonban jelzi, ho
a várost valóban rendkívÃ¼l súlyos bombatámadás Ã©rte. Ily nagy vesztesÃ©get csak az amerikai szõnyegbombázások
szoktak okozni. Valószínûleg a szovjet lÃ©gierõ is a szõnyegbombázás módszerÃ©t alkalmazhatta.55

Szeptember 16-án mÃ©g Csúcsára (Bihar), Halmira (Ugocsa), hullottak bombák. Az idõben kÃ©t napot visszaugorva, 14Ã©n 21 óra 22 perckor pedig egy szovjet gÃ©p Nagybánya MÁV vasútállomását Ã©s a Hungária vegyipari gyárát
bombázta. Egyik támadás sem volt jelentõs.56 A jelentÃ©sek nem beszÃ©lnek az áldozatokról. És most már a
továbbiakban valóban "távirati stílusban" fÃ¶lsorolva a bombatámadásokat, mivel a beÃ©rkezett jelentÃ©sek tÃ¶bbsÃ©ge is
távirat, vagy telefonon jelentett "távmondat" volt. Szeptember 17. Királydaróc (Szatmár) 14 rombolóbomba, a kár: 3
ház megrongálódott; Halmi (Ugocsa) 5 rombolóbomba, sem kár, sem vesztesÃ©g nem volt. Érszentmihály 6
rombolóbomba, Siter (Bihar) 4 rombolóbomba. MindkÃ©t kÃ¶zsÃ©gben kisebb Ã©pÃ¼letkárok fordultak elõ. Szeptember 19-Ã©
Szamosújvárt bombázzák. Az áldozatok száma: 2 halott Ã©s 1 sebesÃ¼lt.
Szeptember 20. Zilah. A bombatámadás a vasútállomást Ã©rte. A rÃ©szletek ismeretlenek.
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Szeptember 21. Bors (Bihar), rombolóbomba, KÃ¶rÃ¶starján (Bihar) 4 rombolóbomba. A jelentÃ©sekben nincs szó
vesztesÃ©gekrõl.57

És vÃ©gÃ¼l szeptember 25. Erdõvásárhelyen (Szolnok-Doboka) lÃ©giharcban a magyar vadászgÃ©pek lelõttek egy román
repÃ¼lõgÃ©pet. A pilóta ejtõernyõvel kiugrott, majd az erdõsÃ©gekben eltûnt.58 Ezzel a hivatalos magyar jelentÃ©sek Ã¶sszes
adatát számbavettÃ¼k.59 Továbbiakra valószínûleg már csak az egyes volt megyÃ©k, vagy városok, kÃ¶zsÃ©gek
iratanyagai kÃ¶zÃ¶tt bukkanhatunk. Esetleg magángyûjtemÃ©nyekben.

Az amerikai Ã©s a szovjet bombázások vÃ©grehajtási módszereit, cÃ©lpontjait... stb Ã¶sszevetve megállapítható, hogy amíg
az amerikai támadásoknak kivÃ©tel nÃ©lkÃ¼l minden esetben pontosan meghatározható katonai, ipari, kÃ¶zlekedÃ©si
cÃ©ljaik voltak, addig a szovjet támadások egy rÃ©szÃ©rõl már kÃ¶zel sem mutatható ki ilyen határozott tÃ¶rekvÃ©s. Látszólag
esetenkÃ©nt teljesen rendszertelenÃ¼l bombázták az erdÃ©lyi falvakat, városokat. Így pÃ©ldául SzatmárnÃ©metit. Úgy
tûnik, elsõsorban lÃ©lektani hatást akartak elÃ©rni, megtÃ¶rni a lakosság erkÃ¶lcsi ellenálló erejÃ©t. Ez esetben tÃ¶bbnyire
mindegy volt, a város mely rÃ©szÃ©re dobják a bombákat. Mivel azonban a fÃ¶lsorolt Ã©s bemutatott bombatámadások
1944. szeptemberi jelentÃ©seinek nagy tÃ¶bbsÃ©ge már nem szakmailag megalapozott lÃ©goltalmi - mai szóhasználattal:
polgári vÃ©delmi - jelentÃ©s, hanem rendõri, csendõri... stb., az is lehetsÃ©ges, hogy kÃ©szítõi nem voltak felkÃ©szÃ¼lve szak
jelentÃ©sek Ã¶sszeállítására, így csak feltÃ©telezÃ©skÃ©nt Ã©rtÃ©kelhetõ kÃ¶vetkeztetÃ©sek vonhatók le belõlÃ¼k.

