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„A háborúban bármelyik fél is hívja
magát győztesnek, nincsenek győztesek.
Mindenki vesztes.”
Hugh Laurie

A történet valamikor 68 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
háborúba, jelentős bombázóerőt helyeztek át Angliába. Ez a 8. légi hadsereg aztán megkezdte
Németország folyamatos bombázását nappal, míg a britek ugyanezt tették éjszaka. A szövetségesek 1942 novemberében partra szálltak észak Afrika nyugati részén, hogy kiűzzék az
olasz német seregeket, innen. Ez sikeres lett és itt olyan légi támaszpontokat tudtak létesíteni,
ahonnan akár hazánk légterét is elérhették. Ez volt a 15. amerikai légi hadsereg. 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.
1943 nyarán partra szálltak Szicíliában, majd Olaszországban. Ezzel az eddig Afrika északi
szegélyében levő repülőerőiket Olaszország déli részére telepíthették. A hatósugár jócskán
megnőtt és így már a Földközi tengert sem kellett átrepülniük. 1944 márciusban a németek
megszállták hazánkat, ez után a szövetséges légierő msot már itt is célpontokat keresett és könyörtelen bombázásokat hajtott végre. 1944 nyarán megtörtént a partraszállás Normandiában,
amely a már így is kritikus helyzetben levő német erőket még inkább megosztotta. 1944 augusztusban Románia átállt a szovjetek oldalára, megnyitva ezzel a keleti front déli részét,
amely kilátástalan helyzetet teremtett a Kárpátok előterében, Erdélyben, Kárpátalján harcoló
német és a magyar csapatokra nézve. Ekkorra már hazánk is céltáblája a bombázásoknak, melyet a száz számra érkező nehézbombázó alakulatok hajtottak végre. A háborúnak ebben a
szakaszában a szövetségesek már rendelkeztek olyan nagyhatótávolságú vadászgépekkel is,
amelyek hathatós védelmet 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, hanem taktikai feladatokkal küldték harcba a
repülőerőiket. A román árulás miatt a szovjetek délről megkerülhették a Kárpátokat 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
védekezni, 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
kikézése újra és újra, megy a levente kiképzés is, akik majd rövidesen fegyvert foghatnak.
Horthy Miklós kormányzó októberben kétségbeesett, de szánalmasan gyengén előkészített kiugrási kísérletet tesz a háborúból. Ezt a németek megakadályozzák és a nyilasok ke-
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rülnek hatalomra. Ezzel aztán minden remény elvész a hazánk számára, hogy a háborút valamelyest könyebben fejezhesse be.
Édesapám ekkor a miskolci gépipari középiskola diákja, 17 éves. A nyári gyakorlatot
a bánrévei fűtőházban töltötte el. Ősszel azonban kiderült, hogy számára a tanév az iskolában,
a háborús helyzet miatt, nem indulhat már el, ott egyelőre nem lesz tanítás. Tehát itt Bánrévén
élte át ezeket az eseményeket, 1944-ben Bánrévén, sok más polgári személlyel, vasutasokkal,
visszavonuló katonákkal együtt. A „Bánréve és a vasút‖ című munkánkban már érintettük
ezeket az eseményeket, itt azonban számos egyéb részletre is kitérünk.
1944. október 21-én délelőtt rajta volt azon a személyvonaton, amelyet Bánréve-Sajórecske
térségében amerikai vadászgépek megtámadtak és szétlőttek. Tíz nappal később etélta a település szovjet bombázását is.
A történeteket édesapám megírta – az események 50. évfordulóján - és az megjelent az
Északmagyarország 1994. november 17-i, csütörtöki számában. Ezután a lap egyik újságírója
válaszcikket jelentetett meg, számos tényt kétségbe vont.
Ez arra késztetett bennünket, hogy alaposan részleteiben tekintsük át az eseményekett.
Szakirodalmi, történeti munkák sokaságát vizsgáltuk meg. Úgy gondolom, hogy sikerült nagyon alaposan és körültekintően körbejárni az eseményeket, még így 68 év távlatából is. Nem
vezetett bennünket indulat, részrehajlás, megpróbáltuk a lehető legtárgyilagosabban szemlélni
a dolgokat.
Sajnos, apa – rövid, súlyos betegségben - 2009. szeptember elején elhunyt, így a közös
munka befejezését nekem kellett elvégeznem. Ő volt, aki átélte, emlékeiben megőrizte, lejegyezte az eseményeket. Nekem a további kutatás, keresés és az egész történetnek keretekbe
foglalása jutott.
Vegyük hát nagyító alá a történeteket, a részleteket, a kétségbe vont témákat sorban,
szisztematikusan!
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A jobb érthetőség érdekében nézzük az események hátterét kissé tágabb horizonton,
majd ebből menjünk a konkrét dolgok irányába!
A térképen feltüntettük az 1944 nyár-ősz- tél hadműveleti területeket és a frontvonalakat is.1
A mellékelt kigyűjtésben2 időrendi sorrendben szerepelnek az 1944. év legjelentősebb eseményei, 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 megkerülési lehetőségére, ebből eredően a védelemre rendezkedett egyes seregtestek – átkarolt –
szinte kilátástalan helyzetére, a román szövetségesből napok alatt ellenség lett, a teljes katonai
potenciáljával, a kialakult helyzetből fakadó emberi, anyagi, erkölcsi veszteségekre.
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 védelmet a visszavonuló és a Kárpátokban kiépített védőállásokban megkapaszkodó magyar 1.
hadsereg szervezte meg. 1944. augusztus 1-jén 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 Hunyadiállásban, szeptember 27-ig pedig a Szent László-állásban folytak a harcok. Ezt követően
egészen október végéig az Árpád-vonalért folyt a Vörös Hadseregtől rendkívül nagy erőfeszítést, 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 kiürítette a területet. Oka közismert. Románia kiugrásával a
Vörös Hadsereg gyakorlatilag megkerülte a Keleti-kárpátokat. A délről támadó szovjet csapatok már megközelítették Máramarosszigetet, amikor csapataink föladták a tőle légvonalban
mintegy félszáz kilométerre lévő Rahó városát. A szovjet csapatok ekkor, október közepén,
kijutva az Alföldre, már elérték Nagyvárad–Debrecen–Hajdúszoboszló–Kisújszállás vonalát.
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 hídfőket 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 Polgártól Tiszakürtig felzárkóztak a Tisza bal partjára, illetve megvívták a debreceni csatát. A 2.
Ukrán Front jobbszárnyán a 27, 40. szovjet és 4. román hadsereg az Észak-Erdélyből vissza-

1
2

Történelmi világatlasz Cartographia 2001.
1944. legfontosabb eseményei

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek…

Légi események Bánréve térségében,
1944. októberben

7

vonuló 2. magyar és 8. német hadsereget követve november 1-jéig jutott ki a Tisza Csap–
Polgár szakszára. Nyíregyházát október 31-én foglalták el.
A tiszántúli hadműveletek részét képező debreceni csata a második világháború egyik
legnagyobb páncélos ütközete volt. A szovjet hadsereg hadműveleti szintű bekerítésre irányuló offenzívájából fejlődött ki Nagyvárad–Debrecen–Nyíregyháza térségében, október 6–31.
között. A Vörös Hadsereg Legfelsőbb Főparancsnoksága szeptember 25-i direktívája 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 kellett törnie a
Kárpátokon a Felső-Tiszára, s a két szovjet hadseregcsoportnak Csap térségében találkozva be
kellett kerítenie az Észak-Erdélyben harcoló 2. magyar és 8. német hadsereget, illetve az
Északkeleti-Kárpátokban addig sikeresen védekező 1. magyar hadsereget. A német Dél Hadseregcsoport arra készült, hogy október 12-én indított támadással (Cigánybáró) kiszorítja a
szovjet–román csapatokat Erdélyből és téli védelemre rendezkedik be a Kárpátok gerincvonalán. 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 hadsereg 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 a debreceni csata úgynevezett elhárító győzelem (Abwehrsieg) volt.
Szűk értelemben a debreceni csata a Debrecen körzetében október 9–20. között lezajlott találkozóharcok (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 támadásának előmozdítására. A 6. német hadsereg Debrecen–Nagyvárad térségébe vonult
vissza, 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 összevont csapatokból
felállított IV. német páncélos hadtest Szolnok
felől támadást indított keleti irányba.
Hadi helyzet
1944. október

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 debreceni csata részét képező, a 2. magyar és 8. német hadsereg gyűrűből való kitörését eredmé-
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nyező 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 Plijevcsoport 27-éig bekerítésbe került.
Novembertől a 2. és 4. Ukrán Front hadműveletei Észak-Magyarországon és a Felvidék déli részén folytatódtak. A német hadvezetés a Tisza-vonal, majd az Északiközéphegység déli lábainál kiépített Karola-vonal védelmét szorgalmazta, hogy meggátolja
Budapest északi átkarolását és megvédje az északmagyarországi és a szlovákiai bánya- és iparvidékeket. 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

Karola-vonal3
A német hadászati - hadmûveleti védelem
Észak-Magyarországot lezáró, elõre kiépített egyik
fõ eleme a Kárpát-medencében. A Mátra, Bükk és a
Zempléni-hegység déli lejtõin építették ki. Jobbszárnya Aszódnál csatlakozott az Attila-vonalhoz. Aszód
- Hatvan szakasza lezárta a Zagyva völgyében a Balassagyarmatra és a Salgótarjánba vezető utakat, a
nógrádi bánya- és iparvidéket. A Mátra előterében
az Ecséd - Nagyréde - Gyöngyös - Abasár terepszakaszon, a Bükk előterében az Egerszólát Egerszalók - Andornaktálya - Szomolya - Noszvaj vonalon húzódott. A Karola-vonal második
vonalát a Mátrafüred - Gyöngyössolymos, illetve az Egerbakta - Sirok terepszakaszon létesítették. Balszárnya a miskolci irányt (borsodi hadiüzemek) és a Hernád völgyét zárta le a Bodrogra támaszkodva. Fontosabb reteszállásai a Tibolddaróc - Emőd - Tiszalúc - Tisza folyó Tokaj terepszakaszon, majd a Bodrog folyó jobb partján, a Hegyalján és Sárospatakon át Sátoraljaújhelyig húzódtak. Sátoraljaújhelynél csatlakozott hozzá a Gizella-állás. 1944. november - december folyamán Budapest és a Mátra között a 6. német, a Bükkben és a Zemplénihegységben a 8. német, attól északkeletre az 1. magyar hadsereg védte, a 2. Ukrán Front főerőivel szemben, amelyek csak fokozatosan tudták magukat „átrágni" rajta. 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 keletről fedező Gizella-állásra.
Gizella-állás4
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
3
4

gamma21 freeweb
gamma21 freeweb
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Ronyva-patak jobb partján a Széphalom - Alsóregmec - Felsőmihály terepszakaszt 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.
Róza-állás5
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-Dunántúlra, a 2. Ukrán Front december 5-én felújított támadása két helyen jelentős térnyerést eredményezett. Miskolcot még december 3-án elfoglalták, majd december közepére a szovjet csapatok birtokába került a Borsodi-medence és a Cserhát-hegység. A hónap közepén a 8. német
hadsereg kiürítette a Bükköt, a 6. a Mátrát. Karácsonya szovjet kézbe került Salgótarján, az év
végére a Sajó-völgye, az Aggteleki-karszt és a Börzsöny.
A szovjet 6. gárda harckocsi- és 7. gárdahadsereg december 19-én érte el az Ipoly dunai torkolatánál fekvő Helembát. A folyót a letkési hídtól a torkolatig a Szent László hadosztály részei védték. 24-ére a szovjet ékek Helemba felől Kicsindnél elérték a Garam alsó folyását.
Letkés 24-én, a nyugati parton fekvő Szalka 27-én esett el. Az ipolyi harcok tették lehetővé,
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 irányába ellentámadást indított, hogy a 20-án Léváig jutott 6. szovjet gárda harckocsi hadsereg
és a Plijev lovas-gépesített csoport hátába kerülve megakadályozza Budapest északi átkarolását. 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 D-K Magyarországon (a
trianoni határon belül) hathatós támogatást és ezzel együtt hatalmas lendületet adott a Kárpátalja és Kelet-Szlovákia határán a támadásban megrekedt 4. Ukrán Front csapatainak.
A hadvezetés pánik hangulatban volt, hisz az 1. hadsereget 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 változott. Napirenden volt a seregtestek alárendeltségének változtatása, nagy probléma volt a harcoló csapatok élőerő feltöltése,
a hadianyag utánpótlás biztosítása.
Az 1. hadsereg 1944. novemberi arcvonala: Vásárosnamény-Csap-Ungvár
Parancsnokai:
5

gamma21 freeweb
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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 – pk: Vasváry József altábornagy 1944.11.01-1945.01.01-ig
Alárendeltségében:
6. gyaloghadosztály
2. hegyi dandár
V. hadtest – pk: Álgya-Pap Zoltán altábornagy 1944.11.15-ig
Nagyőszi Miklós altábornagy 1944.12.17-ig
Ibrányi Mihály altábornagy 1945.03.01-ig
Alárendeltségében:
13. gyaloghadosztály
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 kapó magyar 16. gyaloghadosztály jelentette.
Nézzük ezek után a Sajó-völgyében történt eseményeket!
Teljesen egyértelmű volt, hogy a német – magyar csapatok a kiépített védővonalakon
próbáltak szilárd védelmet kialakítani. 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 decemberétől folyamatossá vált. A kibontakozó szovjet támadások miatt Erdély és Kárpátalja felől
is – majd a vesztett debreceni csata 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.
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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-NagybózsvaFelsőmihályi vonalában műszakilag részben előkészített Róza-állásba vonultak vissza. A
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. gyalogezred harccsoportjának Pálháza-füzérradványi reteszállásában súlyos harcokat vívtak. A
visszavétel közben, december 17-én a német hadvezetés újból megváltoztatta a magyar csapatok alárendeltségi viszonyait, s az 1. hadsereget a német XVII. (német 4. és 3. hegyi hadosztályok 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 2500-3000 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 Rimaszombat és Rozsnyó környékén, a német 1. páncélos hadsereg Kassa körzetében képezte. A felvidéki 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 megsemmisítésében kellett részt venniük, majd Besztercebánya felé kellett folytatniuk előrenyomulásukat. Az
1945. január 12-én megindított ellenséges támadás előtt az 1. hadsereg magyar seregtestei közül 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 póthadosztály pedig tőlük keletre a Torna-Abaújszina vonalon védekeztek. Különösen a 2. Ukrán
Front román 4. hadserege által támadott 24. gyaloghadosztály védelmi harcai voltak eredményesek.
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 magassági pontjaiért folytak, de december 25-től már a néhány magyar hegyivadász zászlóaljjal megerősített 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 vonalban a szinte fedezék nélkül harcolók sokat szenvedtek az ellenség tüzérségi és aknavetőtűzétől, 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 kivéve a magyar alakulatoknak itteni védelmük szinte valamennyi napján számos század-, illetve zászlóalj erejű támadást kellett elhárítaniuk, s több elvesztett magassági pont visszafoglalá-
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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.
Január 18-án a német hadvezetés hozzájárult az 1. hadsereg erősen leharcolt seregtesteinek teljes kivonásához, a Cseh-Morva Protektorátus területére történő hátravonásához, illetve ottani feltöltéséhez. A 24. gyaloghadosztály hátravonására a Dél Hadseregcsoport tartalékhiányra 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 létesített hosszú arcvonalszakasz védelmére rendelték. Február 8-tól március 31-ig tartotta állásait,
jelentősebb veszteségei csupán a sajbai védőszakaszon voltak. Ezen utóbbi szakaszon védekező 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 figyelőhelyükön a mély hóban ásott futóárkokban. A védők többi része egy-egy kalyibaszerű óvóhelyen
melegedett, vagy fázott. Szükség esetén a figyelő riasztott. Sikerült minden alkalommal idejében 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 használtak 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 megindított március 28-i támadása alatt a felvidéki területre szorult magyar csapatok visszavonulása egyre folyamatosabbá vált. A 24. gyaloghadosztály Stubnyafürdőig visszavonulva parancsnoksága 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 hadifogságtól, s Hajmáskérre szállítva magvát képezhette a szerveződő magyar demokratikus hadsereg 5. hadosztályának. A seregtest nem átállt részei április 16-ig Zlin-Kremsier területét érték el, s Prossnitz területén próbálták meg újjászervezni. Az 1. hadsereg január végétől hátravont 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 Sziléziában, illetve a Vág-völgyében harcolt tovább. Az utóbbi csapattestek zöme a 16. gyaloghadosztályba 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 elhárító és utóvédharcok alatt 30-40%-os veszteséget szenvedett.6
6. gyaloghadosztály, Komárom: felállító alakulatai a székesfehérvári 4. és a komáromi 6.könnyű hadosztály???7
November első hetében jelentős változások történtek az 1. magyar hadsereg hadrendjében.
A 6. és a 13. gyaloghadosztályok, illetve a III. hadtestparancsnokság feloszlott, a német XVII.
hadtest a német 8. vadászhadosztállyal, illetve a magyar 24. és 16. gyaloghadosztályokkal
november 5-től a magyar 1. hadsereg kötelékébe került, a magyar 2. hegyi dandár pedig a 76.
határvadászcsoporttal együtt Ungvár dél-Szürte-Nagykapos területén kivonás nélkül, harcok
közepette beleolvadt 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 hadosztály8) (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.)
A hadosztályt 1944. február 13-án mozgósították és március végén az 1. hadsereg VII.
hadtestének 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. November 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 GöncBodoló térségébe irányították, de 8 zászlóalja ezalatt is német alárendeltségben (a Schulczcsoport és az 1. sí-vadászhadosztály kötelékében) maradt. Az újjáalakult hadosztály gyalogezredei 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 közvetlen alakulatot is. 1945 januárjától ismét a hadosztály-parancsnokság vezette csapatait, január 27-tõl viszont három zászlóalját közvetlenül a 8. német hadseregnek, majd az 1. páncélos hadseregnek rendelték alá. Az utóbbi egységek a 304., illetve a 320. népi gránátos hadosztállyal Rózsahegy-Liptószentmiklós között harcoltak. Az egységek részt vettek a felvidéki harcokban. 1945. április 20-án a hadosztályt kivonták az arcvonalból, kivéve tüzérségét, amely a
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háború végéig harcolt, és 1945. május 7-8-án a Cseh-Morva Protektorátus területén kapituláltak.9
24. gyaloghadosztály (Ungvár: felállító alakulatai a 22 nyíregyházi és a 24. ungvári
könnyű hadosztály10) (Pintér Aladár vezérőrnagy 1944. június 1-jéig, Markóczy János
vezérõrnagy szeptember 27-ig, Osztovszki Ferenc ezredes október 12-ig, Karlóczy Ferenc ezredes 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. utászzászlóalj, 24. híradózászlóalj, VIII. légvédelmi gépágyús üteg.)
1944. február 13-án mozgósították és az 1. hadsereg VI. hadtestéhez szállították, 7! tüzérosztályát leadta a 19. tartalékhadosztálynak. Az 1944. áprilisi támadó hadműveletek során
nyugati 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 harckocsikkal támadó szovjet erők a hadosztály. tüzérségének több ütegét egyszerűen legázolták. A
harctevékenység mellett Gyelatin város irányába történő visszavonulás során jelentős személyi és hadianyag veszteséget szenvedett Augusztusban a feloszlatott 7. gyalog és 19. tartalékhadosztály 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 Tiszához 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 tüzérséggel támogatott zászlóaljai november 20-22 között a román 18. gyaloghadosztály - egy Kenézlőnél átkelt harccsoportjának döntő többségét megsemmisítette. A harcok hevességére jellemző hogy a Maár Gyula őrnagy által vezetett 12/III /Nyírbátor/ zászlóalj 50-60 %-os veszteséget szenvedett. Hősies tettük elismeréseként megkülönböztető díszjelvényként háromágú fenyőágat 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 visszavonulás után a seregtest március 26-ig Besztercebánya-Zólyom közötti állásokba került. 1945. április 4-között a visszavonuló csapatok jelentős része Stubnyafürdõnél felvette a kapcsolat a
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 bekapcsolódtak a cseh partizánmozgalomba.11
„2. póthadosztály (Czlenner Imre ezredes 1944. szeptember 17-ig, Dobák Dénes ezredes november 24-ig) (3, 16, 22. pótgyalogezred, 2. póttüzérosztály, 2. híradó-pótzászlóalj,
utászszázad?)

9

http://www.freeweb.hu/zht/fe/kat.html
HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁRI KIADVÁNYOK FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK
11
http://www.freeweb.hu/zht/fe/kat.html
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1944. augusztus 24-én mozgósították és a IX. hadtestnek rendelték alá, amely augusztus 25-tõl súlyos elhárító harcokat vívott a Székelyföldön, 27-én ellentámadással visszafoglalta Gyergyószentmiklóst, amelyet szeptember 1 l-ig tartott. A hadosztály alárendeltségébe 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 vesztett. 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, Szászrégen magasságában állt néhány napig a front. Október elején két székely hegyi tüzérosztálylyal 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 Miskolctól északra történt áttörése után a Zemplénihegységen át visszavonult, és december 25. után Kassa-Nagyida térségében harcolt, itt egyes
alakulatai a német 1. sívadász hadosztály kötelékébe kerültek. A16/11. zászlóalj kikülönítetten
januárban Hárskútnál került bevetésre. Január végére a hadosztály Makranc-Mecenzéf között
felmorzsolódott, parancsnokságát január 20-án Grafenwöhrbe irányították, ahol a tervezett
Kossuth SS-hadosztály felállítását vette volna át. Két zászlóalja (3/III. ós 22/111.) azonban
végig a 15. német gyaloghadosztály kötelékében maradt, és áprilisban Zalovec térségében
(Csehország) még harcolt. A hadosztály zöme Grafen-wöhrben 1945. április 23-24. között
tette le a fegyvert.”12
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 védelmet vállalni!
A szovjet 40. hadsereg (F. F. Zmacsenko altábornagy) a következő csapattestekből állt.:
 50. lövészhadtest
 133. lövészhadosztály
 240. lövészhadosztály
 51. lövészhadtest
 42. gárda- lövészhadosztály
 38. lövészhadosztály
 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
12

http://www.freeweb.hu/zht/fe/kat.html
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4. műszaki dandár
21. önálló lángszórós-zászlóalj
176. önálló hátilángszórós-század

A szovjet lövészhadosztályok három lövészezredből, ezredenként három lövészzászlóaljból, zászlóaljanként három lövészszázadból álltak. A zászlóaljak egy géppuskás-, egy aknavetőszázaddal (9 db 82 mm-es aknavető) és egy páncéltörő ágyússzakasszal (3 db 37 mmes páncéltörő ágyú) rendelkeztek. A lövészhadosztály harcértékét összesen 11.706 fő, 72 (közepes 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) golyószóró, 3594 (7,62 mm-es) géppisztoly, 6330 (7,62 mm-es) puska és karabély, valamint 342
különféle gépkocsi adta.
A szovjet hadosztályok
önmagukban nem voltak
jelentősen erősebbek a magyar vagy német alakulatoknál.
Vasútvonalak BorsodAbaúj - Zemplénben és
a Felvidéki részeken

Harcértéküket az emelte meg jelentősen, hogy a Front-parancsnokságok nagyszámú tüzérséget, harckocsizó és gépesített vagy gépkocsizó lövész alakulatokat csoportosítottak a főcsapást mérő lövészalakulatok sávjába. A Frontokhoz szervezetszerűen nem tartoztak tüzércsapatok, de a Legfelsőbb Főparancsnokság úgynevezett. tüzértartalékából mindenkor bőségesen
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 löveggel, 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, állományában 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
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Sajókaza tábori repülőtér,
1944. szeptember-október

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 kapacitás – Diósgyőrben készültek a lövegcsövek – a rimamurányi, salgótarjáni kohászati kapcsolatok, a felvidék e részeihez közeli vas- és ásványbányák, papírgyárak, fakitermelés igen nagy
jelentőséggel bírtak.
Trianon után felértékelődtek a borsodi, ózdi barnaszénkészletek, melyek bányái szintén e térségben voltak.
A vasúti közlekedés és szállítás abban az időben meghatározó jelentőségű volt.
Csak példaként említjük meg, hogy 1944. szeptember 22-e után Sajókaza mellett, a
Sajó-folyó árterén kialakított tábori repülőtérre települt a SG. 2. Stuka Geschwader (Ezred,
Hans-Ulrich Rudel alezredes, ezredparancsnok) III. Gruppe-ja (osztály). Az alakulat, a már
korszerűtlen, Ju-87D-5 változatot repülte. Október 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 napig nem tudtak bevetésre járni! 1944. október 19-én még innen felszállva támadtak Debrecen környéki célokat.13
Az „Aranysas‖ hivatkozott számában csak a SG. 2. Stuka Geschwader itteni működéséről 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. 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

13

Aranysas, 2007. június 58. oldal Jákfalvy Z: Százezer rubeles vérdíj (Hans-Ulrich Rudel)

18

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek…

Légi események Bánréve térségében,
1944. októberben

lehetett. Erre nézve támpontot adhatnak, a következőkben összefoglalt – a térséget ért – légitámadások összesítései.‖14
Magyarország 1944 tavaszi német megszállása azt jelentette, hogy az országot az angolszászok ezután támadási területnek minősítették. Innentől kezdve hazánk a stratégiai bombázási célpontok listájára került. A RAF és az AAF ezután elkezdte a jelentős ipari objektumok 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 miniszterelnök 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 időpontjáig magyar királyi miniszterelnöki minőségben ideiglenesen a kormányzói jogkört is gyakoroljam, nehogy 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.15
A lényeges mennyiségi fölényben levő amerikai bombázók és vadászok megfékezésére már
nem volt erő. A támadó bombázókat védő vadászerő jelentős része ennek megfelelően alacsonytámadási 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.
Ugyanettől az időponttól rendszeressé váltak a szovjet taktikai és hadműveleti bombázókötelékeinek magyar célpontok elleni támadásai, mivel ekkorra a szárazföldi hadműveletek
is elérték az országunk területét.16
14

Begov Aladár visszaemlékezése (Édesapám évfolyamtársa a miskolci Magyar Királyi Állami Gépipari
Középiskolában)
15
Visszaemlékezés 1944. október 21.
16
Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett II. 169. oldal
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A repülési szakkönyvekben általában 300 km távolságban szokás a szovjet taktikai
bombázások támadási mélységét megadni. A térképen Rimaszombathoz viszonyítva megadtunk egy 200 és egy 300 km távolságkört. 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 - Kiskunfélegyháza.
A 300 km távolság a Tatár-hágóig, Kolozsvárig, Temesvárig 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 irányából 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 Frontotot támogató 17. légi hadsereget Szugyec repülő vezérezredes vezette, melybe 965 gép tartozott.17
A 4. Ukrán Front, amely az Északi-Kárpátokon próbált áttörni, a 8. légi hadsereggel
működött együtt. (Zsdanov repülő altábornagy). Ennek kereteiben működtek a szovjet távolbombázó erők, melyek főleg éjszakai bevetéseket hajtottak végre.18
A Sajó-völgyében a térkép, illetve más művek, visszaemlékezések alapján a következő
dátumok azok, amelyek a szovjet megszállás kezdetei:
o
o
o

17
18

Miskolc
Bánréve
Rimaszombat

1944. december 3. (4.?)
1944 december 20. (19.?)
1944 december 21.

Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett II. 249. oldal
Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett II. 249. oldal
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Ahhoz, hogy a Sajó völgyén való, Felvidék és egyéb térségek felé való visszavonulásról, menekülésről képet kapjunk, néhány dolgot szeretnénk idézni. Ráadásul ezt olyan magas
rangú katonatiszt, mint vitéz Major Jenő vezérezredes, valamint olyan visszavonuló fiatalemberek 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 összevissza tologatták, arra, amerre üres, befogadóképes állomásaik voltak, ahol az anyag azután
hetekig, sőt hónapokig vesztegelt valami kitérővágányon, vagy pedig lerakták valahova az isten 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, gépjárművek stb…
….Ennek értelmében a katonák és közfunkcionáriusok kötelesek családtagjaikat magukkal hozni. A csapatok és hivatalok letelepítését, illetve elhelyezését az illető német szakminisztériumok 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, magyar közigazgatással, magyar orvosi, egyházi és iskolai berendezésekkel. A magyar tiszti és
tisztviselői családokat igyekeznek abban a helyiségben elhelyezni, ahol a családfők szolgálatot teljesítenek. A tiszthelyettesi és ennek megfelelő hivatalnoki családoknak csak azt ígérhetik, hogy ama katonai körlet területén biztosítanak részükre szállást, amely körletben a családfő 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 belügyminiszternek, 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 továbbá, 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 tételének. A magyar kormány – erre a német ígéretre alapozva és bízva a német fegyverek győzelmében – otthona elhagyására kényszerített ezreket. A német kormány később – a bombázások
és a hadi helyzet következtében –, ha akarta volna, akkor sem tudta volna beváltani az elhelyezésre tett ígéretét. De nem is nagyon törekedett azt beváltani, legalábbis mindenütt vesze-
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kedésekkel járt a magyar családok elhelyezése. Így váltak földönfutókká, hajléktalanokká a
magyar kormány rövidlátó intézkedései folytán, főleg a középosztály családjainak ezrei, akiknek pedig Magyarországon rendes otthonuk és kis vagyonkájuk volt…..”19
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. augusztus 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 Magyarországra.
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 SASbehívóval 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 csapatoknál szolgált. Az iskolának még maradt néhány Botondja, és rövidesen esti riadókor azokra
szálltunk föl, puskával, golyószóróval felfegyverkezve. Már nem emlékezem, hogy a románmagyar határ melyik pontjára vittek ki bennünket, ahol a román betörést kellett volna feltartóztatnunk. 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 orvosa volt, és mivel éppen Erdélyen keresztül települtek hátra a kórházai, parancsnoki kocsijával
beugrott az iskolába, elbúcsúzni a fiától, s onnan irányították utánunk. Szabályosan jelentkeztem, 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 TelkibányaAbaúj 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 légitámadások, 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.
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.
19

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 műszaki munkák elkészítésének oktatása után megkezdődött a védővonal kitűzése. Az
első lépésben harckocsiárkok elkészítésére kaptunk utasítást, majd megkezdődött a zászlóaljtámpontok 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 Sajópüspökibe 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
támadás veszélye miatt megerősítettük……”20
„……Szeptember
1., péntek – A honvédeskü letétele után híre jár az erdélyi erődvonalak átépítésének. 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 védelmét 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 Szlovákián. 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.
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.
20
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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, csákánnyal 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 altábornagy 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, szekéren.
19., csütörtök – Pihenő Jobbágyiban. Mákostésztát lehet főzetni.
20., péntek – Menetvonal: Szarvasgede-Vanyarc-Bercel.
21. szombat – Gépkocsival lenne tovább, felkészülve várjuk a járműveket, de nem jönnek.
22. vasárnap – Frank alezredes megjelenik, eskütételhez sorakozás és felesketés Szálasira.
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 bombázzák
Budapestet. Borzalmas tűzijáték.
27., péntek – Végre elindul a szerelvény, de csak Ácsig jut.
28., szombat – Nyílt pályán állás. Javítják a vágányokat, mert a vonalat szétbombázták. 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 hazamehetnek. 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 szabadságo-
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sok 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 kezdődően négy szerelvénnyel Szlovákián keresztül történt, és szeptember közepére a szerelvények megérkeztek Vasvárra. A vasúti szállítás közben a szerelvényeket több ízben partizántámadás érte, ezért a rajta utazó polgári személyeket tehergépkocsikkal Lévára, innen a
balatonlellei honvédüdülőbe szállították, majd onnan tovább Vasvárra. A szerelvényeket Érsekújváron 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…….”21
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A történet, a szemtanú,
id. Rónaföldi Zoltán
visszaemlékezése szerint
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Az első repülőesemény az október 21-én délelőtt végrehajtott, személyvonat elleni
alacsonytámadás volt. Ezt a 15. AAF. 82. FG. hajtotta végre, 6 géppel.22
„A másik repülős esemény 10 nap múlva, 1944. október 31-én következett be. A munka
elosztása után, végezve a napi feladatot, úgy 9 óra körül, a csoportvezetőnk szólt Kovács István abafalvai lakatosnak és nekem, hogy el kell mennünk Lénártfalvára, mert a Sajó› parton
lévő vízállomási szivattyúk közül az egyik meghibásodott. Abban az időben, a gőzmozdonyok
megfelelő minőségű vízellátását, a Sajó partján23 fúrt kutakból lehetett biztosítani.
Vonat abban az időtájban nem közlekedett Fülek felé, így gyalog indultunk a közel. 3 km-es
útnak, a szükséges szerszámok előkészítése után. A fűtőháztól, a Fülek-Rozsnyói vasútvonalat
összekötő deltavágány felé indultunk a már levágott kukoricaföldön.
Pe-2FT
frontbombázók

Alig értük el a deltát24
mikor
felhangzott
Bánrévén a légiriadót
jelző sziréna hangja.
Folytattuk az utat, mikor repülőgép hangjára figyeltünk fel, s
Ózd irányából alacsony repüléssel, 5-6 szovjet gép jelent meg.
Már azóta különféle repüléssel foglalkozó szakkönyvben ráismertem, hogy a kérdéses
repülőgépek Petljakov Pe-2 típusú, kétmotoros, két vezérsíkú, frontbombázók voltak.
Bánréve fölött átrepültek Tornalja irányába. Mi nagyon közelről láttuk a gépeket,
azok felségjelzését, a vöröscsillagot. A gépek alig, hogy átrepültek felettünk, pár perc elteltével láttuk, hogy jönnek vissza. A repülési irány Bánréve volt, és ahogy fölé értek a bombák
robbanásainak hangját hallottuk. Ezt követően nemsokára sűrű füst és por borította el a falut.
A munkát befejezve egy személyvonattal visszatértünk Bánrévére.
A vasútállomás Miskolc felőli végén a 6-12. vágány felé a bejárati váltókat tépte fel 2
bomba. A vasúti átjáró után a jelenlegi 25-ös főútra, a temető és a vasúti telep közötti részen,
1 bomba esett.
A vasúti telep egy ikerlakása telitalálatot kapott, s összeomlott. Találatot kapott még a
vasúti telepek melletti utcában Tóth Béla MÁV alkalmazott háza, s az is részben összeomlott.
Ezután még 3 bomba esett ez utcában lévő lakások kertjeinek végében elterülő grófi szántóföldre, mely az 1950-es évek elején sportrepülőtér lett.
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Amerikai vadászgépek
alacsonytámadása. 1944. 10. 21.
23
Lénárfalva térségében a Sajó északról-délre folyik, csak Sajópüspöki előtt, a Rimával egyesülve válik a
folyásiránya nagyjából északnyugatról-keletre (RZ)
24
Bánrévét kikerülő vágány, amelyet a csehszlovákok építették meg 1938 előtti időben. A Bánréve-Fülek és a
Bánréve-Dobsina pályákat kötötte össze, a gyosvonatok ezért Rozsnyóra, vagy Rozsnyóról nem jártak be a
bánrévei állomásra.
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A támadás következtében a Tóth féle lakás fala rádűlt, s ott meghalt, Walter Ulhmann,
46 éves német hadnagy, aki a bánrévei temetőben van eltemetve.
Súlyosan sérült a vasútállomáson Jenei … (a keresztneve ismeretlen) a MÁV katonai üzemszázad parancsnoka, valamint a MÁV segédtiszti telepi lakásuk pincéjében megbúvó, Szabadkai Ödönné.”25
Az alacsonytámadásról és a 10 nappal későbbi, szovjet bombázásról szóló visszaemlékezés, 1994. november 17-én jelent meg a megyei napilapban.
A megjelenés után , az Északmagyarország újságírója, Oravecz János helyreigazításokat 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 az október 21-i bevetést a 82. FG. (vadászcsoport) mely századának
tagjai repülték és név szerint is sikerült azonosítani pilótát, aki résztvevője volt az alacsonytámadásnak.
A bombázással kapcsolatosan is sok egyéb dolgot sikerült kideríteni, bár itt a szovjet
5. légi hadsereg irat- és emlékanyaga messze nem olyan részletes és hiteles, mint az amerikai,
mégis érdekes adalékokkal szolgálhatunk.

Az 1944. október 31-i bombázás repülési vázlata26
25

id. Rónaföldi Zoltán visszaemlékezése. Szabadkai Ödön ekkor a bánrévei fűtőház mozdony reszortosa.
volt.Felesége éppen a második gyerekükkel volt terhes.
26
Térkép Google Earth 6.0.3.2197
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A szemtanú, id. Rónaföldi Zoltán közreműködésével elkészítettünk a kutatás indulásakor két térképvázlatot.
Az október 31-én történt bombázás kapcsán a község térképére rögzítettük a bombatalálatok
helyeit. Ezek alapján – az egy egyenesre esés valószínűsége szerint – meghatároztuk a bombázást végző gépek számát a berepülés, és a rárepülés irányait.
Édesanyám, aki ekkor 16 éves, bátyjával Bakó Lászlóval éppen a református templomból (október 31. a reformáció napja, ünnepi istentisztelet volt) tartottak haza a vasúti telep
felé. A légiriadó nagyjából a templom és a temető közötti szakaszon érte őket. A községet
még közvetlen légi támadás nem érte eddig, bár sokszor volt légiriadó, ezúttal is azt gondolták, hogy most sem lesz. A közúton emlékei szerint szinte folyamatosan vonultak a polgári és
katonai oszlopok. Visszavonulók és menekülők. Az út és a temető melletti területeken az úton
levők megpróbáltak fedezékeket keresni, mert a gépek hangja egyre közeledett.. Ők egy magyar alakulat katonáinak tanácsára a temetői útkanyarban levő betonból készült, masszív vízátereszben kerestek menedéket, mert a repülőgépek hangja ekkor már egészen közelről hallatszott. Alig bújtak el, már hulottak is a bombák. Iszonyatos zaj, por, füst keletkezett és a támadó gépek viszonylag kis magassága miatt motorjaik észvesztően bömböltek. Amikor a gépek
elmentek és kinéztek a híd alól csak a por, a füst látszott, semmi egyéb. Senki sem tudta, hogy
kiket találhattak el, kik sérülhettek meg. Aztán jött a a még nagyobb ijedtség, amikor az emberek a vasút, a vasúti telep bombázásáról kezdtek el beszélni. Futottak hazáig, de szerencsére
a pályafenntartási főnökség lakóházaitól a legközelebbi bombák 150…200 méter távolságban
estek le, az otthonuk nem sérült meg. Anya amikor ezekről mesélt nekünk, mint gyerekeknek,
mindig azt mondta „nem tudom milyen a világvége, de azt gondolom, hogy valami hasonló
lehet‖…
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Légi események Bánréve térségében,
1944. októberben

A Bánrévét ért, amerikai és szovjet légitámadás
megjelentetett leírására,
az újságírói megállapítások
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„…A riportszerűen izgalmas és részletes leírásban név szerint szerepelnek az áldozatok 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."
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 szovjet, 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 ismerteti 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, Bélapátfalva 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 ellátható
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-227 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, amelyek két
nagyteljesítményű motorral rendelkeztek és kimondottan a fronttevékenység támogatására,
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...28
Oravec János”

27
28

Nyilvánvaló hiba, Pe-2 lenne a helyes hivatkozás (RZ)
Oravec János: Pontosítások a bombázásokról (Északmagyarország napilap)
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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, az egyvezérsíkú, esetleg négymotoros gépeket belekeverni az ügybe, ráadásul
olyan típusokat is, melyek már nem igazán voltak harci használatban abban az időben.
Az idézett könyvet, és szerzőit nem volt szándékunkban megsérteni. Azt viszont be
kell látni, hogy főleg a mű 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 50…70 évre visszamenő kutatásokat. Ezt a későbbiekben, magából a könyvből idézett szöveggel, teljes mértékig igazolni is tudjuk, hiszen ezt a szerzők nyilatkoztatták
ki.
Válasszuk tehát szét a dolgokat, úgy, ahogy azok egyébként is történtek, időrendbe!
Foglalkozzunk először a korábbi esemény elemzésével az alacsonytámadással a vonat ellen,
majd ezután vizsgáljuk a bombázás körülményeit!
Mindezek előtt – a jobb érthetőség miatt - összefoglaltuk a térség akkori sajátosságait,
illetve időben, a hadműveletekben elfoglalt helyzetét, a tényszerű időpontokkal együtt.
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 szovjet bombázással kapcsolatosa szeretnénk megállapítani, hogy
 az említett, repülési szakkönyv hivatkozott részei tényleg feltárják-e az általunk vizsgált eseményeket,
 próbáljuk más források kutatásával tisztázni, hogy mely események, kiknek a ténykedései,
 számba vesszük mindazon géptípusokat, amelyek a megfigyelés fő jellegzetességeinél
fogva egyáltalán szóba jöhetnek, mind időben, mind térben egyaránt, illetve azokat a
gépeket is, amelyeket az újságíró „helyesként‖ leírt,
 a megfigyelés egyértelműen megállapította, hogy a gépek
 mely napon, milyen időpontban támadtak,
 milyen irányból érkeztek és merre távoztak,
 milyen útvonalat repültek be a település felett (bombatalálatok térképe),
 kétmotorosak ,
 ikervezérsíkúak,
 szovjet felségjelűek voltak,
 kis magasságról bombáztak,
ezért természetesen mi ezeket vesszük alapul és tényként.
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Ezeknek megfelelően mi minden vélt, vagy valós géptípust, eseményt és tényt megvizsgálunk, hogy bizonyíthassuk igazunkat.
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A repülési szakirodalomban és a MÁV történeti
munkáiban található adatok elemzése
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„…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 szovjet,
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 ismerteti a légitámadásokban részt
vett szovjet repülőgéptípusokat, a bombafajtákat, de még a ledobott bombamennyiségről is
található összesített adat…
… 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...29
Bizony egyetértünk, hogy a könyv hazai viszonylatban egyedülálló vállalkozás volt,
hiszen a megjelenési éve 1992, de a kézirat lezárása 1988. XII. hó, tehát a kutatások azokban
az időkben történtek, amikor még bizonyos témákat nem volt érdemes túlságosan feszegetni.
Egyáltalán nem csodálkozunk, ha a szerzők, nem csak a szovjetek harcászati jellegű alkalmazásai miatt nem erőltették a kutatásokat, sokkal inkább el tudjuk képzelni, hogy ezt többféle
„akadályoztatás‖ miatt nem volt célszerű forszírozni, illetve a szükséges anyagok nem álltak a
kutatók rendelkezésére.
A könyvet nem támadtuk, nincs is szándékunkban ilyet tenni, ezt csak az újságírói fantázia
szülte. Az a megállapítást, hogy szovjet vonatkozásban a mű hiányos, változatlanul fenntartjuk, de ezt maguk a szerzők is elismerték.
Úgy gondoljuk, hogy főleg ennek a műnek nem válik kárára, ha olyan adalékokat tudunk szolgáltatni, amelyet az előbb említett okok miatt, maguk a szerzők sem ismertek Csak
elképzelni tudjuk, hogy az ő évtizedes kutatási munkájuk során hány alkalommal volt rá példa, amikor hasonló felvetések, visszaemlékezések útján lehetett eljutni a tényszerű eseményekhez.
A „laikus‖, ám de tényszerű visszaemlékezések szerintünk alapját képezhetik a kutatási munkáknak, mint erre számos példát lehetne felsorolni, csak a repüléssel foglalkozó szakirodalomban.
Az „instrukciónak‖ megfelelően megpróbáljuk összeszedni mindazon adatokat, amelyek az újságíró szerint a nevezett műben fellelhetők.
A következő táblázatban a bővebb térséget ért, angol-amerikai bomba-, és repülőtámadásokat
tüntettük fel.30
Ezt kiegészítettük a visszaemlékezésben történt helyszínnel és időponttal. A kiemelt betűkkel
jelzett adatok a „Légi háború Magyarország felett‖ műben nem szerepeknek.

29
30

Oravecz János Északmagyarország
Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett II. 251-255.. oldal
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Helységnév
Miskolc
Görömbölytapolca (Miskolc)
Görömbölytapolca (Miskolc)
Miskolc
Diósgyőr
Bánréve
Bélapátfalva
Edelény
Miskolc (várostól nyugatra)
Ózd31
Sajószentpéter
Szilvásvárad
Verpelét
Recsk

Időpont
Támadók
1944.6.2
15
1944.8.22.
RAF
1944.8.23.
RAF
1944.8.28.
15
1944.9.13
8
1944.10.21
15F
1944.10.21
15F
1944.10.21
15F
1944.10.21
15F
1944.10.21
15F
1944.10.21
15F
1944.10.21
15F
1944.10.21
15F
1944.10.21
15F

8 → 8. AAF
15 → 15. AAF
15F → 15.AAF vadászgépeinek alacsonytámadása
RAF → Royal Air Force
? → kérdéses

A következő táblázatban a bővebb térséget ért, szovjet-román, bomba-, és repülőtámadásokat
tüntettük fel.32
Ezt kiegészítettük a visszaemlékezésben történt helyszínnel és időponttal.
Helységnév
Miskolc
Miskolc
Eger
Eger
Bánréve
Putnok
Putnok
Vadna
Losonc
Miskolc
Salgótarján
Rimaszombat
Losonc
Fülek
Fülek
Losonc

31

Időpont
Támadók
1944.8.22.
SZ
1944.8.23.
SZ
1944.10.28
SZ
1944.10.30.
SZ
1944.10.31
SZ
1944.12.12
R
1944.12.13
R
1944.12.13
R
1944.12.19
R
1944.12.19.
SZ
1944.12.19.
R
1944.12.19.
R
1944.12.20
R
1944.12.21.
R
1944.12.21.
R
1944.12.21.
R

Ózdra vonatkozó támadásról a MÁV adatai is megemlékeznek.Szerintünk azonban ez mindkét esetben a
Bánréve-Sajórecskei eset, mivel Ózdon ebben az időpontban nem volt légitámadás és káresemények! (RZ)
32
Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett II. 250-251.. oldal
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Losonc
1944.12.23.
Losonc
1944.12.24.
Losonc
1944.12.25.
Bükkszenterzsébet 19944.12.?
Füzesabony
1944.12.?
Rozsnyó
1945.1.22
Rozsnyó
1945.1.23.
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R
R
R
SZ
SZ
R
R

SZ → szovjet
R → román

A MÁV iratai alapján33 a következő események nevesíthetők, melyek a mi témánkhoz
közvetlenül kapcsolódnak.
Helységnév
Időpont
Célpont
Miskolc
1944. 06. 02. Légitámadás a miskolci Tiszai pályaudvarok ellen.
Bombatalálatok érik a miskolci Tiszai pályaudvart és rendezőt is.
Miskolc
1944. 08. 28.
Az állomás vágányzatának nagyobb része elpusztul..
Ózd34
1944. 10. 21. Légitámadás az ózdi állomás ellen
Bánréve
1944.10..31 Bombatámadás a bánrévei állomás ellen.

Az Alabán Péter által írt tanulmány (Légi háború Ózdon 1944-ben) az 1944. 10. 21-én
történt „légitámadás az ózdi állomás ellen‖ eseményt szintén a Pataky-Rozsos-Sárhidai
könyvből vette.
„A második világháború ózdi helytörténeti eseményeinek feltárására az elmúlt évtizedek alatt legfeljebb átfogó módon került sor. Az egyes részterületek ismertetése ráadásul a
rendszerváltozást megelőző szocialista időszak honismereti irodalmában legfeljebb a „felszabadulás" eseménytörténetének leírására korlátozódott, a város esetében kiemelt szerepet
szánva az Ózdi Kohászati Üzemekre (OKÜ) gyakorolt következményekre. A téma részletesebb
tárgyalására azonban az 1990 után megjelent településtörténeti kézikönyvek, városismertetők
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 hiányosságokat egy
régóta várt, az egyes történelmi korokat elsődleges forrásokra épülő és alaposságra törekvő
várostörténeti monográfiának már mindenképpen pótolnia kell a minél hitelesebb áttekintés
követelményeit figyelembe véve.
A dolgozat elkészítése mögött leginkább e részterület feldolgozásához nyújtandó adatszolgáltatás állt, amely a korszak talán legismeretlenebb helytörténeti fejezetét érinti. Habár
az akkori közigazgatásban még községként szereplő Ózd és környékén komolyabb vesztesé-

33

1944 főbb közlekedési események (Frisnyák Zsuzsa: A magyarországi közlekedés krónikája (1750-2000)
Szerintünk azonban ez mindkét esetben a Bánréve-Sajórecskei eset, mivel Ózdon ebben az időpontban nem
voltak káresemények! (RZ)
34
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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 talán 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 feltételezése sem a helybeliek, sem a roncskutatók álláspontja szerint nem helytálló, mivel a kötet Ózd és térségében alig számol be szovjet és amerikai harcászati légitámadásokról…”35
Végkövetkeztetésként tehát megállapíthatjuk, hogy az újságíró által ajánlott könyv csak
részben ad információkat a visszaemlékezés eseményeivel kapcsolatosan.
Nézzük ezek után az október 31-i eseményeket!