Amikor szeptemberben a hadmûveletek átterjedtek a SzÃ©kelyfÃ¶ldre, majd nÃ©hány hÃ©ttel kÃ©sõbb fokozatosan
vÃ©giggÃ¶rdÃ¼ltek egÃ©sz Észak-ErdÃ©lyen, a jelentÃ©sek megritkultak, hiányossá váltak. A korábban jól mûkÃ¶dõ rendszer
Ã©szrevehetõen fellazult. EzÃ©rt a hadmûveleteket kísÃ©rõ, feltehetõen Ã©lÃ©nk szovjet Ã©s román lÃ©gitevÃ©kenysÃ©g ma
nyomonkÃ¶vethetetlen. A magyar Ã©s nÃ©met katonai jelentÃ©sek pedig az esetek tÃ¶bbsÃ©gÃ©ben nem tÃ©rtek ki a polgári
lakosságot Ã©rt vesztesÃ©gekre, károkra.

BefejezÃ©sÃ¼l nÃ©hány mondat a felhasznált forrásokról. RÃ¶vid eszmefuttatásomhoz a HadtÃ¶rtÃ©neti IntÃ©zet Ã©s
LevÃ©ltárban (HIL), illetve a magyar Országos LevÃ©ltárban (OL) 1997. júliusáig fellelhetõ iratanyagokat használtam
fel. Elsõsorban a lÃ©goltalmi, rendõrsÃ©gi Ã©s csendõrsÃ©gi jelentÃ©sekre támaszkodtam. Mint már korábban jeleztem, a
fõváros ostromakor a lÃ©gvÃ©delmi Ã©s lÃ©goltalmi iratok nagy tÃ¶bbsÃ©ge megsemmisÃ¼lt, elÃ©gett. A HIL Ã©s az OL irata
pedig hiányos. A rÃ©szletek bemutatására pÃ©ldának a kÃ¶zsÃ©gek Ã©s rendõrsÃ©ggel nem rendelkezõ kisvárosok
esemÃ©nyeit tÃ©telesen rÃ¶gzítõ napi csendõrsÃ©gi Ã¶sszefoglaló jelentÃ©sek hiányaira tÃ©rek csak ki. A román kiugrást kÃ¶
másfÃ©l hónap iratanyagából hiányzik a szeptember 3.-i, 8.-i, 10.-i, 24.-i, 29.-i, 30.-i, október 1.-i, 4.-i, 8.-i, 11.-i Ã©s 12.-i.
ElÃ©g a tordai csata esemÃ©nyeire hivatkoznom ahhoz, hogy feltÃ©telezzem, Ã©lÃ©nk lÃ©gitevÃ©kenysÃ©g volt e napokon is
dolgozatomban leírtak egyÃ©rtelmûen nem a teljes kÃ©pet nyújtják az idõszakról. Minden valószínûsÃ©g szerint jónÃ©hány
kÃ¶zsÃ©g, kisváros elleni bombatámadás kimaradt a vázolt kÃ©pbõl. Pótlásukhoz azonban a volt Ã©szak-erdÃ©lyi helyi
irattárak, anyakÃ¶nyvi feljegyzÃ©sek anyagában kÃ©ne búvárkodni. Erre jelenleg nincs módom.55