35

ALABÁN PÉTER: „LÉGI HÁBORÚ" ÓZDON 1944-BEN
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Bánréve 1944. október 31-i bombázása.
A támadó alakulat: a szovjet
5. légi hadsereg
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Azt, hogy a támadó alakulat mely lehetett, csak következtetni tudjuk, szakirodalmi
forrásokban erre egyértelmű utalást nem találtunk.
A Sajó völgyi célpontokat számos támadás érte. Mivel bizonyítottan román repülőtámadások is voltak, ebből csak az következhet, hogy a támadó alakulat a Szovjetek részéről az
5. légi hadsereg lehetett (Gorjunov repülő vezérezredes; 1100 db gép), amelyhez a román repülőcsapatok beosztást nyertek.
Ennek része volt az 5. gárda-csatarepülő- és az 5. gárda-vadászrepülőhadtest. A magyarországi bombázások zömét az A-20 Boston gép változataival végezték, jóval kisebb számban szerepelt a Pe-2; Il-4; DB-3F; B-26; Marauder és B-25 Mitchell, ill. C-47B gép a szovjet légierők
állományában. A frontrepülők nagyobb részt Il-2/3m gépekkel bombáztak. Az 5. légihadsereg
két csatarepülő- és egy vadászrepülő-hadteste, egy bombázórepülő-hadosztálya, valamint a
szovjet légihadseregnek alárendelt román 1. repülőhadtest állományában összesen 1216 repülőgép volt. A szovjet vadászrepülő-alakulatok nagyobb mennyiségben is rendelkeztek az új
Jak–9 U vadászrepülőgépekkel
Az 5. légi hadsereg (Sz. K. Gorjunov, a légierő vezérezredese)
o 2. csatarepülő-hadtest
 7. gárda csatarepülő-hadosztály
 231. csatarepülő-hadosztály
o 3. gárda vadászrepülő-hadtest
 13. gárda vadászrepülő-hadosztály
 14. gárda vadászrepülő-hadosztály
36
o 218. bombázórepülő-hadosztály (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. román repülőhadtest 174 gépét, Emanoil Jonescu tábornok vezetésével. Ennek bombázóerejét
az 50 He-111, Ju-88, S-79B Savoia gépek adták.37
36

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/
37
Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett II. 249. oldal
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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 csatarepülőgéppel, hat He 111 bombázó repülőgéppel, 15 Ju 88 bombázó repülőgéppel, és 30
egyéb repülőgéppel rendelkezett.38
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.
(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).39
A felsoroltak alapján látható, hogy a bánrévei bombázás elkövetőit minden bizonnyal
a 218 és a 312.. bombázórepülő-hadosztályok valamelyik alegységei között kell keresnünk.
Szóba jöhetnek még az 511. felderítő repülőezred gépei is. Az azonban teljesen bizonyos,
hogy a háborúnak e szakaszában, 1944 októberében, csak olyan gépeket hagytak vadászfedezet nélkül támadni, melyek nagy valószínűséggel képesek voltak önmaguk megvédésére is!
Ez pedig a sebessége alapján a Pe-2 frontbombázó, melynek „testvére‖ a Pe-3 nehézvadász
volt!
Márpedig vadászfedezetet sem az Ózd környéki, sem a bánrévei szemtanúk nem láttak. Felmerülhet természetesen az a változat is, hogy egy-egy feladatra, az előzőek figyelembe vételével, vegyes gépállományt rendeltek, hogy a tűzfedezet, védekezés kérdése optimálisabb legyen.

A lovagkeresztes Emanoil Jonescu tábornok
(I. román repülőhadtest
1944 május 10. itt még a németek mellett!)

38
39

Lásd HL KTB A.O.K. 6 15. Flak-Div. (mot.) Führungsgruppe Ia Br.B. Nr. 415/44 g. Kdos. vom 24. 9. 1944.
RAVASZ ISTVÁN AZ ERDÉLYI HADMŰVELETEK 1944 KÉSŐ NYARÁN-KORA ŐSZÉN
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Az események vizsgálatához úgy gondoljuk elengedhetetlen az 5. légi hadsereggel
kapcsolatos legfontosabb történéseket összefoglaljuk. Szerencsére rátaláltunk az ezzel kapcsolatos, részletes, ám politikai „túltengésektől‖ egyáltalán nem mentes, (sőt!) katonai szakirodalmi anyagra. Ebből a számunkra szükséges részletességű összefoglalást elkészítettük. Az
anyagot nem bíráljuk, nem véleményezzük, már azt is nagy haladásnak tartjuk, hogy szovjetforrásból, ilyen anyag szabadon olvasható formában rendelkezésre áll.
Az 5. légi hadseregről szóló anyag „hangnemén‖, az abban leírt időpontokon és az
említett eseményeken, ezek sorrendjén nem változtattunk, ez az ő szemszögükből íródott. Saját veszteségeiket egyáltalán nem említik, nem részletezik! Az anyagban alig szerepelnek
olyan technikai adatok, amelyek a harcoló alakulatok felszereléseire, pontos géptípusaikra
utalnának. A leírásban viszont szép terjedelmes részekben méltatják ugyanakkor a politikai
munka hatását, szinte minden siker, bátorság és hőstett ennek tudható be.40
A képeket és térképeket mi szerkesztettük bele a szövegbe, ahol a témába vágó utalást
találtunk.
1941 telén Moszva alatt a szovjetek megállították a német hadsereg addig szinte töretlen előrenyomulását. Leningrád szintén tartotta magát és jött a kegyetlen tél. 1942-ben a németek és a szövetségeseik egyértelműen el akartrák dönteni a keleti fronton a háború sorsát.
Mindent és mindenkit ennek rendeltek alá, többek között a magyar 2. hadsereget is, de ott voltak a románok, az olaszok is hadsereg szinteken. 1942 nyarán a Don irányában folyt a harc,
amely a látszat szerint a németeknek kedvezett. Oly annyira, hogy Sztálingrád és a Kaukázus
felé is megindultak, tekintettel a bakui olajmezőkre. Sikerek, részsikerek jöttek, amelyek egy
részéről majd később belátják, hogy nem egészen azok voltak már. A hihetetlen térségek, távolságok, az utak, vasutak hiánya, az ellátás problémái, a partizán mozgalom már körvonalazódtak. A katonák óvatosságát Hitler félresöpri, ő már győzött csak még egy kis kitartás kell!
A szovjetek 1942 végére a Donnál, a Volgánál, a Kaukázuson túl „megkapaszkodtak‖. Innen
indul majd a háború 1943 elején, de már fordított irányban.
Az 5. légi hadsereg megalakulása a Kaukázusban
1942 nyarán a Szovjetunió déli térségeiben folyt az öldöklő harc, melynek céljait Hitler a 41. direktívájában határozott meg. Elpusztítani a maradék szovjet csapatokat, és gazdasági központokat, megszerezni a kaukázusi térség olajkincseit, megszerezni Sztálingrádot és
térségét, amely jelentős ipari-közlekedési csomópont, átjutni a Kaukázuson túli régióba és
megpróbálni Törökországot bevonni szövetségesként a háborúba.
A fő támadási irányon, a déli szárnyon 900 ezer katona és tiszt, 1260 harckocsi, több mint 17
ezer darab löveg és aknavető, 1640 harci repülőgép állt a németek rendelkezésére. A csoportosulásban a szovjet csapatok a területen 655 ezer katonával, 740 harckocsival, 200 tüzérségi
és 14 aknavető ezreddel, 1000 harci repülőgéppel tudtak az ellenséggel szembeszállni.
Az ellenséges túlerő miatt elesett Harkov, közvetlen veszélybe került Sztálingrád és a Kaukázus. Az Állami Honvédelmi Bizottság 1942. június 3-án határozta el, hogy egységes légierőt
hoz létre a több részből álló légicsapatokból, tekintettel a probléma súlyosságára. Ez lett az 5.
légihadsereg.
40

. Давтян С.М. Пятая воздушная. Военно-исторический очерк боевого пути 5-й воздушной армии в годы
Великой Отечественной войны. — М.: Воениздат, 1990
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Az új szervezeti struktúra lehetővé tette a légierő számára, hogy növelje a harci hatékonyságot, kihasználja a rendelkezésre álló erőket, hatékonyabban meghatározza a főbb manőverező
kapcsolatok, stb.
A hadsereg parancsnokává Ss. K Gorjunov repülő vezérőrnagyot nevezték ki, aki
tagja volt, a Katonai Tanácsnak és a helyettes parancsnoka volt az Észak-Kaukázusi Front légierőinek.
A parancsnokság és a személyzet teljes erővel dolgozva igen rövid idő alatt megalakította a hadsereget. 1942 június 10-én tudta Gorjunov jelenteni, hogy az 5. Légi Hadsereg
megalakult, a 236. vadászrepülő-hadosztály (I.D Klimov vezérőrnagy), a 237. vadászrepülőhadosztály (E.M Beletszkij vezérőrnagy), a 265. vadászrepülő-hadosztály (P. T. Korobkov
alezredes), a 238 csatarepülő-hadosztály (V.V Naneishvili), a 132. bombázó-hadosztály
(BUD) (Karavatszkij ezredes) alakulatokból.
Június elején csatlakozott a légi hadsereghez a 742. önálló felderítő repülőezred (Pe-2
gépekkel), parancsnokuk N. E Szergijevko őrnagy volt, valamint a 763. könnyűbombázó ezred, (parancsnok, I. Kulis őrnagy) és a 7. kiképző és szállító ezred (Li-2 és Po-2 gépek, parancsnok I. Baba százados).
Június közepén az újrafeltöltéshez megérkezetek 518. és 805. vadászrepülő-ezredek (Jak-1) és
a 806. csatarepülő ezred (Il-2).
A hadsereg a fő csapásait a repülőgépek és a tankok ellen intézte. Meg kellett szerezni
a légifölényt és az addig elsöprő erejű német páncélosokat el kellett hárítani. A légierő alkalmazásának hatékonyságán javítani kellett, mivel az első időszakokban elég gyenge eredmények születtek. Egy ellenséges harckocsi oszlopra bombákat dobtak, de alig értek el találatot.
Az eredményekben eleinte az ellenség számbeli és technikai fölénye is megmutatkozott. Csak
példaként említjük, hogy a 36. vadászrepülő ezred még mindig I-16 gépekkel harcolt
(Oszipov őrnagy parancsnok)!
Az események elemzésekor már fontos eredmény volt, hogy követelték a Pe-2 típus mind nagyobb számú gyártását, melyekkel viszont jó eredményeket értek el. Ugyancsak jól szerepeltek az IL-2 gépek, amelyek megfelelő gépágyú, bomba és rakéta fegyverekkel bírtak.
Október elején, az 5. légihadsereget megerősítették, a 236. vadászrepülő és a 132.
bombázó hadosztályokkal.
Az 5. légihadsereg megalakulása után, a kaukázusi és déli frontterületeken, folyamatosan javuló harci morállal, fejlődő technikai felszereléssel, sikeresen harcolt., egészen a hadműveletek, számukra győzelmet hozó, végéig.
A Sztyepi Front kötelékében
1943. augusztus elején az a stratégiai helyzet, hogy a szovjet-német front dél-nyugati
szárnya kedvező lett a szovjet csapatok számára, egy nagyarányú támadásra, a BelgorodHarkov területen. 1943 januártól idáig nyomták vissza a szovjetek a német és szövetséges
alakulatokat. 41A német csoportosulás ezen a területen már meggyengült. 1943. augusztus 3án a Belgorod-Harkov térségben a német erők 300 ezer emberrel, több mint 3 ezer löveggel és

41

1943 januárban a Donnál szenvedett megrendítő vereséget a magyar 2. hadsereg, ezzel együtt az olaszok, a
románok, de még a németek is iszonyú emberi és anyagi veszteségeket szenvedtek
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aknavetőkkel, 600 harckocsival rendelkeztek. A levegőből a 4. légiflotta támogatta őket,
amely több mint 1000 géppel rendelkezett.
A Sztyeppi Front ekkor 980,5 ezer fővel, több mint 12 ezer löveggel és aknavetőkkel, 2400
harckocsival bírt.
A légi helyzet az Belgorod-Harkov területén kedvező, a szovjet repülőegységek egyre inkább uralják a levegőt, kivívják a légi fölényt.
A kemény légicsaták Moszkva, Leningrád, Sztálingrád és Kubány felett meghozzák a harcászati tapasztalatokat. A minőségileg javuló géppark önbizalmat ad a pilótáknak. A nagyszámban gyártott és alkalmazott repülőgép számbelileg is fölényt biztosít.
Az 5. Légi Hadsereget a Sztyeppei Front támogatására rendelik, Novij Oszkol,
Ilovszkoje központtal.42 A hadműveletek elején a légihadsereg a következő egységekből áll:
1. bombázó hadtest (parancsnoka J. C. Polbin ezredes), amely az 1. Gárda és a 293. bombázó
hadosztály (F. I Dobis és G. V. Grjibakin ezredesek), 1.csatarepülő hadtest (parancsnok V.G
Rjazanov altábornagy), amely a 266. és 292. csatarepülő hadosztályokból áll. A 203. vadászrepülő hadosztály (parancsnokok F. G Rodjakin ezredes, F. A Agaltcov vezérőrnagy és K.
Barancsuk), a 4. vadászrepülők hadtest (parancsnok I. D Podgornij vezérőrnagy), amely 294.
és 302 vadászrepülő hadosztály (parancsnok I.Taranenko alezredes és A. P Judakov ezredes);
az 511 önálló felderítő-repülő ezred (parancsnok A A Babanov őrnagy)
A harcok megkezdése előtt jelentős utánpótlás érkezik az 5. Légi Hadsereghez. Mind élőerőben, mind technikailag kiegészülnek, bombázókat és egyéb harci gépeket kapnak. Ezek gyakran akár 50 százalék bővülést is hoztak! Fiatal pilóták, és nagymennyiségű tartalék alkatrész
érkezik.
Az 1. csatarepülő hadtest parancsnoka Vaszilij G. Rjazanov altábornagy. Az 1. bombázó hadosztály parancsnoka Ivan Semjonovics Polbin ezredes, aki már Halhin Gol –nál is
harcolt, s aktívan részt vett a moszkvai csata, majd a Sztálingrádi harcokban. A 46. vadászrepülők parancsnoka Ivan D. Podgornij vezérőrnagy, aki az első naptól a háború végéig harcolt.
Ott volt a leningrádi, a moszkvai harcokban, a sztálingrádi csatában. Személyesen vezette
gyakran egységeit a légiharcokban.
Gorjunov altábornagy ezek alapján határozta meg az alkalmazandó eljárásokat. Folyamatos, csoportos bombatámadással elnyomni és megsemmisíteni az ellenség védelmi rendszert, amint a felderítés megadja az ellensége hátsó lépcsőiben zajló folyamatokat, akkor ezeket is bombázzák. Meg kell akadályozni az utánpótlást, és a csataterek megközelítését. 1.
bombázóhadtest a szükségesnek megfelelően sűrítteti bombavetési repüléseit. Nagy, Pe-2
bombázó csoportokkal, vadászgépek kíséretében elpusztítja, és elnyomja az összpontosításokat, megtöri a tüzérségi tüzet.
A 302 vadászrepülők biztosítják az 1. bombázó hadtestet, La-5 vadászgépekkel.
A 294. vadászrepülő hadosztály vívta ki a légifölényt a csatatéren. A 294. vadászrepülő hadosztály létrehozott egy speciális csoportot, 12 vadászgéppel, "Kard" fedőnévvel, M.I
Zotov őrnagy vezetésével. Ennek tagjai a legjobb pilóták a 427. ezredből, ők vívják majd a
kritikus összecsapásokat.
Sok munkájuk volt a légifelderítőknek is ebben az időben. Szüntelenül repültek,
fényképeztek. Pe-2 repülőgéppel végezték a felderítéseket, főleg a vasutak és az utak mentén.
42
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Az 5. Légi Hadsereg sikeres volt a hadműveletben és nem kis része volt a siker kivívásában. A Belgorod-Harkov művelet elvégzésének teljes légi offenzíváját ők biztosították.
A Dnyeper menti csaták
A Legfelsőbb Főparancsnokság 1943. augusztus végén több nagy támadásra adott parancsot a nyugati és délnyugati irányba. Különösen fontos volt a felszabadító harcokat megvívni Ukrajnában, a Donbasz vidékén és ezen belül Dnyeper folyó, Voronyezs, a sztyepp délnyugati és a déli területein.
A lényeg az, hogy a német csapatok kényszerültek stratégiai védelembe az egész szovjetnémet fronton, és arra törekedtek, hogy megtartsák a megszállt területeket. Külön figyelmet
fordítottak a Dnyeper-védvonal kiépítésére. Szeptember végéig, kiépítették a védelmi rendszert. A német tábornokok úgy hitték, hogy ezzel a hatalmas vízi-természeti akadállyal megállásra kényszeríthetik a szovjet csapatokat. A folyó 700-900 méter széles, a jobb partján, - ez a
nyugati -amely meredek, természetes bevehetetlen erődöt képez.
Miután a Belgorod-Harkov ütközetben a Sztyeppi Front előretört, a támadást minden
erővel igyekeztek a szovjetek fenntartani. A harcoló csapatokat ismét az 5. légi hadsereg 630
repülőgépe támogatta. 159 nappali bombázó és 89 éjszakai bombázó, 166 csatarepülő, és 216
vadászgép.
A bombázó és vadászrepülő ezredek általában együtt, ugyanazon repülőtéren vagy közel
egymáshoz települtek. A szovjet hadsereg nehéz helyzetben van, a visszavonuló ellenség
minden repülőterek, építményt, stb. felrobbant.
Az 5. Légi Hadsereg szeptemberben, együttműködve a földi csapatokkal, megtöri a
német csapatok ellenállását. Eredményesen bombázzák, a katonai felszereléseket, berendezéseket és rombolóegységeket, a harctéren, és az összpontosítási területeken. Pusztítják, a vasúti
és közúti-hidakat, kompokat. Nappal Pe-2 bombázókkal támadtak, vízszintes és zuhanóbombázással.
1943. október elején a Sztyeppi Front felkészült egy új, erős támadásra. 1943. október
20-án a Sztyeppi Front a 2. Ukrán Front nevet vette fel.
Ukrajna felszabadítása folytatódott. Ez alatt az időszak alatt, 5. légihadsereg 8045 bevetést
végzett, 231 légi ütközetben lelőttek 224 német gépet.
Ukrajna
A Dnyeperen történt átkelés után folytatódtak a támadó hadműveletek Ukrajnában
1943. december és 1944. április időszakban. A 2. Ukrán Front kötelékébe tartozott változatlanul az 5. légihadsereg. A légihadsereg 1944 elején 702 repülőgéppel rendelkezett. A szemben
álló ellenségnek 770 gépe volt.
A légitámogatás stratégiája és taktikája gyakorlatilag azonos az előző fejezetben leírtakkal. A csatarepülők Il-2, a bombázók Pe-2 gépeken hajtották végre bevetéseiket. A repterek felázott talaja, a hó, sár és számos egyéb nehézség példátlan problémát okozott a repülőknek.
A Korszuny-Sevcsenko ütközetben az 5. légihadsereg, az időjárás kedvezőtlensége ellenére, elvégzett 3212 bevetést, míg az ellenség, a 2. Ukrán Front ellen mindössze 1428 –at. A
117 légi csatában lelőttek 105 német gépet.
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A sikeres hadművelet eredményeként a győzelmet a szovjet erők szerezték meg. A
németek és szövetségeseik Ukrajnában is meggyengültek és demoralizálódtak Sikerült olyan
környezetet kialakítani, amely lehetővé tette a további sikeres harcokat és Ukrajna teljes felszabadítását. A 2. Ukrán Front, valamint az 5. Légihadsereg folytatta a támadó műveleteket a
dél-nyugati irányban.
Iassi-Kisinyov
A szovjet támadó erők az ukrán fronton jelentős térnyerést hajtottak végre, és felszabadult a Krím is. A német „Közép" hadseregcsoport ellen Fehéroroszországban, a balti térségben is sikeres támadások történtek. A leningrádi frontok az "Északi" hadseregcsoportokra
mértek vereséget. Az észak-ukrajnai Lvov -- Sandomierec irányba átlépték a szovjet csapatok
a Szovjetunió dél-nyugati határán és elkezdődtek a hadműveletek Románia területén
A nehézségek ellenére a németek és szövetségeseik bevetettek minden erőt, hogy
Románia, előterében a támadást megállítsák.
1944. augusztus 5-én, a főparancsnokság elrendelte a hadművelet előkészítését és lefolytatását Iassi-Kisinyov térségében. Ezt már a 2. és a 3. Ukrán Frontok együtt hajtják végre.
1944. augusztus 19-én a 2. és 3. ukrán frontok támadtak, harckocsi hadsereg, gépesített hadtestek, az 5. és 17. légi hadseregek – amelyekben 1759 gép volt -, és mivel a Fekete-tengeri
Flotta légiereje is csatlakozott, összesen 2650 repülőgépet tudtak hadba vetni. Így közel 3,3szoros volt: a légifölény a szovjetek előnyére.
Az 5. Légi Hadsereg, amelyben már a 3. Gárda Repülőcsoport (parancsnok I. D
Podgornij vezérőrnagy), a 13. Gárda Vadászhadosztály (I. Taranenko gárdaezredes), a 14.
Gárda Vadászhadosztály (A. P Judakov gárdaezredes) is szerepelt.
A hadsereg kötelékébe belépett a támadáshoz a 2. Szmolenszki Légi Csoport (V.V
Stepics altábornagy), amely magában foglalta a 231.csatarepülő hadosztályt (L.A Csiznyikov
ezredes) és a 7. Gárda csatarepülő hadosztályt (G. P. Szutyejev gárdaezredes). A hadseregben
ott van a 218. bombázóhadosztály (N. Romanov ezredes), a 312.éjszakai bombázó hadosztály
(V.P Csanpalov ezredes) és két különleges felderítőgép.
Az 5. légi hadsereget még megerősítették a 10. Voronyezsi Gárda csatarepülő hadosztállyal
(A.N Vitruk gárda vezérőrnagy).
Ugyanakkor közeli repülőterekre telepítették a 279. vadászrepülő hadosztályt (V.G Angiali
ezredes), akik támogathatták a harcokat.
Összességében a hadseregnek 1944 augusztusában 915 harci repülőgépe, vadász - 378, bombázó - 343, csatarepülő - 161 felderítő – 33.
A szovjet csapatok közeledtek Magyarország határaihoz. Az ország a román fegyverletétel után egyedüli szövetségesként maradtak Németország mellett.
Itt érkezünk el hazánkhoz a történetben.
Magyarország
Miután a német csapatok vereséget szenvedtek Iassi –Kisinyov térségében, a szovjetek
elérték Romániát és a Kárpátokat. A román „kiugrás‖ után Románia és a Kárpátok védelme
szétfoszlott, mint lehetőség, ráadásul a románok átálltak a szovjetek oldalára. A 2. Ukrán
Front, az eddigi rendkívül erős gépesített és tüzércsapatok mellett a Tudor Vladimirescu ve-
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zette „önkéntes‖ román seregeket is magába foglalta. Az 5. légihadsereg változatlanul ezzel a
fronttal működött együtt. 1944. szeptember végén - október elején a háború Jugoszláviában
és a román-magyar határon folyt. A Kárpátok északi részén, a duklai-hágónál áttört a 4. Ukrán Front, délen pedig a Jugoszlávia területére lépett a 3. Ukrán Front.
A szovjet parancsnokság tervei szerint folytatódik a támadó hadművelet, nem csak a
belgrádi területen, hanem a közép-magyarországi, valamint a dél-kelet-Szlovákiában is. A
legfontosabb szerepet az ellenséges erők magyarországi megsemmisítésére a 2. Ukrán Front
kapta.
A 2. ukrán fronttal szemben a német "Dél" hadseregcsoport, (parancsnok G. Friessner
vezérezredes), amely a 8. és a 6. német, 2. és a 3. magyar hadseregeket tartalmazza, 300 tankalt és 550 repülőgéppel (4. légiflotta) bírt. A németek tudják, hogy a vereség esetén nyitva az
út a szovjet hadseregnek Ausztriába és Dél-Németországba. Magyarország alapvető fontosságú Németország számára az élelmiszer, az olaj, a bauxit (1 millió tonna/év) és alumínium,
valamint a hadiipar miatt. Ezeken túl – mint utolsó szövetséges - még jelentős hadilétszámot
is biztosít a harcokhoz.
Mindez azt eredményezte, hogy Magyarországon próbálták útját állni a szovjet hadseregnek. Ez bizony igen nehéz feladat lett, mivel a természetes akadályként elképzelt
Kárpátokat, a románok miatt, a szovjetek megkerülték és az Alföldön keresztül délről kezdték
meg a támadást.
Ennek ellenére az erdélyi hágók, szorosok védelme hihetetlenül csekély erőkkel, de
igen jól sikerült. Ezrednél, néha zászlóaljnál alig nagyobb erők, gyenge ellátmánnyal, utánpótlással alig ellátva, hetekre megakasztották a páncélosok tömegtámogatása nélkül bizony
elég szerény teljesítményekre képes szovjet gyalogságot. Ezek feladása rendre csak a hegyeken át – román vezetők által irányított - beszivárgó nagy létszámú gyalogság, valamint a délről betörő szovjetek és románok bekerítése miatt történt meg, általában már csak a teljesen
reménytelen helyzetben.43
Magyarország területén sietve védelmi vonalak kezdtek épülni, de valós remény csak
a két nagy folyó nyújtotta akadályban lehetett.
Az első védelmi vonal a határon, a második Tisza folyó jobb partján, a harmadik a Duna jobb
partján.
Az 5. légihadsereget ismét erősítésekkel látták el. Szeptember elején a 2.
légihadseregből Bacau, Roman, Galbeni repülőterekre telepítik. az 5. csatarepülő hadtestet
(N.P Kamanyin vezérőrnagy). Összetétele a 4. gárda csatarepülő hadosztály (parancsnok V.F
Saprikin ezredes), 264. csatarepülő hadosztály (E.V Klobuke ezredes) és a 331. vadászrepülő
hadosztály (Semenenko ezredes).
1944. szeptember 13-án., a tartalékból az 5. légihadsereghez vezénylik át a 6. „Doni‖ Gárda
vadászrepülő hadosztályt (parancsnok I. Gejbo ezredes), 126 repülőgéppel.
Ebben az alakulatban is kiváló és ismert pilóták harcoltak A.M Reszetov, F.N Morozov, I.K
Nyestyerov, V.N Ljusin a Szovjetunió Hősei.

43

Ennek egy igen szép példája a Sebő Ödön: A hálálra ítélt zászlóalj című könyvében megörökített Gyimesi –
szoros védelme és az ezek után történt események. A szerző akkor nagyon fiatal és tehetséges határvadász
főhadnagy.Személyes példamutatásával, szakértelmével és nem utolsósorban bátorságával és emberségével
magával ragadta a maroknyi védősereg magyar és székely részét, a szinte lehetetlen feladatra.
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A legnehezebbnek a szovjetek számára a logisztikai helyzet mutatkozott. A gyors
győzelmek, Románia kiugrása miatt a hirtelen megnövekedett szállítási távolságok, szinte
megoldhatatlan feladat elé állították a parancsnokokat és a hadtápot. A szállítást a szovjet területen belül a széles nyomtávú vasútvonal biztosította. A határok átlépésével a nyomtáv
megváltozott, átrakodásra lett szükség. Ez óriási és időrabló folyamat lett. A fő szállítóeszköz
a teherautó, amiből viszont nem volt elég mennyiségű.
A 2. Ukrán Front Debrecen irányába mérte a csapást, bekerítve ezzel az erdélyi magyar és német csapatokat. 1944. október 6-án indult a támadás. Rövid tüzérségi előkészítés és
légicsapások után megindultak a gépesített csapatok.
Az 5. légihadsereg a nap folyamán végzett nagymértékű támadásai hozzájárultak az ellenséges csapatok megtöréséhez..
Folyamatos járőrözéssel és harci repülőgépekkel, a légifedezetet biztosították az 53. hadsereg,
valamint az Plijev csoportok részére.

Magyarország44

A légifelderítés megállapította a német-magyar csapatok vasúti csomópontjait és a repülőtereiket, melyek a térségben a Békéscsabán, Mezőtúron, Szarvason, Szegeden, Kolozsváron,
Kikindán voltak
44

ru.wikipedia.org
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A védekező csapatok makacs ellenállást fejtettek ki Békéscsaba, Békés, Mezőberény, Orosháza térségében. Több mint száz bombatámadást kellett a szovjeteknek intézni ellenük. A
188. gárda csatarepülő ezred 1. százada V.S Palagin százados vezetésével csak maga nyolc
bombatámadást intézett a védők ellen, majd a megtámadta őket egy ellenséges kötelék, amely
kapcsán súlyos veszteségeket szenvedtek.
A három napig tartó harcokban, a 3. magyar hadsereg hátrált 80-100 km-t és elesett
Karcag is. Eddig az 5. légi hadsereg 1313 bevetést repült és lelőttek 42 ellenséges repülőgépet. A harcok alatt több hatalmas bombatámadás éri a szovjet csapatokat és a német-magyar
csapatok jelentős légierőt vetettek be A következő napokban a támadást a szovjet 2. és 5.
légihadtestek mérik Sikeres halad a hadművelet és elkezdődik Debrecen és Szolnok irányába
a felfejlődés..
A repülőtereket előrevonják, Kürtös, Arad, vonalra. A vadászok így közel vannak az első vonalhoz és hatékonyan fedezik a csapatokat és a légierő támadásait
Debrecen környékén erős az ellenállás. Elkezdődik a debreceni csata, amely a világháború egyik legnagyobb páncélos ütközete. Mindkét oldal légiereje támogatja a földi csapatokat. A szovjet fölény nyomasztó. 1944 októberében az 5. Légi Hadsereg 8400 bevetést hajt
végre. A csata kimenetele nem kétséges a védők ismét visszavonulnak.
Bár az időjárási viszonyok nehezek, de a német-magyar bombázó repülőgépek nagy számban
és intenzíven támadják az előretörő szovjet katonai alakulatokat.

Észak-kelet Magyarország45

A következő napokban a védők Nyíregyháza irányában vonulnak vissza. ezért az 5.
légihadsereg már ezt a várost és irányt is támadja. A német-magyar repülők ismételten erős
támadásokkal zavarják a szovjet tevékenységet. A 3. légihadtest vadászerői igyekszenek a
megfelelő védelmet biztosítani a saját egységeknek.
Október 22-én I.a Plijev. lovas-gépesített csoportja az S. I Gorskov csoporttal együtt elfoglalták Nyíregyházát és 30 km hosszúságban elérték a Tiszát.
45

ru.wikipedia.org
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A német hadvezetés menteni igyekszik a csapatokat a bekerítéstől és a vereségtől,
ezért észak-keleten a 8. hadsereg Nagykálló irányában, és nyugaton a 3. harckocsi- és a 9.
harccsoport ellentámadásba ment át. Nyíregyháza térségében erős harcok folynak, feszült a
helyzetet. Itt öt napon át hullámzik a harc. A szovjet csapatok kénytelenek voltak ideiglenesen elhagyni a várost.
A német-magyar parancsnokság fokozta a légi tevékenységet és segítették a csapataikat, támadták az élőerőt, harckocsikat és tüzérségi ütegeket, Fehértó, Rakamaz, Nyíregyháza,
Nagykálló térségeiben.
Az időközben katlanba került Plijev csoportot a szovjet légierő próbálta kisegíteni, nappali,
éjszakai bombázásokkal. Ugyancsak légi úton juttattak ellátmányt a körülzárt egységeknek.
Október 25-ére elesnek a fontos észak-erdélyi városok Szatmárnémeti, Nagykároly és
több mint száz más település.
A szovjet hadsereg nyomását a német – magyar csapatok nem bírták, ezért újra feladták a területeket. Október 28-ra. a szolnoki irányon a szovjet csapatok elfoglaltak három hídfőt a Tisza jobb partján.
Októberben a légifelderítők 953 bevetést teljesített, beleértve a 3. gárda vadászpilóták 420 és
a csatarepülők a 227 felderítő repülését is.
Az 5. Légi Hadsereg ebben az időszakban 8400 feladatot repült. Megsemmisített 17
ellenséges repülőgépet, a csatarepülők elpusztítottak 55 harckocsit, 1093 gépjárművet, 17
gőzmozdonyt, 313 vasúti kocsit. Felrobbantottak 13 lőszerraktárat, 58 tüzér és légvédelmi löveget, 25 aknavetőt, és hozzávetőleg 4 ezer katonát és tisztet 46
A debreceni csata után a 2. Ukrán Front elhatározta47, hogy szünet nélkül, kezdi meg
Budapest ellen a hadjáratot. Október 29-én reggel indul a művelet.
A leginkább az aktív időszak november 13-tól 17-ig van, amikor a támadás indul a Hatvan,
Gyöngyös irányába, hogy megkerüljék Budapestet észak-keletről. Ebben az időszakban a
német-magyar repülőegységek
igen intenzív harcot folytatnak, hiszen bevetéseik száma
eléri 2221-et!
Jak-1 vadászgép48

Október 21-én a 85. gárda vadászrepülők Jak-1 gépekkel
repültek. (??!)
5. légihadsereg folytatta, az erőfeszítéseket hogy támogassa a saját csapatokat. Ebben az időszakban főleg Lajosmizse, Fülöpszállás, Kunszentmiklós, Diósd, Dömsöd, Soroksár irányban járult hozzá a sikeres
földi támogatáshoz. Bombatámadásokat végzett, Abony, Cegléd térségeiben és segítette a
csapatokat Tápiószentmárton felé. Időközben számtalan felderítő repülést is végeztek.

46

Ezek szovjet adatok! (RZ)
Ezt így írták le, de tudjuk, hogy a megoldást Sztálin erőltette.
48
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/kepek/planes/la5.html
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A különleges vadászegység a
„Kard‖ ekkor már Jak-3
géppel repült.
Jak-3 vadász49

November 1-én a
légi felderítés jelentette,
hogy a tápiószentmártoni
repülőtéren több mint 50
német repülőgép van. A
G.P. Szutyejev gárdaezredes, a 7. gárda csatarepülők parancsnoka és az alakulata megtámadta
a repteret Hozzávetőleg csak 15 gépet tudtak megsemmisíteni a rendkívül erős és hatásos elhárítás miatt.
November 23-án. a 451 csatarepülő ezred Miskolc térségében támadott földi célokat.
Miskolc északi és nyugati részén a német – magyar csapatok koncentrált elhárító vonalakat
építettek ki. 8-10 tüzérségi összpontosítási körletet derítettek fel, melyet megtámadtak a levegőből. Az Il-2-esek 4-6 gépes csoportokban támadtak és lerombolták a tüzérségi körleteket.
Mindezekre 44 bevetést repültek
Az 5. Légi Hadsereg, annak ellenére, hogy a kedvezőtlenek voltak időjárási körülmények, valamint a repülőterek viszonyai, novemberben 7667 bevetést hajtott végre. Ennek
eredményeként szerintük az ellenség elvesztette 53 harckocsiját, 1510 gépjárművét, 11 gőzmozdonyát, 345 vasúti kocsit, 29 lőszer és üzemanyag szállítmányt. Megsemmisült 65 tüzér
és légvédelmi ágyú a tüzérség 257 fedezéke és elpusztult több mint 4500 katona és tiszt. 158
légi harcban lelőttek 195 ellenséges repülőgépet. A szovjet légierő vesztesége 35 repülőgép
volt. 50
A 2. ukrán front november 27. és december 4 között újracsoportosult. December 5-én
folytatta a támadó hadműveleteket Budapest felé, annak bekerítésére
A Budapesti ostrom előtt az 5. légi hadsereget közelebb vonták fronthoz, gyakran csak a 1012 km-es távolságra!
A német-magyar légicsapatok fokozott aktivitás mutattak, erősen támadták ezeket a repülőtereket.
Budapest és a Duna vonalának védelmére a magyar és a német csapatok minden rendelkezésre álló erőt mozgósítottak. Kemény ellenállást kifejtve rendkívül megnehezítették a szovjet
csapatok harcait.
A szovjet földi csapatok áttörték a védelmi rendszereket, de további sikert csak a légierő hatékony részvételével lehetett elérni. A földi csapatokat a német-magyar repülőegységek folyamatosan támadták, miközben néha több mint ötven Lavocskin és Jakovlev vadász volt a
légtérben egyszerre. A szovjet légierő tartósan próbálta meg ezekben a körzetekben a számbeli légifölényt megvalósítani.
Az „elit‖ pilótákból létrehozott „Kard" vadászrepülőket (150. gárda vadászrepülők) gyakran
vezényelték légiharcokba, a fölény kivívása érdekében.
49
50

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/kepek/planes/la5.html
Szinte egyedülálló adat a veszteségre vonatkozóan!

52

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek…

Légi események Bánréve térségében,
1944. októberben

Il-2 csatarepülőgép („sturmovik”)51

A 2. Ukrán Front december 20-án hajnalban kezdett hadműveletet Esztergom, térségében. Ezt támogatta az 5. légi hadsereg, a 218 bombázóhadosztály és a 312. éjszakai bombázó hadosztály, a 13. és 14. vadászrepülő hadosztályok fedezete mellett.
Decemberben a német-magyar csapatok egy kétségbeesett kísérletet tettek, hogy megállítsák a szovjet csapatokat. az Ipoly és a Garam mentén. Nagyméretű páncélostámadást intéztek a szovjet csapatok ellen. A kialakult hatalmas méretű ütközetben a németek elvesztették a páncélosaik egy jelentős részét, de a támadás december 25-én kifulladt.
Az 5. Légi Hadsereg, miközben támogatja a földi csapatok támadásait, decemberben 8245
bevetést végzett. A 144 légi csatában a pilóták lelőttek 158 ellenséges repülőgépet.
Megsemmisített 47 harckocsit és rohamlöveget, 860 járművet, 81 vasúti kocsit, felrobbantott
13 raktárt (lőszer és üzemanyag), 39 tüzérfedezéket, több mint három ezer katonát és tisztet.
A 3. gárda vadászrepülő hadtest maga 1797 harci bevetést repült
1945. Január 1. továbbra is erős az ellenállás Budapesten. Az 5. légi hadsereg parancsnoka a tömeges bombázó támadás mellett dönt, hogy a legfontosabb célokat leküzdjék.
Bár az időjárás korlátozza feladatok végrehajtását, a légierő éjjel-nappal támad. Csak a 312.
éjszakai bombázóhadosztály 1944. december 31. és 1945. január 1. között 137 harci bevetést
végez, majd 360 tonna bombát, 600 tartály gyúlékony folyadékot, 530 ezer röplapot szórnak a
városra. Aktív támogatást adnak, a földi csapatoknak az előrenyomuláshoz.
A német hadvezetés január elején tette az első kísérlet arra, hogy mentesíti a körülzárt
csapatokat. A Komárom körül összevont ellenséges erők a fő csapást Bicske irányából indították Budapest felé.
A támadás mintegy öt napon át tartott, melyet a német – magyar légierő erősen támogatott. A
harcok január 2-6 között folytak és Esztergomot ismét elfoglalták a németek. Az előrenyomulás mintegy 30 km mélységű volt. Csak ez után tudták a szovjet csapatok a támadást megállítani.
Jelentős támogatást adott ismét a szovjet légierő a földi csapatoknak. Január 2-án 982 bevetés
történt, ebből 628 volt a bombázó és a csatarepülés. Annak ellenére, hogy rendkívül erős az
ellenség légvédelme, sikerült elpusztítani 5 páncélozott harcjárművet, 97 gépjárművek, vasúti- és üzemanyagot, több száz ellenséges katonát és tisztet.
51
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Január 3-6 között az 5. légi hadsereg tovább pusztítja Budapesten és a körül a német-magyar
csapatokat. Ezekre a célokra használja a 2. csatarepülő hadtestet.
Az ellenség első ellentámadása sikertelen volt, de ezt követte a második ellentámadás
is, melynek az volt célja, hogy felszabadítják a Budapesten körülzárt csapatokat.
Január 8-án. a nyugat-budapesti légi felderítés nagyszámú tankok, tüzérségi egységeket, járművet és rakományt azonosít.. Az ellenséges csoportosulást csatarepülőgépek támadják, 8
hullámban, és jelentős veszteségeket okoznak. A támadásokkal megsemmisítettek 10 ellenséges harckocsit, 44 járműveket, légvédelmi tüzérségi lövegeket.
Az 5. légi hadsereg feladata volt, hogy megbízhatóan blokkolja a körülzárt csapatokat, folytonos stressz alatt tartsa őket és akadályozza a hozzájuk való áttörést. A 17. légi hadsereg a 3.
Ukrán Frontot támogatta, akik a külső gyűrűn harcolnak. A bombázó tevékenység egészen
Székesfehérvárig elért.
Buda ostroma január 20-án kezdődött.
A budapesti csata három hónapján belül az 5. légi hadsereg a légi csatákban megsemmisített 475 ellenséges gépet, míg csak 75 a vesztett gépek száma. Légvédelmi tűzben és
légiharcban további 60 szovjet támadó bombázó és harci repülőgép a veszteség. Nem tért
vissza a repülőtérre ezen kívül még 29 gép, amely szintén veszteség.
A szovjet légierő feladata a földi csapatok támogatása, elsőrendű feladatként. Ezen
kívül el kell pusztítaniuk a Budapestre repülő és légi utánpótlást adó szállító repülőgépeket,
amellyel a körülzárt védőket élelemmel, anyaggal, lőszerrel látják el
A február elején, a körülvett Budapest valamint a városban lévők helyzete reménytelen volt. Pest már a szovjet csapatok kezén volt.
Február 12-én éjszaka. a helyzet hirtelen kritikussá vált. A védők
tettek egy kísérletet, hogy kitörjenek a városból. Azáltal, hogy
keskeny szakaszon, jelentős erővel kísérelték meg, a siker lehetséges volt. A kitörést a folyosón keresztül több mint 12 ezer ember kísérelte meg. Sajnos a kitörést a szovjetek idő előtt felfedezték, amely így gyakorlatilag kudarcot vallott.
A légierő a kedvezőtlen időjárás miatt az nap nem repült. Csak
másnap délben tudtak felszállni és keresni a kitörést túlélt ellenséget. Ellenséges csak mozgást Solymár térségében fedeztek fel.
Budapest bevételéért érem52

1945. február 13-án közel két hónapos csata után Budapest bevétele53 megtörtént. A csata Budapestért az 5. Légi Hadseregnél nagy tapasztalatszerzés volt. A városi hadviselés, az
erők koordinálása, és a légi szállítás bénítása, a földi csapatok utcai harcának támogatása
tékes tapasztalatokat hozott. Az értékeléskor megállapították, hogy rendkívül nehéz körülmények között kellett harcolni, amit az időjárási körülmények még bonyolítottak.

52
53

ru.wikipedia.org
Bevétel, ostrom, csak később lett felszabadítás!

54

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek…

Légi események Bánréve térségében,
1944. októberben

Úgy értékelték, hogy a légihadsereg megfelelőn hajtotta végre a kitűzött feladatokat. A kiszolgáló egységek erőn felül teljesítettek.
A szovjet kormány nagyra értékelte a légierő működést. Kormányrendelet adtak ki
1945. február 23-án, amelyben a példamutató helytállást, a harci bátorságot és a merészséget
emelték ki, mely alapján Debrecen, Szeged és Budapest bevétele alkalmából, Szovjetunió Hőse kitüntetéseket adtak a pilótáknak és navigátoroknak. (A.I Giricsu őrnagy, I. Jermakov főhadnagy, V.A Zajevszko százados, A.G Kuzina gárda őrnagy, V.P Lakatos, A. Loginov gárda hadnagy, T.S Lodsko gárda kapitány, V.N Molodcsikov gárda kapitány, V.F Mukin gárda
hadnagy, N. Pavlenko főhadnagy, S. Riabov parancsnok helyettes és A.F Rjazantcev gárda
vezérőrnagy.
Egy kiváló vadászpilóta ,C A. Jesztignyejev gárda kapitány, másodszor kapta meg az aranycsillagot.
A bátorsága és a hősiessége miatt a Budapesten harcoltak közül, több ezer repülőkapott állami
kitüntetéseket. A teljes állomány elnyerte "Budapest bevételéért” kitüntetést.
A budapesti harcok után a 2. ukrán front folyamatosan mozgásban volt nyugat felé. Az
5. Légi Hadsereg március elején, mivel a rendkívül kedvezőtlen időjárási körülmények uralkodtak, csak kisebb csoportokban támadhatott nappali és éjszakai bombázókkal.
1945. március elején ellenséges ellentámadás indult azzal a szándékkal, hogy visszavessék a szovjet csapatokat a Dunán, és a magyar olajmezőt megvédjék, útját állják a szovjet
hadsereg Ausztriába való betörésének.
Március 6-án a Balaton és a Velencei tó között indult a támadás
A legtöbb napon az 5. légihadsereg erőn felül adott támogatás és fedezetet a védekező csapatainak. Bombázták, csatarepülőkkel támadták az ellenséget. Például március 11-én a légi felderítés felfedezett 80 ellenséges tankok Seregélyes térségében. A 7. gárda csatarepülő hadosztály az ellenséges harckocsik ellen 13 támadást repült G. P Szutyejev gárdaezredes vezetésével. Támadás a szovjet pilóták részéről sikeres volt.
Március 12-én Várpalota térségéből az ellenség a tartalékból néhány tíz, közép-és nehéz harckocsit vetett be. Az 5. légi hadsereg több mint 60 IL-2 vetett be és vereséget mért az ellenségre.
A dél-pest területén levő repülőterekről a repülést 3. Ukrán Front, a gyakori sűrű köd
miatt nem tudta végrehajtani. Ugyanakkor az észak-Budapest környéki reptereken, ahol a 2.
Ukrán Front légierői voltak, szinte nyári volt az időjárás. Itt ezekben az esetekben is kisegítette a szorult helyzetű 3. ukrán frontot a 2. ukrán front. Voltak olyan napok, amikor a teljes
légi hadviselést az 5. légihadsereg és a 2 az ukrán front biztosította.
Összetett és felelősségteljes feladatokat repült a 312. éjszakai bombázó hadosztály legénysége. Nagy károkat okozott a szovjet légierő a német-magyar csapatok területén, megakadályozta a szervezett mozgásokat az utakon, a folyamatos támadásokat vezettek
Március 12-.én a 73. gárda vadászrepülők I.I. Boriszenko gárda kapitány vezetésével, Jak-1
vadászgépekkel repültek feladatot, melynek során Boriszenko, egy sérült német Me-109 vadászt Tökölön, a szovjet repülőtéren leszállásra kényszerített.
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1945. március 17.-április 15 között a 2. Ukrán Front is részt vett a bécsi támadó hadműveletekben, annak érdekében, hogy a vereséget mérjenek a nyugat-magyarországi ellenségre.
Március 20-27 között a légi hadsereg 983 bevetést végzett, és a pilóták, a légi csatákban lelőtték az ellenség 17 gépét.
Április 4-re Magyarország már teljesen felszabadult a német megszállás alól.54
Az 5. légihadsereg1945. áprilisában két részt is támogat. Április 1-14. között a fő haderő légi támogatást ad a bal szárnyon a 2. Ukrán frontnak, amely Pozsony és Bécs között harcolt. Csak április 3-4-én, mintegy 2 ezer bevetést repülnek, főleg, hogy támogassák a csapatokat a pozsonyi területen. 1945. április 13-án beveszik Bécset
Április 15-től április 26-ig támogatja az 53.hadsereget a 6. gárda harckocsi hadseregeket, az 1.
gárda hadsereget és a Plijev csoportot Brno irányában 1945. április 26-án esik el Brno.
Áprilisban a légihadsereg 16 568 harci bevetést repült. 152 harci repülőgépek, lelőttek. Elpusztítottak 156 harckocsit, 30 páncélozott járművet, 2.838 gépjárművet, 43 mozdonyt, 989
vasúti kocsit, 5 gőzhajót, bárkát, 10 benzintárolót, 28 lőszer és egyéb raktárt, 77 ágyút és légvédelmi löveget, megölték 7560 katonát és tisztet.
Nemsokára vége a második világháborúnak. A főparancsnokság úgy döntött, hogy
sürgősen bevethető a 2. ukrán front a nyugati támadó irányába Prága felé
1945. május 9-én Berlinben aláírták a feltétel nélküli megadást.
Csaknem három éven át tartott az 5. Légi Hadsereg harca a második világháború égboltján, ez több mint ezer nap és éjszaka. A hadsereg pilótái, katonái harcoltak a német hódítók ellen az Észak-Kaukázusban, a transzkaukázusi területeken, a sztyeppén, de mindig a 2.
ukrán fronttal együtt. A hadsereg útja a Kaukázustól hazánkon át,Csehszlovákiáig tartott. A
légihadsereg a legfontosabb stratégiai területeken vett részt a II. világháború számos híres
hadműveletében.
A Nagy Honvédő Háborúban az 5. légihadsereg mintegy 180 ezer bevetést teljesített.
Hozzájárult, hogy a földi csapatok megtörjék az ellenfél védelmét és megsemmisítsék azok
állásait. pusztította a tüzérségüket és azok fedezékeit, megsemmisítette az élő erőket, biztosította a légiszállításokat.
Mintegy 3 ezer harckocsit semmisítettek meg, több mint 25 ezer katonai szállító járművet és hadianyagot, tüzérségi lövegből 1145 darabot. Lebombáztak 500 raktárt, amelyben
lőszer és üzemanyag volt, elpusztítottak és megrongáltak sok más katonai felszerelést, megsemmisítettek számos ellenséges katonát és tisztet.
A levegőben a pilóták több mint 4 ezer légi harcot vívtak, és lelőttek több mint 4200 ellenséges gépet. Több mint 700 ellenséges gépet a földön semmisítettek meg.