Az Észak-ErdÃ©ly feletti lÃ©giháború teljessÃ©gÃ©hez hozzátartoznak mÃ©g a rÃ¶plapszórások, a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ brit, amerik
Ã©s szovjet propagandaakciók, továbbá a Jugoszláv NÃ©pi Felszabadító Hadsereg valamint a lengyel Honi Hadsereg
(Armija Krajowa) hadianyagutánpótlását vÃ©gzõ szovjet, illetve brit lÃ©gi szállítások bemutatása is. E tÃ©mákra
szándÃ©kosan nem tÃ©rtem ki, mivel megdupláznák írásom amúgy is bõ terjedelmÃ©t. ElÃ©gedjenek meg az olvasók
csupán egy tÃ¶mÃ¶r kÃ¶zlÃ©ssel. 1944. nyarán - kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a varsói felkelÃ©s napjaiban - Ã©jszakánkÃ©nt 100-150 szov
Ã©s brit szállítógÃ©p is megtette az utat Jugoszláviába, valamint Varsóba. Oda-visszarÃ¶ptÃ©ben áthaladva ErdÃ©ly fÃ¶lÃ¶tt.

Mindent Ã¶sszevetve megállapítható, hogy Észak-ErdÃ©ly kÃ©t nagyvárosát, Kolozsvárt, Nagyváradot, továbbá
SzatmárnÃ©metit Ã©s Nagykárolyt leszámítva, az akkori Magyarország bombatámadásoknak legkevÃ©sbÃ© kitett
terÃ¼letÃ©nek számított. MegjegyezzÃ¼k: hála istennek, mivel a magyar honi lÃ©gvÃ©delem által is leggyengÃ©bben vÃ©dett
terÃ¼let volt.
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az alkenyÃ©ri tábori repÃ¼lõteret. E támadásokról azonban magyar kárjelentÃ©st, vagy megerõsítÃ©st nem leltem.
Budapest, 1997, július 21.
MellÃ©klet
(RÃ¶vidítÃ©sjegyzÃ©k a mellÃ©klethez
á. ágyú/ágyús
BÃ¼m. belÃ¼gyminiszter, belÃ¼gyminisztÃ©rium
dd. dandár
F. Ã©. folyó Ã©v
gá. gÃ©págyú
lÃ©go. lÃ©goltalom/lÃ©goltalmi
lgv. lÃ©gvÃ©delem/lÃ©gvÃ©delmi
lgv.tÃ¼. lÃ©gvÃ©delmi tÃ¼zÃ©r
OrlÃ©kÃ¶z. Országos lÃ©gvÃ©delmi kÃ¶zpont
pk. parancsnok
pu. pályaudvar
rep. repÃ¼lõ
tád. támadás
vad. rep. vadászrepÃ¼lõ
Vkf./vkf. vezÃ©rkari fõnÃ¶k/vezÃ©rkari fõnÃ¶ksÃ©g
Ã¼. Ã¼teg)
Másolat
M. kir. honvÃ©d lÃ©gvÃ©delmi erõk parancsnoksága.
(Budapest, 9. Postafiók 21.)
38.333. szám
Eln.-1944
A lgv. tÃ¼-t Ã©rt súlyos tád. a BÃ¼m.
kÃ¶zegei rÃ©szÃ©rõl
M. kir. honvÃ©d VezÃ©rkar FõnÃ¶k Urnak!
Budapest, 1944. Ã©vi július hó 21-Ã©n.
Budapest
Az 5671. vkf. szsgd. 1944. sz.-ra:
I. A m. kir. BelÃ¼gyminiszter úr 10.866. sz. átiratára a kÃ¶vetkezõket jelentem:
a.Kolozsvár-on sem magyar, sem nÃ©met vadászrepÃ¼lõk nincsenek Ã©s a lÃ©gitámadás idõpontjában sem voltak. Ha
a - jelentÃ©s állítása szerint - valamifÃ©le rep. egysÃ©g volt is ott, ezek nyilvánvalóan "minden Ã¶nfeláldozó Ã¶nkÃ©ntes
vállalkozásuk dacára sem szállhattak fel", mert eredmÃ©ny nÃ©lkÃ¼li Ã¶ngyilkosság számba megy a lÃ©giharcra nem
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szerkesztett Ã©s alkalmatlan gÃ©pekkel az olyan kÃ¶telÃ©kek megtámadása, mint amilyenek június hó 2-án Kolozsvárt
megtámadták.
Kolozsvár lÃ©gvÃ©delmÃ©t a bombatád. alkalmával hat lgv. gá. látta el. Ezek azonban csak 3.500 m-ig hatásosak,
márpedig a bombatád-t 6-8000 m magasságból hajtották vÃ©gre a tád-ó gÃ©pek. A gá.-k hatásos lõtávolságán
belÃ¼l repÃ¼lõ egyes gÃ©pekre a gá.-k 64 lÃ¶vÃ©st adtak le.
b. Nagyvárad-ra vontakozólag: Az OrlÃ©kÃ¶z. Kelet-magyarország-i távbeszÃ©lõ vonalai 9 óra 06 perc, ill. 9 óra 08 perckor a
Szolnok-i elágazó vezetÃ©kek bombatalálata folytán az ErdÃ©ly felÃ© vezetõ távbeszÃ©lõ vonalak megszakadtak, tehát így
állt elõ az a helyzet, hogy "nem szerzett tudomást a nagyobb kÃ¶telÃ©kekbõl leszakadó kisebb rÃ©szrõl".
A városban lgv. tÃ¼. nincs, így nem is mûkÃ¶dhetett.
c. Miskolc-ra vonatkozó megállapítások helytállóak.
d. Szolnok tÃ¼. áll-ba van 2 lgv. Ã©. Ã¼. Ã©s 12 lgv. gá.
Az elõbbiek feladata a Szolnok-i Tisza hid lgv-e, a lgv. gá-k Szolnok-Szajol pu.-ok, A Szolnok-i tisza híd, vasuti
felÃ©pítmÃ©nyek Ã©s a kÃ¶zuti hid lgv-Ã©t látják el.
Az á. Ã¼-ek 61 lÃ¶vÃ©st adtak le.
A tád. vÃ©grehajtásának idõpontjában 2520 db. lgv. á. Ã©s 11520 db lgv. gá. lõszer volt a tÃ¼. állásokban.