54

A szovjetek görcsösen ragaszkodnak az április 4. dátumhoz. Ennek nagyon egyértelmű okai vannak, a
Sztálinnak adott hamis jelentés miatt.
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Amit az 5. légi hadseregről tudunk. A táblázatban megpróbáltuk összefoglalni az alakulatokat, a parancsnokokat, az alakulat hadrendbe lépését az 5. légi hadseregben, stb. Az
időpontoknál a bizonyos hadrendbe lépés pontos dátumú, a többi (ahol csak hónap van feltüntetve) az a dátum, amikor még az alakulat biztosín a hadsereg kötelékében volt.
5. Légi Hadsereg
Parancsnok

Politikai helyettes

Gorjunov S.K
repülő altábornagy(1944.03.25.), majd repülő
vezérezredes
Grubics A.P
dandárparancsnok (1942.12.5)
Alekszej V.
repülő vezérőrnagy

Szeleznyev NG
repülő vezérőrnagy (1944.9.13), majd altábornagy

3. vadászrepülő hadtest
4. vadászrepülő hadtest, 1944.7.2án alakult a 3. vadászrepülő hadtest átszervezésével
294. vadászrepülő hadosztály
302. vadászrepülő hadosztály

3/6/1942 határozattól -1943.4.14

1943.4.14 -1944.1.18

Szmirnov V.I
repülő ezredes (1944.4.20), majd repülő vezérőrnagy
Szinyak SP
repülő vezérőrnagy
Törzsfőnök

3/6/1942 határozattól – a háború végéig

1944.1.18 – a háború végéig

3/6/1942 határozattól-.1943.7.1

1943.7.1 - a háború végéig

Szavicszkij E.Y
repülő vezérőrnagy (1944.5.11), majd
altábornagy

1942.12.10 – a háború végéig

Podgornij I.D repülő vezérőrnagy
(1944.9.13.), majd altábornagy

1942.12.6 – a háború végéig

Taramenko I. alezeredes
Judakov A.P. ezredes

1944. 07. 02 -?
1944. 07. 02 -?

236. vadászrepülő hadosztály
237. vadászrepülő hadosztály
265. vadászrepülő hadosztály
238. csatarepülő hadosztály
132 bombázórepülő hadosztály
742. önálló felderítő repülőezred
763. könnyűbombázó ezred
7. kiképző és szállító ezred
518. vadászrepülő ezred
805. vadászrepülő ezred
806. csatarepülő ezred
36. vadászrepülő ezred

Klimov I.D. repülő vezérőrnagy
Beletszkíj E.M. repülő vezérőrnagy
Korobkov P.T. alezredes
Nemeishvili V.V.
Karavatszkij ezredes
Szergijevko N.E. őrnagy
Kutlis I. őrnagy
Baba I. százados
?
?
?
Oszipov őrnagy

1942.10. 01 - ?
1942.06. 10. - ?
1942. 06. 10. - ?
1942. 06. 10. - ?
1942. 10. 01 - ?
1942. 06. 10 - ?
1942. 06. 10 - ?
1942. 06. 10 - ?
1942. 06. 15 - ?
1942. 06. 15 - ?
1942. 06. 15 - ?
1942. 06. 15 - ?
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1. bombázó hadtest
1. gárda bombázórepülő hadosztály
293. bombázórepülő hadosztály
1. csatarepülő hadtest
266. csatarepülő hadosztály
292. csatarepülő hadosztály
203. vadászrepülő hadosztály
511. önálló felderítőrepülő ezred
3. Gárda Repülőcsoport (vadászrepülő
hadtest)
13. Gárda vadászrepülő hadosztály
14. Gárda vadászrepülő hadosztály
2. Szmolenszki Légi Csoport (csatarepülő hadtest)
231. csaterepülő hadosztály
7. gárda csatarepülő hadosztály

Polbin J.C. ezredes
Dobis F.I. ezredes
Grjibakin G.V. ezredes
Rjazanov V.G. altábornagy
Rodjakin F.G. ezredes
Agaltcov F.A. vezérőrnagy
Barancsuk K.
Babanov A.A. őrnagy

1943. 08 - ?
1943. 08 - ?
1943. 08 - ?
1943. 08 - ?
1943. 08 - ?
1943. 08 - ?
1943. 08 - ?
1943. 08 - ?

Podgornij J.D. vezérőrnagy

1944. 08. 05 - ?

Taramenko I. gárdaezredes
Judakov A.P. gárdaezredes

1944. 08. 05
1944. 08. 05
1944. 08. 05

218. bombázórepülő hadosztály

Romanov N. ezredes

312. éjszakai bombázórepülő hadosztály

Csampalov V.P. ezredes

10. Voronyezsi csatarepülő hadosztály
279. vadászrepülő hadosztály
5. csatarepülő hadtest
4. gárda csatarepülő hadosztály
264. csatarepülő hadosztály
331. vadászrepülő hadosztály
6. Doni gárda vadászrepülő hadosztály
207. tüzérségi felderítő repülőezred
714. önálló összekötő repülőezred
95. szállító repülőezred
18. személyszállító repülőezred
1562. légvédelmi tüzérezred
1681. légvédelmi tüzérezred
1975. légvédelmi tüzérezred

Stepics V.V. tábornok
Csiznyikov L.A. ezredes
Szutyejev G.P. gárdaezredes

Vitruk A.N. gárda vezérőrnagy
Angiali V.G. ezredes
Kamanyin N.P. vezérőrnagy
Saprikin V.F. gárdaezredes
Klobuke E.V. ezredes
Semenenko ezredes
Gejbo I. gárdaezredes
?
?
?
?
?
?
?
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1944. 08. 05 - ?
1944. 08. 05 - ?
1944. 08. 05 - ?
Boston bombázógépekkel
1944. 08. 05 -?
1944. 08. 05 - ?
1944. 08. 05 - ?
1944. 09. 01 - ?
1944. 09. 01 - ?
1944. 09. 01 - ?
1944. 09. 01 - ?
1944. 09. 13 - ?
1944. 10. - ?
1944. 10. - ?
1944. 10. - ?
1944. 10. - ?
1944. 10. - ?
1944. 10.
1944. 10.

Az 5. légihadsereghez beosztott román repülőerők.
Ez azért érdekes számunkra, mert erről sokan csak nagyon keveset tudnak. A Sajó és a
Rima völgyében levő településeket, utakat, vasutakat viszont a román légierő sokszor támadta.
A román 1. légihadtest repülőerői 1944 augusztusban a következ ábra szerint alakul55
tak.
1944. szeptember 6 - 1945. január között a szovjet 5. légi hadseregbe osztották be, az
I. román repülőhadtest 174 gépét, Emanoil Jonescu tábornok vezetésével. Ennek bombázóere-
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Novák Zoltán: A Román Királyi Légierő vadászainak, zuhanóbombázóinak, és csatarepülőinek harca a
tengelyhatalmak oldalán a második világháborúban. PhD. értekezés.
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jét az 50 He-111, Ju-88, S-79B Savoia gépek adták.56 Meg kell jegyeznünk, hogy ezzel kapcsolatosan a források többféle és eltérő adatokat tartalmaznak.
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 csatarepülőgéppel, hat He 111 bombázó repülőgéppel, 15 Ju 88 bombázó repülőgéppel, és 30
egyéb repülőgéppel rendelkezett.57
Szovjet adatok szerint a román repülőhadtestnek 113 repülőgépe volt.
Látható, hogy a teljes hadtestnek csak egy része került alkalmazásra a szovjetek oldalán.

1. román repülőhadtest, 1944. augusztusban

1. román repülőhadtest, 1944. szeptember 20.

Más források szerint a 4. (és az 1.) román hadsereg harctevékenységét támogató I.
légihadtest kötelékébe 3 vadászrepülő csoport (osztálynak megfelelő kötelék) tartozott, a 2.
56
57

Pataky-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország felett II. 249. oldal
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.81C), a 4. (IAR.81C) és a 9. (Me.109G); 2 bombázó csoport, az 5. (He.111 és Ju.88) és
a 3. zuhanó (Ju.87), valamint egy felderítő repülőraj (Ju.88).58
1. román légi hadtest
2. vadászrepülő osztály
6. vadászrepülő osztály
9. vadászrepülő osztály
5. bombázórepülő osztály
3. zuhamó bombázórepülő osztály
Felderítő repülőraj

Emanoil Jonescu tábornok
? (IAR 81 C gépek)
? (IAR 81 C. gépek)
? ((Bf-109 G gépek)

1944. 09. 06 - 1945. 01.
1944. 09. 06 – 1945. 01.
1944. 09. 06 – 1945. 01.
1944. 09. 06 – 1945. 01.

? (He-111 és Ju-88 A4 gépek)
? (Ju-87D3, Hs-129 gépek)

1944. 09. 06 – 1945. 01.
1944. 09. 06 – 1945. 01.

? (Ju-88 gépek)

1944. 09. 06 – 1945. 01.

A táblázat szerinti állomány, az augusztusi szervezési ábra, valamint a szeptember 20i állapot között jól látható különbségek vannak. Ennek magyarázata, hogy a korábbiakhoz képest valószínűleg a gépeket egy-egy osztályban már vegyesen alkalmazták, ilyen módon többfeladatúak lettek a bombázó osztályok.
A román repülőerők átállása 1944 augusztus 23-án kezdődött azzal, hogy szembefordultak a németekkel. 1944 szeptember 1-én a szovjetek a már velük szövetséges románoknak
az összes gépük számára felszállási tilalmat rendeltek el. Ez után történtek intézkedések a felségjelzések megváltoztatásáról. újra bevezették a kör alakú trikolórt (1941 május előtti forma), minden gépre hat helyre került a jelzés. A tengelyhatalmak sárga azonosító sávjait fehérre festették át. Az átfestések a gépek egyedi jeleit nem érintették.
A román repülőerők német-magyar ellenes tevékenységében öt jól elkülöníthető szakasz látszik. 1944. augusztus 23-31. között Bukarest körül harcoltak a németek ellen. A második szakszban szeptember 1 – 19. között újjászervezték a repülőerőket, majd Erdély területén harcoltak 1220 bevetésen, 177 tonna bomba leszórásával.. Szeptember 21- október 24.
között a jelenlegi magyar határra vonultak fel és a szovjetekkel együtt 2420 bevetést hajtottak
végre, 340 tonna bomba vetésével. A negyedik szakasz október 26-tól 1945 újévig tartott, már
Magyarország területeén. Ekkor 805 bevetésen 74 tonna bombát szórtak. A térségünket érintő
román bevetésekről az ezzel foglalkozó korábbi fejezetben már beszámoltunk. Az utolsó szakasz Csehszlovákia területén 1945 februártól a háború végéig tartott.
A román 1. repülőhadtest az átállás után 8542 bevetést teljesített, 1350 tonna bombát
szórt, 176 gépet vesztetettek, ehhez a földön még megsemmisült 161 gépük is. (337 db)
126 német és magyar gép lelövését jelentették, ebben benne foglaltatik a légvédelem
is! 1944 augusztusában a németektől 228 gépet zsákmányoltak!
Az 5. légihadsereg magyarországi története csak a „főcsapások‖ irányában bőséges
anyag. A debreceni, tiszántúli ütközetek, Nyíregyháza, a Budapestért vívott ostrom egyértelmű, itt még események, „sztorik‖, pilóták nevei, egységek harcai is említésre kerülnek néha.
A mellékes hadszíntereken, mint például az észak-magyarországi események, alig van
valami figyelemre méltó feljegyzés. Egyedül Miskolc körzetében van említve egy esemény,
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ahol a visszavonuló, illetve a várost valószínűleg elhagyni készülő összpontosítások támadásáról írnak.
Emlékezzünk az amerikai 82. FG. harcaival kapcsolatos dolgokra, ahol szinte pilótákig követhetők le események még 65 év távlatából is!
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A támadó repülőgép:
a Petljakov Pe-2 frontbombázó
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A szemtanú által vázolt gép – a fő jellegzetességei alapján – nem vitás, hogy a Pe-2
típusú bombázógép lehetett. Tegyünk azonban az objektív vizsgálat érdekében néhány összehasonlítást is! Először is válaszoljunk az újságírói véleményre, de tényszerűen.
3.
„A magyar légtérben tevékenykedő szovjet gépek között nem szerepelnek P-2 típusú,
frontbombázók…”59
 Helyesen Pe-2.
 Az, hogy nem szerepeltek a magyar légtérben e típusú bombázók erősen leegyszerűsített kijelentés. Legfeljebb azért nem talált az újságíró erre vonatkozó adatot véleményünk szerint, mert a kutatások hiányosak és a hivatkozott műben60 nem szerepelnek
ilyen adatok.
Nézzük meg a Pe-2 típus helyzetét a gyártási mennyiségek, a gyártási időpontok és a
felváltó típus, a Tu-2 hasonló adatainak elemzésével!
A Pe-2 gépet különféle modifikációkban, gyakorlatilag a háború végéig gyártották. Az
1945. januárban abbahagyott gyártás alatt összesen 11 426 darab gépet készítettek. Szándékosan nem írunk bombázót, mert a mennyiség egy részét, a 11 féle változatban gyártott, egyéb
altípusok teszik ki. Teljesen egyértelmű viszont, hogy a bombázótípusból, amely kimondottan
taktikai feladatokra készült és alkalmazott változat volt (Pe-2FT), gyártották a változaton belüli legnagyobb mennyiséget.
Jakovlev, aki akkor repülőgép-tervező és egyben népbiztos-helyettes is volt, és felelősséggel tartozott a gépek gyártásáért is – tehát kimondottan jó referencia ezen a téren – a Pe-2
bombázók gyártott mennyiségét 11 000 db-ra valószínűsíti61. Ugyancsak ő, a későbbi felváltó
típusból (Tu-2), viszonylag csekély, 800 db mennyiséget jelöl meg, ami nem válthatta fel a
csapatoknál rendszerben levő több ezer gépet. Még ha a gyártási évek alatti veszteségeket
nem is tudjuk számba venni, ez akkor is azt bizonyítja, hogy a szovjetek ezt a típust nem tudták nélkülözni, tehát használniuk kellett!
A II. világháború repülőgépeivel foglalkozó szakirodalom szerzőinek nagy része szerint a típust a háború végéig használták.62
Utalásokat találtunk arra, hogy a Pe-2 típust még az 1950-es években is használták,
repülték, NATO kódja „Buck” volt!
Érdekes és meggyőző adatra bukkantunk, amikor a típus magyarországi alkalmazásainak nyomait kerestük. Málik József hadnagynak, aki 1944. májusban már a Puma osztály,101/2. (Retek) században harcolt,
 1944. évben, két B-24, egy B-17, két P-51, és egy P-38,
 1945. évben pedig, két JAK-9, két La-5, egy Boston, és egy Pe-2 gép lelövését
63
igazolták. 1944 tavaszán-nyarán az alakulat a honi légvédelmet látta el és főleg angolszász
támadásokkal szemben került alkalmazásra. A román kiugrás következtében felgyorsult szov59
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jet térnyerés után, hozzávetőlegesen 1944 őszétől, már a Pumák is bőven kaptak a hazánkat
támadó szovjetek elleni harcászati feladatokból és lassan erejük nagy részét is ez kötötte le.
Ezek a légiharcok mind a magyar légtérben zajlottak le, tehát az 1945-ben igazolt Pe-2 lelövés is magyar légtérben történt.
A „Légi háború Magyarország felett‖ „A szovjet és román légierő bombázóbevetései‖
fejezetben a következő megállapítás található:64
„Könyvünkben nem tárgyaljuk részletesen a szovjet légierők Magyarország elleni
bombatámadásait. Ezek ugyanis nem hadászati jellegűek voltak, eltérően az angol-amerikai
bombázóktól, ugyanekkor ezeket csak a fronttevékenységekkel kapcsolatosan lehetne tárgyalni, ez viszont már túlhaladja könyvünk terjedelmét, így ez egy újabb könyv tárgya lehet.
Az olvasónak azonban látnia kell, hogy a magyar területen levő rombolások, városi,
ipari, objektum károk stb. egy részét nem az angol-amerikai légi tevékenység okozta. Ezért
kigyűjtve közöljük a főbb azonosítható bombázásokat, amelyek a szovjet légierő részéről a
mai terminológia szerint harcászati-hadműveleti jellegűek voltak. 1944-ben a frontvonaltól
számítva kb. 300 km-re terjedt a támadások határvonala, távolabbi bevetésekre ritkán került
sor.
A magyarországi bombázások zömét az A-20 Boston, gép változataival végezték, jóval
kisebb számban szerepelt a Pe-2; Il-4; DB-3F; B-26; Marauder és B-25 Mitchell, ill. C-47B
gép a szovjet légierők állományában. A frontrepülők nagyobb részt Il-2/3m gépekkel bombáztak.”
Ez alapján is teljesen egyértelmű, hogy a Pe-2 típust, mint a bombázást végrehajtó lehetséges
gépet, nem zárhatjuk ki!
Ugyanezt erősíti meg C. Chant könyvében fellelhető adat is:
„ A De Hawilland Mosquito és a Ju 88-as ellenpárjaként tekinthető, viszont azoktól eltérő módon kizárólag harcászati feladatokra tervezett szovjet Pe-2-est méltán sorolják a Nagy
Honvédő Háború legkiemelkedőbb harci repülőgépei közé. Rengeteg változatban összesen
11 427 darabot gyártottak belőle, és az utolsó példányokat csak az 1950-es években vonták ki
a hadrendből.”65
Értékes és egyben bizonyító erejű adalékot találtunk Deleff István: Hazai légiközlekedésünk debreceni emlékeiből című munkájában
„……A repülőtéren 1944 októberétől a kivonulásig az alábbi repülőgéptípusok állomásoztak: A szovjet bevonulást követően PE–2-es bombázók és LI–2 szállítógépek voltak jelen. 1947-ben a háborúban megsérült amerikai B–17-es bombázók gyűjtőhelye volt. Ezeket a
gépeket a megjavítás után a Szovjetunióba repülték át…….”66
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4.
„Volt viszont a szovjet Petljakov PE-8 típusa szerint TB-7 bombázó, ez azonban
négymotoros volt.”67
Bizony volt Pe-8 típus68, amelyet azonban a fiatal, jó szemű szemtanú bizonyosan nem
tévesztett össze egy kétmotoros, ikervezérsíkkal rendelkező, méreteiben, sokkal, szerényebb
géppel. (Gyakorlatilag a Pe-2 gépek a Pe-8 gépeknek a fele méretét tették ki a hosszúság és
szélességi viszony alapján.69)
Annál is inkább, mivel ezeket a gépeket 1943-ban (1944?70)gyártották utoljára71, az utolsó
típusváltozatok - Pelljakov halála után – a Pe-8AM-35A, a Pe-8M-40F dieselmotoros, és a
Pe-8M-32 csillagmotoros volt. Mennyiségük pedig, a kétmotoros változatok könnyebb gyárthatósága, valamint a „támogató légierő‖ felfogás szerinti alkalmazásból adódóan, gyakorlatilag elenyészőnek tekinthető, mindössze 7972…9373 darab.
A gyártásra vonatkozó dátumnál mi inkább a Jakovlev féle időpontot tudjuk elfogadni, mivel
ő, közvetlen részese volt a gyártásról szóló döntéseknek.
Változatlanul kitartunk a megfigyelés állításai mellett és nem fogadhatjuk el a négymotoros
változatra tett célzást.
Amivel inkább össze lehet téveszteni a Pe-2 gépváltozatait az a Tu-2 frontbombázó
típus. Ha megnézzük a fényképeket, a típusrajzokat, a méreteket, akkor ennek van bizonyos
valószínűsége.
A baloldali rajz a Pe-2, a jobboldali pedig a Tu-2 három nézeti képe. A hoszz és szélességi
méreteket a táblázat tartalmazza.
A méretek csaknem azonosak. A szárnyak felül (alulnézeti) képe közel azonos. Oldalés elölnézetből csak a Pe-2 mélyfedelű (alsószárnyas), és a Tu-2 vállszárnyas elrendezése a
különböző. A motorok elhelyezése szinte azonos a Pe-2 vízszintes vezérsíkja nagyobb felületű. A Tu-2-nél a függőleges vezérsík valamivel nagyobb.
A két rajz egybevetéséből is teljesen egyértelmű, hogy Petljakov és Tupoljev korábban
együtt dolgoztak, mivel a Pe-2 és a Tu-2 tervezésénél, valamilyen közös alapokon nyugvó
szárnykonstrukció látható, legalábbis a fő jellemző méretekben.
Jellemző
Hossz, m
Szárnyfesztáv, m
Szárnyterület, m2
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Pe-2
12.66
17.13
40.5

Tu-2
13.80
18,86
48.5
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Pe-2 és Tu-2 gépek körvonalai

Pe-2 bombázók

A
későbbi
típus esetén
(Tu-2) természetes törekvés lehetett,
hogy
egy
megfelelő, jól
gyártható,
szilárdságilag
már bizonyítottan jó és megfelelő repülési tulajdonságokkal bíró fődarabot betervezzenek egy másik gépbe. Ez a későbbi sorozatgyártást igen-igen egyszerűsíthette.
A szovjeteknél ez abban az időben nem okozhatott „lelki válságot‖ senkinek, emlékezzünk
csak Polikarpov, egyik vadászgép-fejlesztésére, amiből egyszer csak Míg-1, illetve Míg-3 vadászgép lett! (Mikojan-Gurevics)
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Tu-2 bombázó

Mindezeket a csekély eltéréseket, azonban egy viszonylag nagysebességű gépen, kis
észlelési idejű, ugyanakkor, egy meglehetősen zaklatott idegállapotú megfigyelés, nem tudja
megkülönböztetni!
Gondoljunk csak a Kassa bombázása kapcsán kialakult vitára, ahol több szakértő szemtanú,
légvédelmi-tüzér- és repülőtisztek, vadászrepülők74 – földről, levegőből – különféle távolságból és helyzetből75, sem tudták teljes bizonyossággal azonosítani a gépeket.76
A két – általunk összehasonlított típus - annyira közel áll egymáshoz méretben, alakban, alkalmazási feladatban, hogy megkülönböztetésük csak igen gyakorlott szakértőknek
lenne egyszerű, rövid megfigyelés alatt. Ennek azonban véleményünk szerint az események
alakulásának szempontjából túlzottan nagy jelentősége nincs.
Mégis azt a nézetet valljuk, hogy a gyártási mennyiségek miatt talán nagyobb a valószínűsége a Pe-2 valamelyik változat alkalmazásának.
5.
„…Ezért feltételezhető, hogy a 31-i támadást a híres Iljusin (IL-4) rombolók hajtották végre, amelyek két nagyteljesítményű motorral rendelkeztek és kimondottan a fronttevékenység támogatására, konstruálták.”…77
„A híres Iljusin rombolók” nem az Il-4-esek, hanem az Il-2 csatarepülőgépek voltak!
Az Il-4 gépek78 alsószárnyas, egy függőleges vezérsíkú, kétmotoros, távolsági bombázók.
A gépeket, kimondottan nem „fronttevékenység támogatására”, hanem távolsági
bombázásra konstruálták.
A DB-3 (Dalnyij Bombargyirovcsik - távolsági bombázó), később Il-4 (DB-3F), jelzésű gép megjelenésekor kategóriájában nagy sebességű, nagy hatótávolságú, megfelelő teherbíró képességű gépnek számított. Ez a típus alkotta a szovjet távolsági bombázóerők gerincét.
74
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Bár sebességét, gyenge védettségét tekintve már háború elején sem volt korszerű, gyártása
váltótípus híján 1944-ig tovább folyt. Személyzetük 4 fő volt.
Az Il-4-esek hajtották végre 1941. aug. 8-án éjjel a Berlin elleni első szovjet légitámadást, valamint Budapest első bombázását 1942. szept. 5-én és 10-én éjjel. (Többek szerint
ilyen gépek bombázták Kassát is 1941-ben)

Il-4 távolsági bombázó

Az Il-2 "Sturmovik" csatarepülőgépek79 szintén alsószárnyas, egymotoros, egy függőleges vezérsíkkal rendelkező gépek voltak.
Az Il-2-est alapvetően a földi csapatok védelmére, alacsonytámadásokra tervezték.

Il-2 csatarepülőgép „Sturmovik”

Mindkettőnek olyan jellegzetessége az egy függőleges vezérsík, hogy kár rájuk szót vesztegetni, ezt az ikervezérsíkkal összetéveszteni nem lehet!!
Nem is igazán értjük az újságírói elképzelést, mi szükség van kétségbe vonni a megfigyelt típust, amikor a hivatkozott könyv szerzői is megerősítik a Pe-2 alkalmazást és ugyanott
nem említik a Tu-2 lehetőségét sem!

79
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A 300 km – szovjet taktikai bombázások jelzett támadási mélységét – a térkép alapján
az ábrán vázoltuk. Bánrévéről indulva egy 300 km sugárral rajzolva, látható, hogy ezen belül
mely területeken lehettek a támadás kiindulási repülőterei. Az előzményekben már írtuk, hogy
a Pe-2 gépek Debrecenben is települtek, innen a bánrévei terület igen csak közel volt.
Természetesen ez csak elmélet,
mivel a vadász és a taktikai légierő
viszonylag szorosan követte a
frontokat, ráadásul a magyar területeken elég sűrűn találhatott repülőteret, vagy arra alkalmas területet.
Ugyancsak a térképen látható,
hogy a főbb települések mikor kerültek szovjet elfoglalásra. A Sajóvölgy harcászati, ipari, bányászati,
közlekedési, stb. helyzetétére a
mellékletben található összegfoglaló anyag ad tájékoztatást.80
A magyarországi hadi helyzet
1944. októberben

80
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Vlagyimir Mihajlovics Petljakov és repülőgépei
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A konstruktőr (1891. 6. 15 – 1942. 1. 12.), az 1930-as évekre ―beérett‖, viszonylag
fiatal, szovjet repülőgép-tervezők nemzedékéhez tartozott, akik repülőgépeikkel beírták nevüket, a II. világháború légi eseményeibe. (Petljakov,
Jakovlev, Lavocskin, Mikojan, Gurevics, stb.)
Petljakov 1891. 6. 15-én született a Doni Kozák Körzetben,
Sambek községben. Iskoláit Taganrogban járta (Taganrogi Technikai
Főskola, jelenleg Taganrogi Petljakov Technikai Főskola) 1900 – 1910
között.
1917-1918 között Petljakov a moszkvai Műszaki Egyeteme technikai és aerodinamikai laboratóriumában dolgozott, Nyikolaj Zsukovszkij professzor mellett.
1922-ben, diplomát szerez ezen az egyetemen. 1921-1936 években a Központi Aerodinamikai Intézetben (CAGI) dolgozik, Andrej Tupoljev irányításával. 1936-ban vezető repülőgéptervezői kinevezést kapott. Petljakov azonnal bekapcsolódott, a szovjet fémépítésű repülőgépek, gyártásába és fejlesztésébe. Különösen (Nyikolaj Beljajev mérnökkel együtt) az anyag
szilárdsági számításain alapuló tervezési elmélet, az anyagtervezés, a kifáradás, valamint a
szárnyak alakjának tervezése érdekelte. Nagy érdemei voltak a könnyűfémszerkezetek alkalmazása terén, nem hiába dolgozott huzamos ideig Junkers professzor üzemében!
Petljakov a gazdaságossági kérdést fontosnak ítélte az első nehézbombázók TB-1, TB3 (1930-1935) tervezésekor, a távolsági és magassági, négymotoros Pe-8 (1935-1937) bombázó, és az alacsonybombázó Pe-2 (1939-1940) esetében is. Ezeket az elveket alkalmazta is a sorozatgyártásban.
Letartóztatása idején tervezte legsikeresebb gépét, amely a szabadulását is jelentette! Megkapta az Állami Díjat (1941), a Lenin-rendet, és a
Vörös Csillag rendet81
„1942. január 12-én 14 óra 15 perckor, egy Pe-2 típusú repülőgép,
amely géppárban repült a kazanyi repülőgépgyár egy másik repülőgépével,
eltért az útvonaltól, és meredeken süllyedve kényszerleszállást kísérelt meg, ami katasztrófával végződött három kilométerre a kazanyi vasútvonalon fekvő Kamkinó állomástól. A katasztrófa színhelyén megtalálták a repülőgép-vezető, a megfigyelő, a rádiós-lövész és még
egy ember erősen megégett és összeroncsolódott holttestét. Ez csak egyike volt azoknak a repülőkatasztrófáknak, amelyekből számos fordult elő a 22-es számú gyárban a Pe gépekkel mely az üzem főgyártmánya volt a háború alatt. Az Arzaman alatt történt tragédiát aligha kísérték volna figyelemmel a "legmagasabb" helyről, ha nincs a megsemmisült Pe-2 fedélzetén
a személyzet negyedik tagja, aki a Sztálin-díjjal, a Lenin- és Vörös Zászló Érdemrenddel kitüntetett repülőgép-tervező, V. M. Petljakov, aki a Pe-2 zuhanóbombázó megalkotója volt.‖82
Pe-2 frontbombázó
1941-ben rendszerbe állított kétmotoros szovjet harci repülőgép a Petljakov tervezőirodából. Alsószárnyas, osztott vezérsíkú, karcsú, vegyes építésű repülőgépet magassági vadásznak tervezték 1939-ben.
81
82

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Petlyakov"
Varsányi Mihály
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Pe-2,
Fekete-tengeri flotta, 40. gárdaezred jelzéseivel,
1942 tavasz

Ebből alakították ki 1940-re, egy vízszintes bombavetésre és zuhanóbombázásra egyaránt alkalmas változatot, amely megőrizte a vadászgép nagy sebességét, jó manőverező képességét. Számos feladatkörben használták: könnyű- és zuhanóbombázónak, volt felderítő,
éjszakai és nappali nehézvadász változata, és gyakorlógépnek is bevált. Teljesítményét és
fegyverzetét a háború folyamán állandóan javították.
1942 tavaszától fokozatosan felváltotta az erősebb védelmi fegyverzettel ellátott Pe2FT típus.
A Pe-2 bombázóból összesen 11 426 darab készült. Ez volt a világháború idején használt legjobb és legismertebb szovjet bombázógép típus. Gyártását 1945 januárjában beszüntették, de
a háború végéig szolgálatban maradt.
Továbbfejlesztett változatai
 Pe-2
alapváltozat,
 PB-100
a Pe-2 foto felderítő változata,
 Pe-2FT
fő típusváltozat, (Frontovoe Trebovanie)
 Pe-2I
kis számban épült vadászváltozat,
 Pe-2K
radiális motorral épített, kis számú változat,
 Pe-2K RD-1
RD-1 sugárhajtóműves változat,
 Pe-2M
erős fegyverzetű változat,
 Pe-2R
fotofelderítő változat, nagyobb üzemanyag tartállyal,
kiterjesztett hatósugárral, kis számban készült,
 Pe-2W
nehézfegyveres- vadász változat,
 Pe-2UTI (UPe-2)
kiképző változat, kis számban épült,
 Pe-3
vadász, kis számban készült,
 Pe-4
vadász, kis számban készült,
 Pe-8
nehézbombázó.
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Pe-2, 128. ezred, 1942 tavasz

A Pe-2, Pe-2FT, és Pe-3 típusok taktikai bombázási feladatokat végeztek. Egyes nézetek szerint a német Messeschmith - Bf 110 romboló „ihlette‖ a konstrukciót, ezt támasztja alá
az eredeti funkció is. Ha belegondolunk abba, hogy a II. világháború előtti „intenzív‖ repülőgép-fejlesztési időszakban a németek többször is fogadtak szovjet repülő-konstruktőr és katonai delegációt, bemutatták gyáraikat, ismertették a fejlesztéseket és még a legkorszerűbb gépekből mintapéldányokat is eladtak nekik, akkor ez a megállapítás nem is annyira meglepő.
Jakovlev könyvéből néhány idézet, arról a három tanulmányútról és kormányküldöttségi utazásról, amelyek célja a német repüléstechnika és repülőgépipar feltérképezése volt. (1939
ősze, 1940. március, 1940. november)
„….A megnemtámadási szerződést követően gazdasági egyezmény is született, amely
szerint a Szovjetunió kötelezettséget vállalt, hogy Németországnak bizonyos nyersanyagfajtákat szállít cserébe német berendezésekért és gépekért, köztük repülőgépekért.” 83
A szovjetek tehát több delegációval, huzamos időt töltöttek Németországban, eközben
219 repülőipari objektumot látogattak meg! Több, mint félmillió márkát költöttek el repülőgépekre, terepjárókra, csapatszállítókra, szakirodalomra, technológiákra, stb. 1939-1940-ben
12 típusú repülőgépből, 36 db-ot vásároltak meg, melyet a németek le is szállítottak! He–100
6 db, Me-109E 5 db, Me-110 5 db, Me-209 1 db, Me-108 2 db, Ju-88A1 2 db, Do-215B 2 db,
Bü-131 3 db, Bü-133 3 db, FW-58 3 db, Fa-166 2 db, Fi-156 2 db) Ez bizony az akkori típussor színe-java, lehetett „ötletet‖ meríteni, még ha ezt később folyamatosan tagadták is!84
Jellemzők
Személyzet, fő
Gyártási év

Pe-2
3
1941

Pe-2
3
1942

Pe-2FT
3
1945

12.66
17.13
40.5

12.66
17.13
40.5

12.66
17.13
40.5

Tömeg
Normális
7540
Maximális
8500
Teljesítményadatok

7775
8715

8405
8805

Méretek
Hossz, m
Szárnyfesztáv, m
Szárnyterület, m2
Felszállási tömeg, kg

Klimov

83
84

Jakovlev: Szárnyak, emberek
AVIATOR 1997. november . A hitleri Németország és a Szovjetunió együttműködése a repülőgépgyártásban
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М-105Р

М-105РА

М-105PF

2x1100

2x1100

2x1210

2x820
2x820
Repülési jellemzők
tengerszinten
452
434*
Legnagyobb sebesség,
magasság
540
515
km/h
m
5000
4800
Legnagyobb magasság, m
8800
8000
Bombázási hatósugár km
1300
1250
Fegyverzet
Normál
600
600
Bombaterhelés kg
Maximális
1000
1000
géppuska
4
4
Védőfegyverzet
gépágyú
*Erősített védőfegyverzet esetén.

2x902

Motor
Teljesítmény, LE
kW

73

468
527
3900
8200
1220
600
1000
5
-

Ezeken túlmenően azonban nem lehet lebecsülni a szovjet hírszerzés harmincas években végzett munkáját sem, ami részben ideológiai alapokon, másrészt, pedig a szokásos anyagi érdekeltségű volt. A japán-kínai, a spanyol polgárháború, majd a japán-szovjet konfliktus
kapcsán szerzett – nem mindig kedvező (Az utóbbi kettőben érdekelt volt a szovjet repülőtechnika!) repülési technikai és harcászati tapasztalatok alapján - a szovjetek igyekeztek kikémlelni lehetséges ellenfeleik titkait.
Pe-2F
Pe-2A
3
3
5.1942
3.1944
Méretek
13.72
12.66
17.13
17.13
40.5
40.5
Tömeg kg
6657
6035
8360
8320
Teljesítményadatok

Személyzet, fő
Gyártási év
Hossz, m
Szárnyfesztáv, m
Szárnyterület, m2
Üres
Normál

М-105F
М-105PF
2x860
2x950
Teljesítmény LE
2x860
2x950
4000
4100
Repülési jellemzők
tengerszinten
468
466'/474
Legnagyobb sebesség,
560 528'/537**
km/h
magasság m
6500
3900
Legnagyobb magasság, m
10300
Felszállási út, m
600
Fegyverzet
UB 12.7-mm
3
3
Géppuska
ShKAS 7.62-mm
1
2
Motor

tengerszinten
magasságon
m

Pe-2B
3
6.1944

Pe-2M-82
3
4.1943

Pe-2M-1
3
2.1944

12.66
17.13
40.5

12.66
17.13
40.5

12.66
17.13
40.5

6210
8580

5485
8525

8460

Klimov
VK-105PF
2x1100
2x1100
5000

М-82
2x1100
2x1100
4800

М-1F
2x1210
2x1210
3900

472
534
3900
7500
510

494
547
5400
9100
260

474
562
6000
-

3
1

3

3
2
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600
600
Az első módosítás után
**'A második módosítás után
*

Pe-2

Pe-2 kötelék

600

400

600
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Pe-2 háromnézeti rajz,
1941. évi változat

Pe-2 lengyel felségjelzéssel

A II. világháború repülőgépeivel foglalkozó szakirodalom szerzőinek nagy része szerint a típust a háború végéig használták.
Utalásokat találtunk arra, hogy a Pe-2 típust még az 1950-es években is használták, repülték,
NATO kódja „Buck” volt!
Pe-3 vadász
Pe-3 vadász és elfogó vadász, a Pe-2 bombázó és felderítőből kifejlesztett változat.
Megváltoztatva a tervet, a méreteket és a termelési eszközöket, a tervezők felszerelték a repü-
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lőgép szárnyát automatikus kiegyenlítőkkel. A féklapokat, amik korlátozzák a merülési sebességét, eltávolították, és az alaplapra szerelt fegyverzetet növelték. A berepülést S. I. Sofronov végezte. Ezt a típust 1941ben építették, közel 200 példányban.

Pe-3 vadász
1941-42 téli háború

A Szovjet Légierő a PE-3 csak korlátozott mennyiségben alkalmazta. Ennek két fő
oka volt. Az első, hogy a keleti front légiharcaiban a kétmotoros vadászok kivételt jelentettek,
nem volt rájuk szükség.
A repülőgép gyártása és javítása eléggé nehéz és drága volt. Továbbá motorok nem
voltak a vadászváltozathoz megfelelőek. Az ASh-82FN volt az egyetlen megfelelő motorváltozat. Az M-105 vagy VK-105PF motorok feleltek meg legjobban a céloknak, de ezeket csak
1943-45 években lehetett alkalmazni. A VK-107 motor nem hozta a várt eredményeket. Az
AM-35 és az AM-37 motorgyártás nehézségei, az AM-38 gyártmányt, pedig az Iljusin Il-2
csatagép igényelte.

Pe-3 vadász
1941-42

Zuhanóbombázóként is alkalmazták a típust. 360 Pe-3 nehéz vadászgépet építettek.
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Pe-3 háromnézeti rajz

Pe-3 vadász
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«100»

Pe-3
3
3
3.1940
8.1944
Méretek
12.69
12.66
17.15
17.13
Tömeg kg
5857
5730
7200
7860
Teljesítményadatok

Személyzet, fő
Gyártási év
Hossz, m
Szárnyfesztáv, m
Üres
Normál

М-105-2ТК-3

Motor
Teljesítmény LE

magasságon
m

tengerszinten
magasság
m
Legnagyobb magasság, m
Hatótávolság km
Legnagyobb sebesség,
km/h

Géppuska
Normál bombatöltet, kg

М-105R

2x1050
2x1100
6600
5000
Repülési jellemzők
455
444
538
535
6600
5000
1400'
2150
Fegyverzet
2хShVAK

2хBK

3хShKAS
1000''

2хShKAS
700'''

Pe-2I

Pe-3bis

Pe-3

3
9.1941

3
5.1942

3
8.1944

12.66
17.13

12.66
17.13

12.66
17.13

57700
8030

5858
8000

8270

Klimov
ВК-105R

М-105RA

ВК-105PF

2x1100
5000

2x1100
5000

2x1260
3850

454
540
5000
9500
1780

438
530
5000
9100
2000

465
527
3850
8800
1650

2хShVAK
2хBK
1хShKAS
200''''

1хShVAK
3хUBK
1хShKAS
700'''

1хShVAK
2хUBK
500''
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A bombázás modellezése.
Mit láthattak a pilóták?
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A Google Earth lehetőségeit kihasználva készítettünk néhány képet, hogy mit is láthattak a szovjet pilóták, amikor át- majd rárepültek a községre, hogy annak egyes részeit bombázzák.
Az első képen az Ózd irányából – hozzávetőlegesen dél felől – érkező gépek, 650 m
magasságból, a jobb felé eső községből ezt láthatták. Felmérhették a nagyterületű vasúti vágányrendszert, a vasúti objektumokat, az esetlegesen ott álló vasúti szerelvényeket. Ekkor
azon vasutak kevese, amelyen a visszavonulás, menekülés folyt, de a front ellátását is biztosították. Láthatták a (mai 25. számú) közutat, melyen akkor már gyakorlatilag folyamatos volt a
katonai oszlopok, szerelvények és a menekülő lakosság vonulása.
Az akkori szemtanúk egyértelműen elmondták, hogy a község egyéb utcái és arra alkalmas térségei is tele voltak pihenő alakulatokkal. A házak nagy részébe is beszállásolás történt, ezért az udvarokon is járművek, felszerelések voltak.

Bánréve nyugati irányból

Ilyen magasságból az emberek, kisebb csoportok, a mozgás jól kivehető, a járművek,
hadfelszerelések egyértelműen megkülönböztethetők.
A következő képen a Tornalja irányából érkező gépek, a település északnyugati széle
előtt ezt látták. A támadási irányra fordulva, 450 m magasból láthatjuk a rárepülési irányon
levő volt fűtőházi területet és a vasútállomási részt, valamint a Fülek és a Rozsnyó felé (később elágazó) kijárati vágányt.
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A vasút és minden egyéb objektuma igen jól látható ebből a magasságból, beleértve az állomáson álló vonatokat is.
A következő képen annak a bombázónak az útvonalát követjük, amely a bejárati váltókat rongálta meg. Láthatóan a hozzávetőleg 450 m magasságból készített képen minden objektum igen pontosan kivehető.
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Jól belátható a közút falutól balra eső része (ez egészen Putnokig is látható ilyen magasságból) a falun átmenő rész és az utcahálózat is. A vasúti sorompó melletti bejárati váltók szintén
azonosíthatók. Egyértelműen látszanak a házak, a vasúti telep lakóházai semmi esetre sem
téveszthetők össze hadi létesítményekkel. Legfeljebb a köztük megbúvó katonák, teherjárművek azok, amelyek célpontként szolgálhatnak.
A következő képen 300 m magasságból látszik a Miskolc és Ózd irányból a bejárati
váltók környezete.

A képen a támadás következtében megsérült a MÁV néhány vágányrésze és váltószerkezete, a 25. főút átvezetésének térségében (a sorompó és annak őrhelye környezetében),
melyeket az 1. és 2. bombatalálat okozott. A vasútállomás Miskolc felőli végén a 6-12. vágány felé a bejárati váltókat tépte fel 2 bomba.
Súlyosan sérült a vasútállomáson Jenei … (a keresztneve ismeretlen) a MÁV katonai
üzem-század parancsnoka.
A második gép, amely bombázott, ezt láthatta a községnek ennek a részéből, melyet a
következő képen mutatunk be.
A beépítettség azóta ezen a területen nagyobb lett. A pilóták azonban láthatták, hogy ezek
lakóházak. A bombavonalra a 3. 4. és 5. bombák estek. A 3. számú a főutat találta el (visszavonulók járműveivel volt tele), a 4. a MÁV segédtiszti telep szélső ikerházát rombolta le,
melynek pincéjében súlyosan megsebesült Szabadkai Ödönné.
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A segédtiszti telepen romba dőlt házat sokáig nem építette újjá a MÁV. Az alapozásig visszabontottak minden falat, a romok egy részét eltakarították, a pincén nem maradt födém. Még
az 1960-as évek elején is ebben az állapotában létezett. A kertjét és környezetét benőtte a gaz.
A pincéjébe pedig a telep lakói a széntüzelés hamuját töltötték bele.
Találatot kapott még a vasúti telepek melletti utcában Tóth Béla MÁV alkalmazott háza, s az is részben összeomlott. (5. bomba)
A támadás következtében a Tóth lakás fala rádűlt, s ott meghalt, Walter Ulhmann 46 éves
német hadnagy, aki a bánrévei temetőben van eltemetve. A sír a Rónaföldi család sírhelye
mellet van, a vasút felé néző kerítés irányában.
A harmadik gép által bombázott részt a következő kép mutatja be, amely 300 m magasságból készült. 3 bomba esett a jelenleg Tompa Mihály utcában lévő lakások kertjeinek
végében elterülő grófi szántóföldre, mely az 1948-tól sportrepülőtér lett, majd ismét mezőgazdasági terület.
A repülőtér teljes használatának idejében (1965-ig) a bombatölcsérek betemetetlenül ott éktelenkedtek a reptér szélén. A talajvízszint függvényében hol csak kevés, hol pedig nagyon sok
víz volt bennük. Létezésüket egy Koma vitorlázógép géptörése és selejtezése bánta, majd az
ötvenes évek végén.
Amennyiben a szovjet pilóták a főút kanyarulatát akarták bombázni, akkor bizony
jócskán elvétették, de ha pedig csak a bombákat akarták elszórni, akkor ezek voltak a legtisztességesebbek!
Összességében, tehát ha a vasút volt a bombázás célja, akkor ez bizony nagyon gyatra
eredménnyel járt. Mindössze 2 bomba találta el a vasúti pályát a 8 vetett bombából, egy pedig
a közutat.
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Ez bizony nagyon „sovány‖ eredmény.