Hogy a tÃ¼. állás rendszerben levõ Ã©. Ã¼-ek Ã©s lgv. gá. fÃ©lszakaszok nem tudtak nagyobb tûzhatást kifejteni, annak
oka - a tád. után utasitásomra azonnal kiszállt lgv. tÃ¼. dd. pk-i megállapitás szerint - abban keresendõ, hogy az
Ã¼-k tÃ¼zhatás kÃ¶rzetÃ©n felÃ¼l, illetve a hatásos tÃ¼zhatás terÃ¼letÃ©n kivÃ¼l tÃ¶rtÃ©ntek ugy a rárepÃ¼lÃ©sek, mint a
bombatád-ok.
Szolnok-on lgv. vad. repÃ¼lõink nincsenek.
e. Debrecen-ben sem lgv. tÃ¼., sem lgv. vad. rep.-õk nincsenek.
f. Szeged-re vonatkozó jelentÃ©sre Ã©szrevÃ©telem nincs.

II. Az egÃ©sz jelentÃ©s azt tÃ¼krÃ¶zi vissza, hogy a magyar kÃ¶zigazgatás felelõs tÃ©nyezõi - mert nyilvánvalóan tõlÃ¼k
származnak a jelentÃ©s egyes pontjai - mikÃ©pen vÃ©lekednek a m. kir. honvÃ©dsÃ©g vezetÃ©se Ã©s vezetõi felÃ¶l, ahelyett
azok ellen, akik hasonló módon nyilatkoznak, maguk, saját hatáskÃ¶rÃ¼kÃ¶n belÃ¼l, tÃ¶rvÃ©nyadta szigorukkal a
legerÃ©lyesebben lÃ©pnÃ©nek fel.

A lgv. tÃ¼-t Ã©rt súlyos Ã©s lealázó támadásokkal kapcsolatban a kÃ¶vetkezõ kÃ©rÃ©seimet Ã©s javaslataimat terjesztem elõ
ad a. KÃ©rem annak a minõsithetetlen vádnak leghatározottabb Ã©s legerÃ©lyesebb visszautasitását, mely szerint a
magyar vezetÃ©s megakadályozta volna a repÃ¼lõ szemÃ©lyzetet abban, hogy kÃ¶telessÃ©gÃ©t teljesithesse. Ez olyan vád,
amelyÃ©rt valakinek felelni kell. Javasolom, hogy a Vkf. kÃ¼lÃ¶nbiróság az Ã¼gyet vizsgáltassa ki.

A jelentÃ©st megszÃ¶vegezõ lÃ©gó. pk-nak (városi rendõrkapitány) tudnia kellene, hogy a várost vÃ©dõ lgv. tÃ¼. miÃ©rt "nem
mûkÃ¶dÃ¶tt", ahelyett hogy jelentÃ©sÃ©ben foglalt állitásával azt a látszatot keltse, hogy a lgv. tÃ¼. nem teljesiti
kÃ¶telessÃ©gÃ©t. A lgv. tÃ¼. állásokban ezen tád. alatt 1 hõsi halott Ã©s 12 fõ sebesÃ¼lt vesztesÃ©g volt.
ad b. KÃ©rem Nagyvárad város lÃ©gó. pk-ának, illetve rendõrkapitányának, felelõssÃ©gre vonását azÃ©rt, mert lÃ©gó pk.-i
minõsÃ©gben nem tudja, hogy a városnak "lÃ©gelhárítás"-ra egyetlen szak-lgv. tÃ¼zeszkÃ¶z sem áll rendelkezÃ©sÃ©re, Ã©s
mÃ©gis azt irja, hogy "a lÃ©gelháritás nem mûkÃ¶dÃ¶tt".
ad c. A Szolnok-i rendõrkapitány arra alapozza jelentÃ©sÃ©t, amit a városban "suttognak".