Összesített bombatérkép

Amennyiben az előző képek alapján a bánrévei térképre felrajzoljuk a bombatalálatokat, akkor abból azt a következtetést tudjuk levonni, hogy három gép bombázhatott a találati
helyeket összekötő egyenesek alapján
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Felmerül azonban egy érdekes kérdés a bánrévei eseményekkel kapcsolatosan. A témában végzett kutatásaink során találtunk rá Jánkfalvi Zoltán cikkére, amely összefügghet a
bánrévei eseményekkel, magyarázat lehet néhány dologra. Ezt a történést is megvizsgáltuk és
megpróbáltuk tárgyilagosan elemezni, mennyiben kapcsolható ez a mi történetünkhöz.
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Mi történt Ózdon
a bánrévei bombázás előtt?
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„….1999. szeptemberének végén megváltozott a helyzet. Telefonon felhívott egyik ismerősöm és tájékoztatott, hogy jelentkezett nála egy szemtanú, aki információkkal rendelkezik
egy Ózd mellett lezuhant amerikai bombázóról….
….Nagyon megörültem, mert a korabeli iratokban szerepelt egy amerikai bombázó
gép eltűnése Ózd térségében, de tényszerű adatokkal ekkor még nem rendelkeztem a gép és
személyzetének pontos azonosításához.
Néhány nap múlva megérkeztek a szemtanú, Fazekas József úr, által látott esemény adatai:
"1944. október 31.-én 3 bombázógép Sajónémeti irányából közeledett Ózd felé, kb.
1500 méter magasságban. Az egyik gépet az un. "Drótos-hegyen" lévő gépágyú tűz alá vette
és el is találta.85 A jobb oldali motorból azonnal erős füst tört elő, majd a gép 10 bombájának
kioldása után zuhanni kezdett. A hatalmas madár az ózdi kohászat egyik telepén lévő koksztárolóba zuhant és felrobbant. A személyzet összeégett, így a temető gondnoka két koporsóba
rakta a tetemeket és eltemette azokat.
Egy év múlva a sírt feltárták és a benne lévő testeket ismeretlen helyre szállították."
Tovább javította a sikeres kutatás lehetőségét az a tény, hogy a Csendőrség jelentése
szerint azon a napon valóban történt egy ellenséges géplezuhanás abban a körzetben.
Az eddigi iratgyűjtéseimkor megszokott alaposságot szem előtt tartva, hozzáláttam a további
információk gyűjtéséhez.
Már másnap bejelentkeztem a Mezőcsáti Levéltár vezetőjénél, korabeli iratok vizsgálatára.
Ebben a kis vidéki Fióklevéltárban őrzik ugyanis Borsod- Abaúj- Zemplén Megye Halotti
Anyakönyveit, melyek átvizsgálása elengedhetetlen egy ilyen esemény tényszerű kivizsgálásához.
Október 17.-én hajnalban indultam el Mezőcsátra. Korán érkeztem, de a Levéltár munkatársait is annyira felvillanyozta jövetelem célja, hogy nyitva tartás megkezdése előtt munkához
láthattam. A kiszolgálásra nem lehetett panasz, az egyik hölgy folyamatosan hozta a hatalmas
poros köteteket. Közben a hölgyek egy szüleiktől hallott esetet is elmeséltek, miszerint Mezőcsát mellett is leszállt egy amerikai bombázó, de ezt az oroszok üzemanyaggal feltöltötték és
ezután elrepült. Ezt az információt is lejegyeztem későbbi kutatásaim folytatásához. A nyitvatartási idő végéig 45 település, 1943-46 közötti haláleseteit sikerült tételesen átvizsgálni.
Kiderült, hogy az Ózdon lezuhant gép nem az általam keresett amerikai bombázó, hanem egy
szovjet DB-3F vagy Pe-2-es repülőgép volt, ugyanis a legénység halálesetét név szerint is
anyakönyvezték
IVANOV PETER IVANOVICS,
CHARLES JEGOR VASZILOVICS
MUCHTAROV MICHAEL MAGOVI
85

25 ÉVES

Az Ózdot védő 4 légvédelmi löveg a települést környző dombok legmagasabb helyein voltak felállítva. Így a
északi oldalon a Drótos tetőn, a Kőalja tetőn és még két, eddig nem azonosított helyen. Ez a kettő valószínűleg a
déli dombok valamelyikén lehettek, Kórház hegy, Akasztó hegy?
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21 ÉVES
22 ÉVES

BAKTAROV VIKTOR VASZILOVICS,
OSZIPOV PAVLOVICS MIHAEL,

Ezen kívül 5 magyar pilóta halálesetére is fény derült, valamint szintén 5 településen összesen
224 polgári személy halálesete következett be angol-amerikai légitámadások következtében.
Az amerikai gépnek azonban semmi nyomát nem találtam…..86
1944. október 1-vel a légvédelmi tüzérség egységes irányítására felállították az 1. légvédelmi tüzérdandár parancsnokságot Kolozsvár és a 2. légvédelmi tüzérdandár parancsnokságot 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.
1943 tavaszának és decemberének állapotát mutatja a következő táblázat, amelyben a
miskolci légvédelmi tüzércsoport legfőbb adatait tüntettük fel.87 Ebből látható, hogy melyik
üteg és milyen lövegek voltak Ózdra telepítve.

Tűzrendszer
helye
Diósgyőr
Diósgyőr
Diósgyőr
Ózd

1943 tavasz
Alakulat/
29 M löüteg
veg
104./1.-2.
8
104./3.
4
214,.215.
8

5/8 M löveg

216.
20

Tűzrendszer
helye
Diósgyőr
Diósgyőr
Diósgyőr
Ózd

4
4

1943 december
Alakulat/
29 M löüteg
veg
104./1.-2.
6
204./1.-2.
VII./1.
216.

5/8 M löveg

8
3
17

4
4

A következő táblázatban a két légvédelmi löveg legfontosabb jellemzőit foglaltuk öszsze.
Jellemzők/Típus
Űrméret
Csőhossz
Kezdősebesség
Csőemelkedés
Lőtávolság
Lőmagasság
Tűzgyorsaság
Szállítás
Robbanási sugár
Lövedéktömeg

mm
mm
m/s
fok
m
m
1/min
m
kg

5/8.M
76,5
2298
520
-7…75
9360
4800
15
gépkocsi
25
6,68

29.M
80
3770
750
-3…80
14900
9300
8
gépvontatás
30
8 (11)

A 216. számú üteg, 4 darab 5/8. M lövegével a hadiipari fontosságú kohászati üzemet védte,
amely hadiüzem volt.
M. kir. VII/22. hadiüzemi parancsnok, Ózd.88
86
87

Kutatás egy 60 évvel ezelőtt lezuhant gép roncsai után. Jánkfalvi Zoltán cikke Aranysas 2004. december
Pataky-Rozsos-Sárhidai:Légi háború Magyarország felett. I. 108.
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A hadviselés szempontjából elsőrendű fontosságúnak minősített üzemekhez, gyárakhoz, ipartelepekhez, bányákhoz a fokozott készültség vagy háború idejére kirendelt katonai
vezető, aki különleges katonai érdekek megóvása és a haditermelés zavartalan biztosítása
érdekében az üzemeltetéshez elengedhetetlenül fontos dolgozókat üzemi munkásalakulatba
szervezte, amelynek parancsnoka volt. A munkásalakulat tagjai katonai fegyelem alatt álltak.
Részükre utasítást az üzem vezetői csak az üzemi katonai parancsnok útján, annak nevében és
ellenjegyzésével adhattak ki.
A hadiüzemi parancsnok egyéb feladatai voltak még:
 a hadiüzem valóban nélkülözhetetlen alkalmazottainak megállapítása, részükre a felmentési javaslat megszerkesztése és a felmentettek nyilvántartása;
 a munkásság szociális helyzetének, fegyelmének, hangulatának figyelemmel kísérése;
 kémkedés, szabotázs és ellenséges propaganda elleni védekezés;
 a hadiüzem földi védelmének és az őrszolgálatnak a megszervezése;
 a zavartalan termelésnek és a munkafegyelemnek a biztosítása anélkül, hogy az üzem
műszaki irányításába beavatkozna;
 közreműködés a légoltalom megszervezésében;
 az üzemben gyártott hadianyag átvétele érdekében működő Központi Átvételi Bizottság legmesszebbmenő támogatása;
 az üzem kiürítésének előkészítése.
A hadiüzemi parancsnok katonai, személyi és szakügyekben az illetékes hadtest
/honvédkerületi/ parancsnokságnak volt alárendelve.
A Honvédelmi Minisztérium 1922-ben döntött az 5/8 M ágyú gyártása mellett, s a Diósgyőri Gépgyártól megrendeltek belőle 20 darabot, amit később 23-ra emeltek. Bár ekkor a
löveg már nem volt modern, s mozgatása kimondottan lassúnak, nehézkesnek bizonyult,
azonban a döntést az indokolta, hogy ennek tervrajzaival rendelkeztünk. A légvédelmi ágyú
fő részei a cső a lövegbölcsővel, a felsőlövegtalp, az alsólövegtalp és a talapzatgyűrű voltak.
Az 5/8 M középsarkos eszköz volt.
1923-ban a Katonai Főcsoportfőnökségen úgy döntöttek, hogy a lövegeket gépkocsira szerelve fogják alkalmazni. A megrendelt anyagot 1924-re legyártották.
A löveg és kiegészítő eszközrendszere modernizálására több megoldást kísérleteztek ki. A
Technikai Kísérleti Intézet a csőemelkedési szöget megemelte 75o-ról 85o-ra. Később új lövegirányzékot is rendszeresítettek a légvédelmi ágyúhoz, mivel az eredeti tartozék elavult és
kevéssé volt hatékony.
1928-ban végleg világossá vált, hogy a hazai löveggyártás nem hozta meg a várt
eredményeket. Az 5/8 M-nél újabb problémák jelentkeztek. A lövegcsövek gyorsan kiégtek,
elsősorban a rossz minőségű alapanyag miatt. A Technikai Kísérleti Intézet légvédelmi
ágyúkkal folytatott kísérletei sem hozták meg a kívánt eredményt. A 8,8 cm-es, a 8,35 cm-es,
a 8 cm-es, a 7 cm-es és a 6,6 cm-es űrméretű ágyúk tulajdonképpen, a 6,6 cm-es kivételével,
csak a rajzasztalon léteztek. Ez utóbbiból egy kísérleti példány 1927-ben elkészült, azonban
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FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK A Hadtörténelmi Levéltár őrzésében lévő katonai iratok

90

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek…

Légi események Bánréve térségében,
1944. októberben

gyártásáról lemondtak, mivel a technológiai nehézségek mellett még a vezérkari főnök is ellenük foglalt állást. Az űrméret alsó határát ugyanis 8 cm-ben szabták meg.

5/8 M légvédelmi löveg

Így a katonai vezetés kénytelen volt új megoldásokat keresni. A békeszerződés előírta,
hogy hadianyagot nem vásárolhatunk, ezért gyártási engedély (licenc) megszerzésére született
határozat. Több lövegtípus megtekintése (Olaszországban és Svédországban) után, 1929-ben
a Honvédelmi Minisztérium szakemberei a BOFORS művek mellett döntöttek. A lövegek közül a 8 cm L/50 típust választották. A 29 M ágyú remek paraméterekkel rendelkezett. Középsarkos, pajzsnélküli, hátrasikló csövű, gépvontatású, fél önműködő zárral rendelkező gyorstüzelő löveg volt. A löveg fő részei a cső a csőfarral, a zár, a felső- és alsó középsarok, a lövegtalp és a szállítótengely voltak. Mobilitása magas szintű volt, mintegy másfél percen belül
tűz-, illetve menetkésszé lehetett tenni. Az eszközt mind légi célok, mind földi célok ellen kiválóan lehetett alkalmazni. Külön említést érdemel, hogy a 29 M az 5/8 M-nél minden területen lényegesen jobb tulajdonságokkal bírt.89
Az ózdi események szemtanúja tehát nagy valószínűséggel hibásan jelölte meg, hogy
a Drótos-tetőn gépágyúk lettek volna. Az előzőek szerint minden bizonnyal változatlanul az
5/8. M lövegek voltak ott 1944. október 31-én is.
A szemtanú szerint a gépek Sajónémeti irányból repültek Ózd felé, ez pedig a Hangony-patak völgye felett történt. A szovjet pilóták ebből a magasságból a következő képeken
modellezett tájat láthatták.
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29. M légvédelmi ágyú

A völgyben vezet a Bánréve-Ózd vasút, a 25. számú főút, ezekkel párhuzamosan folyik a Hangony-patak. A völgyben apróbb települések, községek vannak, Center, Bánszállás,
majd Sajóvárkony és utána Ózd.
Már a völgy irányában repülve is jobbra nézve, láthatták a bánrévei vasúti rendszert.
Ózd a völgy túlsó végén van és így el kellett repülniük a légvédelmi tüzérállások előtt, amely
a térség egy uralgó magassági pontján volt telepítve és gyakorlatilag bármely irányból közeledő gépekre eredményesen tüzelhetett. A gépek érkezési magassága szintén ideális volt a
nem túl korszerű és lőmagasságú ágyúk számára.
Csak emlékeztetőül:
 1944. október 31-én Bánréve bombázását szerintünk Pe-2 gépek hajtották végre!
A község és a vasút bombázására a gépek Ózd felől érkeztek! A Bánrévét bombázó
gépek között eltérés – típus szerint nem volt – itt az Il-4 (DB-3F) nem volt a kötelékben.90
 A megfigyelt viselkedésük és a bombázás „pontossága” is arra utalnak, hogy bizonyos zavarodottság lehetett a kötelékben az előzmények miatt!
 Bánréve felett megfigyelt számuk (5-6) nem egyezik az előzőekben megadottal, illetve az Ózd felett már elvesztett gép miatt, onnan már csak két gép repülhetett tovább. Ezek esetleg csatlakoztak egy másik rajhoz, ezért lett a számuk öt?
 A személyzet létszáma, a Pe-2 típuson 3 fő, a DB-3F gépeken esetleg lehetett 5 fő.
 A kétféle géptípus esetleges együttes alkalmazásában nem látok feloldhatatlan ellentmondást. A Pe-2-es gépek sebessége (lásd a korábbi típusismertetőket) lehetővé tette, hogy bombaterhelés nélkül szinte vadászként harcolhassanak, de leg90

Bánréve bombázása 1944 október 31 .doc

92

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek…

Légi események Bánréve térségében,
1944. októberben

alábbis, sokkal jobb eséllyel vegyék fel a küzdelmet, mint a DB-3F (Il-4) bombázók. Lehetséges, hogy a szovjetek ilyen meggondolásból a térségbe vegyes repülőköteléket indítottak? A DB-3F legnagyobb sebessége 420 km/h volt, fegyverzete 3
darab 7,62 géppuska, személyzete 4 fő. Ezzel szemben a Pe-2 típus 540 km/h sebességgel bírt, 4 darab 7,62 és 2 12,7 mm-es géppuskával védekezhetett.
 Ekkor a magyar és német vadászalakulatok által használt gépek (Bf-109G6, Bf109G10, Bf-109G14) sebességét 640 km/h körüli értékben adhatjuk meg. Látható,
hogy ezekkel szemben – már ha a kérdéses időpontban lettek volna a térségben –
esélyük sem volt ezeknek a szovjet bombázóknak, vadászvédelem nélkül. Sajnos ekkor a vadászgépeket a német és magyar légierő a Budapest irányában, az Alföldön
nyomuló szovjetek ellen vettették be, illetve az amerikai bombázókötelékektől próbálták meg védeni a nélkülözhetetlen ipari, katonai objektumokat, szállítási csomópontokat.
Sajónémetinél nyílik a Sajó-völgyből a Hangony-völgy, amely a dombok között Ózd irányában vezet. Névadója a patak. A völgy nem túl tágas, bár a körülötte levő dombok sem magasak és erősen tagoltak A völgyben fut a Bánrévén is átmenő – jelenleg 25. számú főút, és a
Bánréve – Ózd vasútvonal. A völgy egyes részein akkor fatelep (Center), bányák (Bánszállás,
Várkony), a vasgyár iparvasúti hálózatának részei is megtalálhatók voltak.
Ezen a képen a Sajó-völgy irányából látszik az ózdi térség. A képet 1500 méter magasságból
készítettük és természetesen a mai állapotokat mutatja be.91
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Google Earth, a sárga vonal a mai szlovák határt jelöli.

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek…

Légi események Bánréve térségében,
1944. októberben

93

A következő kép Bánszállás, Center magasságában készült. Később látni fogjuk, hogy hozzávetőleg talán itt, vagy ettől előre néhány száz méter távolságra kaphatták a találatot. Ezt majd
bombavetési számítással igazoljuk.
Érdekes, hogy sem a MÁV történéseivel, sem az egyéb repülési eseményekkel foglalkozó szakirodalom nem említi az Ózdot ért berepülést, illetve támadást 1944. október 31-én,
bár itt a bombavetést már a menekülési kényszer szülte, ezek nem célzott vetések voltak!
A Kőaljai településrész semmilyen ipari, hadi, közlekedési objektumot nem tartalmazott, az
előbbi állítást ezért ebből a feltevésből vezettük le.
Egy fiatal ózdi visszaemlékezéseiből idézünk néhány gondolatot:

„…A háborúhoz közvetve és közvetlenül is sok acélra volt szükség. Az előállításához
pedig jó szakemberek, kellettek. Éppen ezért a háború első éveiben csak az irodisták és a nőkkel is helyettesíthető munkások kaptak behívót. Az idő előre haladtával azonban egyre többen
vonultak be. A legfontosabb helyek így is sokáig érintetlenek maradtak, a gyárnak dolgozni
kellett.
Ha nyilvánosan nem is, de azért közbeszéd tárgya volt, hogy a Rima üzemeiben erős
angol érdekeltség van Ezért sokan reménykedtek a bombázások elkerülésében. A bombázástól
főleg a kohók közelében lévő hatalmas, az egész település elpusztítására képes gáztartály miatt féltünk. Végül is szerencsésen megúsztuk. Komoly bombázás Ózdot nem érte. Két-három
bomba esett le, de olyan részre, ahol a kár elenyésző volt.
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A gyár védelmére légvédelmi ágyúkat telepítettek körbe, a hegyekre. Velencéhez legközelebb a Kőalja-tetőn és a Drótos-hegyen volt egy-egy löveg. Parancsnokaik közelben lakó
tartalékos tisztek voltak. Csendes vetélkedés folyt közöttük, hogy kinek sikerül ellenséges repülőt lőni, és ezzel jogot szerezni a dicsőséget jelző karika felfestésére az ágyúcsőre. Egyszer
csak eljött a lehetőség. Egy valószínűleg eltévedt repülő a gyár légterébe került. Le is lőtték.
Az angol (vagy amerikai) pilóta igyekezett lakóterületen kívül megszabadulni bombáitól. A
gép végül a gyár mellé, a Sárli-telepre, a koksz és más nyersanyagok tárolójára zuhant. A pilóta porrá égett. Másnap egy azonos felségjelű vadászgép bátor pilótája koszorút dobott a
gép maradványaira. A gyárat védők erre valamiért nem lőttek.
A két lőállás derék tartalékos tüzérparancsnokai, amúgy magyaros virtussal megindították a harcukat a dicsőségért. Annak most már nincs jelentősége, hogy ki nyerte. A lényeg:
miután az oroszok elfoglalták Ózdot, a két vitéz családtagjai újra kezdték a harcot, de akkor
már a „dicsőség” áthárításáért.
December közepén több oldalról is közel volt a front. A berepülések minden este szinte
menetrendszerűen ismétlődtek. Sötétedéstől mindig készen álltunk arra, hogy az ajtóhoz készített csomagot és a kétéves unokatestvéremet, a már alvó Ágikát felkapva igyekezzünk a óvóhelyen számunkra kijelölt részre. A légiriadó elejét és végét sziréna jelezte. Az elejét egyre idegesebbé váló hanggal, a végét takarodóra emlékeztetően.
A légiriadó ideje alatt karszalagos „légóőrök” vigyáztak a telepre…”92
Nézzük ezután, a témában egy alaposan elmélyült szerzőnek (Alabán Péter) az írását
is, az ózdi eseményekkel kapcsolatosan!
„…Borsod-Abaúj-Zemplén megye második világháborús helytörténeti kutatása során
talán az egyik legrejtélyesebb és legvitatottabb eseménynek számítottak az akkori csehszlovák
határ közelében, Ózd és térségében lelőtt orosz és amerikai repülőgépek történetei. Egy most
előkerült, eddig magánarchívumban őrzött dossziéból újabb iratok állnak rendelkezésünkre,
hogy a várostörténeti kiadványokban meg sem említett bombatámadásokhoz bővebb információkhoz jussunk. Az új adatok birtokában némileg pontosításra szorulnak az eddig rendelkezésre álló feljegyzések; a lakossági kárfelmérések és kárigények elemzései szintén erre utalnak. Írásunk nem tekinti (nem tekintheti) feladatának a szakirodalomból, a repüléstörténeti
adatbázisokból, a levéltári forrásanyagból, illetve az egyes adatközlők elmondásai között még
mindig sokszor szembetűnő ellentmondások teljes feloldását, sokkal inkább adalékul szolgálva
későbbi - kiegészítő jellegű - kutatásokra ösztönöz.
A „háttérben" zajló országos események közül számunkra kiindulópontként szolgálhat
a szövetséges erők magyarországi megjelenése, s egyben a németellenes légi támadások kezdete. Magyarország német megszállását követően, 1944. április 3-ával megkezdődtek és rendszeressé váltak az amerikai-angol légibombázások…
…Miközben a nyilas rémuralom (1944. október-1945. április) totális mozgósítást rendelt el, a Vörös Hadsereg egységei 1944. október közepére-végére már az ország középső és
keleti részén jártak, s az átálló román katonasággal elfoglalták Debrecent. Az Ukrán Front
92

Fejes István: Srácok salakpalotában (A szerző téved, a repülőgép szovjet volt és nem egy főből állt a
személyzete.)
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csapatai közül északon - az 5. légi hadsereg támogatásával - a 2. Ukrán Hadseregcsoport
kapta feladatául a németek által megszállt területek visszafoglalását.
November 4-én a Tisza vonalától támadást intézve bevették Szolnokot és Ceglédet, a
hónap legvégén délen Szekszárdot és Pécset, északon pedig Egert. Fő céljuk a főváros ostromának előkészítése végett a még harcban álló magyar és német alakulatok elvágása, az öszszeköttetések, utánpótlások megszüntetése volt nyugat-keleti irányban a Börzsöny, Cserhát,
Mátra és Bükk vonulatain belül. A borsodi megyeszékhely, Miskolc elfoglalására több összehangolt hadműveletet követően került sor december elején, amely után a 2. Ukrán Front egységei - a Bódva és a Sajó mentén - 1944. december 12-én elfoglalták a Kazincbarcikával93
szomszédos Berentét, 17-én Putnokot, Kelemért, Ragályt és Zádorfalvát, december 18-ára
elérték Bánrévét és Serényfalvát, 21-ére pedig Rimaszombatot.
A Sajó folyó völgyének irányában a hónap második felében jutottak el Ózd térségébe.
Közülük a 27. hadsereg 202. lövészhadosztályának 645. és 682. lövészezredei december 20án, az esti órákban érték el a községet, megkezdve annak felszabadítását.
A fenti hadműveletekkel, illetve azok előkészítésével párhuzamosan tűntek fel a légtérben azok a repülőgépek, amelyeknek pusztán hovatartozása is számos vitát váltott ki. Az bizonyosnak tűnik, hogy a Zrínyi Kiadó gondozásában az 1990-es évek elején megjelent, a Magyarország fölött dúló légi háború eseményeit tárgyaló kétkötetes munka feltételezése sem a
helybeliek, sem a roncskutatók álláspontja szerint nem helytálló, mivel a kötet Ózd és térségében alig számol be szovjet és amerikai harcászati légitámadásokról…
… Az Ózdra vonatkozó - a fenti kötetben is említett - egyetlen időpont gyűjtésünk adatai között kronológiailag a legkorábbi: 1944. október 2l-e, amikor a 15. AAF egyik vadászgépe intézett alacsonytámadást.94 Utóbbi akció előzetesen a sziléziai finomítók ellen irányult, az
észak-magyarországi vas- és acélipari üzemekben (pl.: Ózd, Diósgyőr) kár nem keletkezett, a
termelés zavartalannak mondható. Később inkább a nyersanyaghiány okozott problémát és
jelentősebb visszaesést a kapacitásban.
A hónap legvégén, október 31-én újabb három bombázógép jelent meg Ózd fölött,
amelyek támadása során a Báthory István út (későbbi neve: Tanácsköztársaság út, ma Kőalja
út) több házát találat érte. Az előkerült dokumentumok alapján ez utóbbi katonai akció következményei viszonylag jól lokalizálhatok, a károsultak beszámolói, lakásigénylései alapján hatásai pontosabban felmérhetők.
A bombatámadás kapcsán Jánkfalvi Zoltánnak az 1999-ben és 2000-ben végzett repüléstörténeti vizsgálatai, terepbejárásai is alapul szolgálhatnak. Az eredetileg a Magyarországon lezuhant angol és amerikai repülőgépek iránt érdeklődő kutató több helyen is publikált
írása szerint a támadó három gép közül egyet a Drótos-hegyen lévő gépágyútűz talált el. A
háttérben nyilvánvalóan az állt, hogy a németek a közelgő szovjet csapatok hírére a szárazföldi előkészületeken túl - főként a vasgyár körüli magaslatokon - légvédelmi állásokat, ütegeket helyeztek el. Jánkfalvi adatgyűjtéséből kiderül, hogy az eltalált repülő tíz bombájának kioldását követően a kohászati üzemek egyik telepén lévő koksztárolóba zuhant, felrobbant,
személyzete meghalt. A szemtanúk szerint a pontos helyszín az Iparvasút utca mögötti, koráb93

Akkor ilyen, hogy Kazincbarcika nem létezett, önálló két település volt egymás mellett, Barcika és
Sajókazinc.(RZ)
94
Korábban bizonyítottuk, hogy Ózdot ekkor nem érte támadás, ez bizony a Bánréve-Sajórecske térségében
történt alacsonytámadás volt. Sajnos a „forrás‖ hibája miatt ezt számtalanszo, szintén hibásan említik. (RZ)