Neki kellett volna kinyomoznia a "suttogás" eredetÃ©t, felderiteni a tÃ©nyeket Ã©s meginditani a "Suttogók" ellen tÃ¶rvÃ©nyadt
lehetõsÃ©gei alapján a megtorlást. Ehelyett vádaskodik, ezzel szitja a bomlasztó propagandát, illetve annak terjesztõjÃ©vÃ©
Ã©s rÃ©szesÃ©vÃ© válik.
A tád. -t kÃ¶vetõ napon - állitólag - az rontotta volna a lakósság hangulatát, hogy saját rep. gÃ©pek "alacsonyan
repÃ¼lve dÃ¼bÃ¶rgÃ©sÃ¼kkel felkeltettÃ©k õket". Majd azzal, hogy "a kÃ©t nap múlva tÃ¶rtÃ©nt Ã©jjeli zavaró repÃ¼lÃ©s
alkalmával pedig a lgv. tÃ¼.-Ã¼nk Ã©lÃ©nken tÃ¼zelt a város lÃ©gi terÃ©ben áthaladó ellensÃ©ges gÃ©pekre.
Ezek gyerekes megállapitások felelõssÃ©gteljes állásban lÃ©võ szemÃ©ly szájából.
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Általános ismert tÃ©ny, hogy az elsõ lÃ©gitámadás mindenÃ¼tt (mind Angliában, mind NÃ©metországban, mind
Magyarországon) megrenditi az idegeket, de Ã©ppen a felelõs állásban lÃ©võ polgári mÃ©ltóságoknak kellene teljes
odaadásukkal azon lenni, hogy ez megszÃ¼njÃ¶n. Ez az igyekezet a jelentsekbõl a legvátolabbról sem világlik ki, sõt a
látszat azt mutatja, hogy ezek a szemÃ©lyek Ã©pp úgy - sõt talán fokozott mÃ©rtÃ©kben - betegei a tÃ¶meg pánik
hangulatának, mert máskÃ©p el sem kÃ©pzelhetõ, hogy ilyen jelentÃ©sek jussanak a BelÃ¼gyminiszter úrhoz.
KÃ©rem az Ã¶sszes vádaskodók felelõssÃ©gre vonását, hogy ez által mind a lgv. tÃ¼. fegyvernem, mind a magyar
honvÃ©dsÃ©g Ã¶sszesÃ©ge elÃ©gtÃ©telt nyerjen a felelõtlen fecsegõnek magyar emberhez nem mÃ©ltó vádaskodásÃ©rt.
III. Javasolom az Ã¶sszes kÃ¶zigazgatási vezetõk rÃ©szÃ©re oly irányú tájÃ©koztatás kiadását, miszerint:
1. a mai nehÃ©z idõkben bomlasztó hatású a "bÃ¼nbak keresÃ©s", kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen ott, ahol bÃ¼nnek nyoma sincs.
2. a mai totális háborúban a polgárságnak, de kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen annak minden rendû Ã©s rangú vezetõjÃ©nek, vállvetve
kell kÃ¼zdenie a honvÃ©dsÃ©ggel Ã©s semmiesetre sem szabad hamis hangulatkeltÃ©ssel, vagy csupán ilyennek
elnÃ©zÃ©sÃ©vel a feltÃ©tlenÃ¼l megkÃ¶vetelendõ vállvetett munkát Ã©s kÃ¶zÃ¶s megbecsÃ¼lÃ©st aláásni;
3. nincs olyan tÃ¶kÃ©letesen felszerelt Ã©s felfegyverzett állam, amely teljesen vÃ©dhetõ lenne a lÃ©gitámadások hatása
ellen;
4. vannak felszerelÃ©si Ã©s fegyverkezÃ©si hiányaink, de ennek okai nem a jelenben, hanem a multban keresendõk,
valamint a mulasztókat sem a mostani polgári vezetõk, illetva felelõs katonai szervezõk, vezetõk Ã©s parancsnokok kÃ¶zÃ¶tt
kell keresni.
5. a kÃ¶zhangulat kormányozható Ã©s szabályozható. Minden felelõs polgári risztsÃ©get Ã©s vezetõ állást betÃ¶ltõ
szemÃ©lynek elsõdleges kÃ¶telessÃ©ge a pánikhangulat megszÃ¼ntetÃ©se Ã©s a hangulatnak az ellensÃ©g ellen való
irányitása, de semmiesetre sem tÃ¼rhetõ el, hogy ez az irányitás befelÃ© nemzeti szÃ©thúzásra vezessen.
Az ilyen vezetõknek el kell tÃ¼nniÃ¶k ezekbõl a beosztásokból!
F.Ã©. május elejÃ©n Abt Hauptbereichsleiter elõadást tartott a BelÃ¼gyminisztÃ©riumban az Ã¶sszes kÃ¶zigazgatási
vezetõk elõtt, mely alkalommal rámutatott a belsõ propaganda Ã©s a lelki erõsitÃ©s fontosságára.
Ezt a BelÃ¼gyminiszter úr magáÃ©vá tette Ã©s ily Ã©rtelemben hozzá is szolt az elhangzottakhoz.
Ismerve a BelÃ¼gyminiszter úr egyÃ©nisÃ©gÃ©t Ã©s ily irányú felfogását, meg vagyok gyõzõdve arról, hogy a BÃ¼m.
átirata nem a Miniszter úr tudtával tÃ¶rtÃ©nt.
Felterjesztem: Vkf. Urnak!
Olvashatatlan aláirás sk.
ACTA - 1997 (A Csíki SzÃ©kely Múzeum Ã©s

a SzÃ©kely Nemzeti Múzeum ÉvkÃ¶nyve) Â
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