96

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek…

Légi események Bánréve térségében,
1944. októberben

ban mocsaras rétterületnek számító Sárli-telep (ma kereskedelmi célból beépített terület) volt,
ahol a roncsok és a halottak elszállítása szigorú csendőri jelenlét mellett zajlott. A hivatalos
csendőri jelentés ezen a napon megerősítette ugyan az „ellenséges gépzuhanást", annak
származásáról azonban csak találgatások voltak.
A Seffer Ferenccel közösen megkérdezett személyek angol támadásról beszélnek,
amely alatt a közös nyelv végett minden bizonnyal amerikait kell értenünk. A Brit Királyi Légierő ([British] Royal Air Force, RAF) fő célpontjai között ez a régió nem szerepelt és bár
ugyanez elmondható az Amerikai Egyesült Államok Légierejéről (United States Army Air
Force, USAAF) is, lelőtt gépeinek angol nyelven közzétett internetes fórumának listáján szerepel Ózd mellett lelőtt gép; igaz, nem október 31-én. Utóbbi tényező Jánkfalvi igazát bizonyíthatja, aki a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Mezőcsáti Fióklevéltárában őrzött
halotti anyakönyveket vizsgálva szovjet legénység adataira bukkant.
Eszerint a feltehetően szovjet Iljusin Il-4 távolsági bombázón (eredetileg DB-3F) öt
személy tartózkodott, akik ekkor vesztették életüket. habár az adatok szerint valóban csak egy
területét érték a városnak, jelentős károkat okoztak. Id. Dobosy Lászlónak a település utcahálózatát rendszerező műve szerint mindössze öt házat ért valamilyen sérülés vagy rongálás, a
károsultak bejelentései között azonban - ennek ellentmondva - 13 személynél (illetve családnál) új lakásigénylés szerepel. Noha ezek elsősorban a Báthory utcában élőktől érkeztek, a későbbi nevén - Tanácsköztársaság útjának több szakaszáról is érkezett igénylés, így például
a Major útról vagy a Szent István útról (utóbbi nem azonos a mai hasonló nevű úttal). A Báthory utca 21. szám és 41. szám közötti részének lakói közül végül egy 6 személyes, egy 5 személyes, egy 4 személyes, három 3 személyes, öt 2 személyes családot, valamint két egyedül
élőt kellett másik lakásba helyezni átmenetileg.
A legsúlyosabb helyzetre utalnak az alábbi kárfelmérések: özv. K. Andrásné nyugdíjas
Báthory utcai házánál „a bejárat felőli végfalon kívül még meg lévő falak mind el vannak tolva, erősen összerepedezve. A mennyezetek beszakadással fenyegetnek.
Ezen épület tetőzete és a végfalon kívül az összes falak lebontandók. Javításról nem
lehet szó." Kb. tíz háznyi távolságra Cz. Jánosné ingatlanján „az egész épületből csak egy
sarokfal a felette lévő tetőszerkezettel maradt meg, azonban oly állapotban, hogy úgy a tető,
mind a sarokfal lebontandó." A közeli Szent István út elején K. János gyári munkás háza szintén komolyan megsérült: „az udvarra eső nagyméretű bomba az épület tornácának falát választotta el a főépület falától és a homlokfal udvari sarkán egy mindkét oldalon végig menő
repedést okozott. Mind a két keletkezett repedés gondosan kiékelendő." Volt, aki még ettől
rosszabbul járt: F. Mihály bornagykereskedő háza teljesen összedőlt, ép fal sem maradt. A
károsultak ideiglenes lakhelyét nem sikerült minden esetben másik épülettel vagy utcán belül
rokonoknál, ismerősöknél való elhelyezéssel biztosítani. Ezt mutatja például, hogy a B. Istvánné beteglátogató ellenőr részére átmeneti lakássá vált a kőaljai rendelő is, míg volt olyan,
akinek a pincében kellett meghúznia magát.
A lakásigényléseken felül a Kőalja-telep kárfelméréseinek másik csoportját azok a bejelentések alkotják, amelyek részleges károkról tudósítanak, vagyis főképp ingóságban keletkezett nagyobb kár. V. József gyári alkalmazott Báthory utcai házának egy része (2 szoba, 2
konyha, 2 kamra) dőlt romba: „A megmaradt rész, utca felé néző fala és abból hiányzó része
szét van teljesen repedve, egészben lebontandó. Tetőt a használható részen ki kell egészítetni.
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Összes megmaradt lakrész ablaküvegei kitörtek." Az ő és háromfős családja esetében nem került sor kilakoltatásra, mivel az épületnek „csak" az utca felőli részét érte sérülés. Úgy tűnik
továbbá, hogy értékeiben sem keletkezett nagy veszteség, mivel kiutalási kérelmében csupán
főzőedények és evőeszköz-készlet szerepelt. Helyzete ezek alapján tehát szerencsésebbnek
mondható más személyekénél, akiknél a lista már jóval bővebb.
Újabb konkrét esetet említve az is kiderül, hogy az elveszített vagyontárgyak pótlására
milyen forrásból (is) nyílt lehetőség. Egy 1944. november 8-án keltezett beadványban özv. T.
Aladárné „Kisfaludi" óvónő, aki foglalkozása végett más településről Ózdra kerülve az óvoda
épületében lakott, a magával hozott értéktárgyai, bútorai közül néhányat (1 nagy hármas tükrös szekrényt, 1 bőr díványt és 2 bőr fotelt) - helyszűke miatt - másnál helyezett el. A bombatámadás után az utóbbi - szintén Báthory István utcai - házban megsemmisült értékeit a községi elöljáróságnak címzett levelében a pedagógus a zsidók elhurcolt bútoraiból kívánta maga
számára biztosítani. Az alábbi szemelvény-részlet jól reprezentálja a nyilas uralom idején kialakult helyzetet, s egyben a hatalmas szegénységet is: „Miután magam is szerény fizetésű
özvegy óvónő vagyok és két gyermekem van, tisztelettel kérem ezen kárigényemet tudomásul
venni és ezen felsorolt bútoraimat [t. i. a fentiekben említetteket] a zsidó bútorokból kiutalni
szíveskedjenek."
Országos szinten a hazai zsidóság kifosztása, gazdasági megsemmisítése még az év első felében, áprilisban megkezdődött Sztójay Döme miniszterelnöksége (1944. március 27augusztus 24.) idején. A „párhuzamos" vagy „kettős" (németek és magyarok által történő)
kifosztásuk során elsőként az 1600/1944. számú rendelet zárolta az összes tulajdonukat a lakóháztól a részvényeken, a gyárakon át egészen a készpénzig. Az élelmiszerellátás korlátozását és a gettósítást követően javaikat pontosan regisztrálták, egy részüket „osztogatással"
szociálpolitikai célokra fordították. Horthy sikertelen „kiugrási kísérlete", majd kormányzói
hatalmáról való lemondása után 1944 októberében Szálasi Ferenc, a Nyilaskeresztes Párt
vezetője került hatalomra. A „nemzetvezető" irányítása alatt álló „hungarista állam" november 3-án hozott 3840/1944. számú rendelete értelmében „a zsidók minden vagyona a nemzet
vagyonaként az államra száll". Ezzel a döntéssel a végrehajtó hatalom végképp pontot tett a
magyarországi zsidóság gazdasági likvidációjának végére.
Kárenyhítés végett az ózdi iratok között az említett berendezési tárgyakon és bútorokon felül további tételesen összeállított listákkal találkozhatunk. Mai szemmel olvasva ezeket a
kiutalási kérelmeket, meglepő „apróságokat" láthatunk, mindez azonban a háborús körülmények között meg- és túlélni próbáló helyi lakosság nagy részére jellemző vagyoni helyzet hü
tükörképe. V. István helyi lakos ennek megfelelően 6 db párnahuzatot, 4 db törülközőt, 3-3 db
függönyt és női inget, 2-2 db dunnahuzatot, paplan- és alsólepedőt, fejkendőt, pulóvert, férfi
ünneplőruhát, abroszt, szakajtóruhát, valamint l-l db fiú- és férfikabátot, női ruhát és zsebórát
is „visszaigényelt". A saját házában keletkezett pusztítás nyomainak leírásakor nem feledkezett meg továbbá a légnyomás által romba döntött spájzban tárolt termékekről (31 befőttes
üveg, 2 kg zsír, 4 kg liszt), illetve a 17 helyen megsérült ablakokról sem. Közeli szomszédja, B.
László esetében a talán még nehezebb megélhetést jelzi, hogy a kérelmezett - előbbihez hasonló - háztartási kellékek mellett külön fel van tüntetve, hogy felesége varrással kénytelen pótolni férje keresetét.

98

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek…

Légi események Bánréve térségében,
1944. októberben

A bombatámadás károsultjainak „létfenntartáshoz szükséges" ingósági igénylistáján
összesen 16 név (család) szerepel (főként ipari-gyári munkások, alkalmazottak, nyugdíjasok),
a fentiek alapján pedig látszik, hogy a felsorolt tételek túlnyomó részét valóban a ruházati,
illetve az alapvető, mindennap használatos cikkek alkották. Nem egy -mellékesen feltüntetettjegyzetből kiolvasható, hogy sok családnál nem volt elegendő ruha, amit lehetett volna rendszeresen váltani. Nem véletlen így, hogy a dokumentumok között az olykor csak ceruzával írt
magánlevelek egy része kifejezetten segélykérő és a teljes létbizonytalanságról tanúskodik. Az
igénylések között készpénz ellenben így is csak ritkán szerepel.
Ózd légterében a következő hetekben is tűntek fel újabb repülőgépek. 1944. november
2-án a szemtanúi beszámolók újabb szovjet „vasmadár" lelövését említik, amelynek négytagú
személyzete a helyszínen meghalt. A Hangony melletti Pétre völgyben ugyanakkor ismeretlen
célból dobtak le bombát, amely nagy riadalmat keltett a faluban. A szóbeszéd szerint az eredeti cél az ózdi gyár lehetett, a pilóta végül sem arra, sem a községre nem dobta le „szállítmányát". Más vélemények az ipari objektum feltételezett angol-amerikai érdekeltségeire utalva cáfolják a célpont ezen helyét. November végére az Ukrán Front (majd a román alakulatok) előrenyomulása következtében Ózdra települt a Kárpátaljai Katonai Kormányzóbizottság
és hozzálátott a gyár kiürítésnek előkészítéséhez. A géppark leszerelése, egyes alkatrészek elszállítása, a daruk tönkretétele után a németek a kommunikáció, valamint a közlekedés és infrastruktúra megbénítására törekedtek, ezért közel 2,5 km hosszúságban felrobbantották a
vasúti síneket Ózd és Bánréve között.
December közepére a német és magyar egységek nagy része meghátrálva elhagyta a
községet. Id. Dobosy László e témával kapcsolatban írt dolgozatának adatközlői szerint december 18-án újabb „angol" (valószínűleg amerikai) repülőgép jelent meg, amelyből a
Kiserdőalja és Baka-tető közötti részen öt ejtőernyős ugrott ki. Gépük végül Csokva-ománynál
zuhant le Sajóvárkony felszabadítása során a szemtanúk egy nappal később (december 19-én)
újabb légi harcról számoltak be, bizonyítva, hogy az ellenállás még ekkor sem szűnt meg teljesen. A kora délutáni órákban a gyár irányából érkező három gépre több irányból (Akasztóhegy, Kőalja-tető, Kórház-hegy) is tüzet nyitottak, egyiküket azonnal el is találták. „9 ejtőernyős ugrott ki belőle. Amint ereszkedtek lefelé a németek géppisztollyal tüzeltek rájuk. El is
találták mind a kilencet. Mire földet értek, már halottak voltak. A Ladányi-völgy [a sátai út
felé] fölött Csontalma [Csontalma völgy, Kertváros] irányában estek le. Utóbbi esetben is
„angolokról" beszéltek, de természetesen ugyancsak amerikai támadást feltételezhetünk. Ózd
felszabadulása december 20-án vált véglegessé.
Az ózdi történésekkel egy időben zuhant le a településtől 15 km-re fekvő Sáta közelében az a B-24G-10-NT típusú 42-78155/78160 faktorszámú „Cherry" becenevű bombázó,
amelyet eredetileg - 27 másik géppel - az olaszországi Cerignola melletti bázisról felszállva a
lengyelországi Auschwitz térségében található finomítók ellen vezényeltek. Jánkfalvi Zoltán
kutatásai során arra következtet, hogy légvédelmi találat miatt a bombázó visszafordult, de
Magyarországon kényszerleszállást kellett végrehajtania. A manőver nem sikerült, 1944. december 18-án a repülőgép az Ózd melletti Sátánál lezuhant, a kiugró ejtőernyősökre a német
és szovjet egységek egyaránt tüzet nyitottak. A tízfős személyzetből ketten azonnal életüket
vesztették, hatan fogságba estek.
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A túlélők közül Robert G. De Groat hadnagynak, aki a tragédia idején még nem volt
23 éves (!), több visszaemlékezése is megjelent később amerikai katonai folyóiratokban. Szakértői módon részletesen bemutatta az előzőekben említett B-24 Cherry II típusú gépét, míg a
második világháborús közép-európai bevetései kapcsán kiemelte például a térségben az időjárást, így a látásviszonyokat nagyban meghatározó hegységek (pl.: Alpok), földrajzi viszonyok szerepét. Eközben egy-egy bevetés során érzett belső gondolatait sem titkolta el a nyilvánosság elől: „Kicsit már hozzászoktam a halálhoz, pusztításhoz, melyeknek szemtanúja voltam, s melyek körülvettek engem és a gépemet" - írja egyik cikkében, hangsúlyozva, hogy a
pilótának 25 000 láb magasságból a pusztítás látványát általában az oszlopszerűen kitörő fekete füstfelhő jelenti. Egy másik nyilatkozatában a hadnagy utalt arra, hogy az orosz szövetséges zónákban sem volt tanácsos az amerikaiaknak leszállni. Az előzőekben leírt, Sáta határában kialakult zavaros helyzetben való kockázatos ejtőernyős ugrás és a minden oldalról ért
lövöldözés tükrében ez nem meglepő állítás. Megfogalmazása szerint viszont: „jobb, ha az
oroszok találnak meg, mintha a németek fedeznek fel a területen." Hitelességképpen végül kiemelendő, hogy a Sátánál lelőtt „Liberator" gép szerepel az amerikai légierő katonai repülőgépeinek sorozatszám listáján is, megjegyezve, hogy az Auschwitz felől Magyarország felé
„eltérített" gépet a frontvonal közelében, Ózd mellett lelőtték.
Az amerikai gépektől eltérően a szovjet légierő akciói túlnyomó részben nem tekinthetőek hadászati jellegűeknek. Egységeit - részben az 1. Ukrán Front támogatása végett - 1944
szeptemberétől 1945 januárjáig az 1. román repülőhadtest egészítette ki, amelynek bombázóit
1944 második felében Ózd környéki települések ellen is bevetették (pl.: Rimaszombat,
Rimaszécs, Fülek, Losonc, Putnok, Barcika.
A későbbi iparváros elleni román légi támadásról nincs információnk. „95
Néhány gondolat kívánkozik Alabán Péter munkájához.
 Érdekes módon sem a RAF, sem az AAF nem vette fel a célpontjai közé az ózdi kohászati, akkor csak RIMA- ként emlegetett, Rimamurány – Salgótarján Vasmű Rt Ózdi Vasgyárat, RMST). Talán nem járunk messze az igazságtól, ha esetlegesen az RMST és az
ózdi gyár tulajdonlásában angol érdekeltséget tételezünk fel. Az ózdiak ezt valószínűleg
jól gondolták. Ez bizony a település szempontjából rendkívül szerencsés dolognak mondható, mert aki ismeri Ózdot és a gyár „központi‖ elhelyezkedését, a lakótelepekkel való
kerül vételét, az bizony beláthatja, hogy egy nappal végrehajtott amerikai szőnyegbombázás milyen iszonyatos károkat okozhatott volna. Amennyiben ezt éjszaka az angolok hajtották volna végre, az sem lett volna szerencsésebb, mert ők még pontatlanabbul bombáztak, erre számtalan irodalmi hivatkozást lehet találni.
„…A vállalat bankkapcsolatai közül az Angol–Osztrák Bank (A–OB), az
Österreichische Länderbank, valamint a Wiener Bankverein már a Rimamurányi alapításában is részt vett…
A Rima esetében a Wiener Bankverein, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank és talán az Angol–Osztrák Bank képviselõi játszottak leginkább aktív szerepet….”96
95
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Az angol érdekeltség időtartamára vonatkozóan eddig nem tudtunk adatokat felkutatni.
Az viszont egyértelmű, hogy a II. világháborúban a Brit Birodalom az érdekkörébe tartozó, akár magántulajdonban levő javakat is, legyenek azok ellenséges területeken, előnyben, védelemben részesítette, azokat rombolni nem engedte.
Az 1944. október 21-én megjelölt ózdi esemény forrása ismét csak a Pataky-RozsosSárhidai: Légi háború Magyarország felett című kiváló könyve, melyben azonban sajnálatos módon hibásan szerepel az esemény. Ők is valószínűleg a MÁV időpontgyűjteményéből vették át, de ez Bánréve – Sajórecske térségében történt, bánrévei vonattal, vasutasokkal, polgári személyekkel. Az, hogy a vadászgépkötelék esetlegesen Ózd felett átrepült a
támadás előtt lehetséges, mert a szemtanúnk – édesapám – is a helyszínhez képest délnyugati érkezési irányt jelölt meg. Október végén a jelzett térségekben a közigazgatás a
helyén volt, működött, egy ilyen támadásnak nyomai lennének, ahogy a 31-i eseménynek
volt is Ózdon!
Azon túl pedig, ha belegondolunk, hogyan bántak el egyetlen, mozgásban levő vonattal,
akkor Ózdon a vasútállomásból és az ottani egyéb dolgokból nem sok minden maradhatott
volna. Aki egy ilyet átél, az nem téveszti el a helyszínt és az időpontot!
Az az utalás, hogy a támadást sziléziai célpontról hazatérő gépek hajtották végre hibás. A
15. AAF, 82. FG (vadászosztály) irataiban egyértelműen megtaláltuk, hogy a bombázók,
104 darab, B-24 Liberator, Győr, és Szombathely pályaudvarait, Almásfüzitő olajfinomítóját, valamint Ipolyság vasútállomását bombázta. A 82. FG 36 db P-38 vadászgépe, 10001105 időpontok között alacsonytámadásokat végzett Miskolc környéki, attól nyugatra fekvő vasútvonalak ellen.
Az október 31-én történt ózdi események és Bánréve bombázása között nagy valószínűséggel egyértelmű összefüggés van. Mint arra az előző fejezetben rámutattunk a gyár stratégiai fontossága miatt, annak védelmét nem a németek, hanem jóval korábban a hazai
szervek rendelték el, hadiüzemi besorolást kapott, önálló parancsnokkal. A védelmet pedig a miskolci légvédelmi tüzérosztály látta el. Ózdon a 216. üteg települt, 5/8 M mintájú
légvédelmi lövegekkel, melyek száma 4 darab volt. A települési dátumok szerint az üteg 4
löveggel már 1943 tavaszán is ott volt! Ekkor még hazánk nem volt német megszállás
alatt!
A Kőaljának nevezett területe Ózdnak a Sajóvárkony felőli bevezető rész. A leírás és kárjelentések szerint ide estek, a gép eltalálása utáni, valószínűleg a kényszervetésből származó bombák. Ha a korábbi fejezetben idézett szemtanúnak a gépekre vonatkozó magassági becslését elfogadjuk (1500 m), és a becsapódások helyszínét is ismerjük, akkor a gép
eltalálásának helyszínét meg tudjuk becsülni.

A bombákat önműködően vagy elektromos áram segítségével vetik rendszerint úgy,
hogy elülső részüket szabadítják fel először. Esésük a repülőgép haladási sebessége és a föld
vonzóereje következtében nem függőleges, hanem a parabolát megközelítő vonal. Az esés
pontjai egy rotációs parabolán fekszenek, amelyek alakját a levegő ellenállása és a szél ereje
változtatja.
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Ezért a bomba valóságos esési pályája az ideális esési pályától, mely a repülőgép haladási irányában a függőlegestől előrehajló görbe vonal, számos tényező hatására csaknem állandóan, nemcsak előre, hanem kissé oldalt is eltér. A bombát nem a cél felett való áthaladás pillanatában, hanem a céltól bizonyos távolságra akkor kell levetni, amikor az görbe pályája
folytán éppen a célba talál.
Ezt a távolságot az előretartás
szöge határozza meg, vagyis az
a szög, melyet a célzási irány,
tudniillik a bomba kiindulási és
érkezési
pontját
összekötő
egyenes a kiindulási pontba
képzelt függőlegessel zár be.
Az előretartás szöge a bombavetés magassága és a gép haladási
sebessége szerint változik. Nagyobb magassággal kisebb, nagyobb sebességgel nagyobb lesz. Az előretartás mérteke a magassággal és a sebességgel adva
van ugyan, mégis a bombavetés pillanatában tévesen megállapított magasság (például a légnyomás változása következtében) vagy a gép sebességének helytelen értékelése (például erős
ellenszél folytán) kisebb-nagyobb eltérésnek lehet okozója a földön a bombavetés szándékolt
helyétől.
Azon kívül a szél ereje és iránya, valamint a bomba alakja és minősége szintén befolyásolja a
bomba esését, ezzel együtt a bombavetés eredményességét. A légköri viszonyok minőségét
gyakorlatilag próbadobással szokták megállapítani. A találat ingadozása folytán különálló
földi célok ellen a támadás eredményessége mindig sokkal kisebb, mint tömegcélok, háztömbök, sűrűn egymás mellett álló építmények ellenében, bár a legújabb bombavetőgépek pontos
célzó műszerei sok hibaforrást kiküszöbölnek.
Ennyit sematikusan a bombavetésről és most számoljunk egy kicsit, ismét csak nagyon-nagyon közelítően!
A feltételezett DB-3F (Il-4) bombázó utazósebességét a 430 km/h maximális sebesség alapján
vegyük fel 300 km/h értékre. A rárepülési magasság 1500 m.
A képen látható táblázatból, amely vízszintes bombázás adatainak kikeresésére szolgál, válasszuk ki az irányszöget! Ez 46,87o interpolálás után. Ennyi tehát a repülőgép függőlegeséhez képest mért szög, amely a gépet és a célt összekötő egyenest is meghatározza.
Ez a vízszintes távolság, számítva 1600 m.
A repülőgépet érő találat után feltételezhetjük, hogy 8…10 másodperc is eltelhetett, amíg a
személyzet az észlelés után döntéseket hozott. A sajónémeti szemtanú szerint a jobb motor
füstölt, tehát ez égett, ez már legjobb esetben is csak részlegesen működött. Valószínűleg
égett, tehát közvetlen tüz- és robbanásveszély volt, azaz a fedélzeten lévő bombáktól minél
előbb szabadulni kellett és egyébként is a gép könnyítésére kellett gondolniuk, a lecsökkent
vonóerő miatt.
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Az utazósebeséggel a gép 83 m-t tesz meg másodpercenként! A 8…10 másodperc alatt a gép
660…830 m utat tehetett meg, egyre lassulva.
Ez pedig azt jelenti, hogy a gép valahol a kőaljai területet eltaláló első bomba becsapódási
helyétől hozzávetőlegesen 2200…2400 m távolságra kaphatta a találatot. Hozzávetőleg a város elején található temető magasságában. Az 1500 m bőven megfelelő magasság ahhoz, hogy
ejtőernyővel meneküljön a személyzet. Ha viszont megsérültek, vagy időt töltöttek olyan cselekvésekkel, amelyek aztán nem vezettek eredményre, akkor már nem. Ekkor vonóerő híján
ez a sebesség, majd a magasság nagyon gyorsan „elfogy‖ nem marad idő a meneküléshez.
A gép a Sárli telep akkori, koksztárolójára zuhant. A személyzetből senki sem hagyta el
ejtőernyővel a gépet, mindannyian benne égtek. A korábbi fejezetben a nevek szerepelnek
(valószínűleg magyar helyesírással vezette be az akkori közigazgatás az anyakönyvbe).
Az épületkárok alapján a bombázás rombolási területét egyértelműen behatárolták.
Szomorú, hogy a szegény sorsú károsultak kisegítésére csak ilyen alpári módon lehetett
megoldást találni. Az pedig, hogy emberek, mások elrabolt holmijára egyáltalán igényt tartsanak, ez teljesen elképesztő!
Az, hogy Ózdon milyen szóbeszédek járták természetesen nem lehet mértékadó, mert azok a
szemtanúk, akik személyesen átéltek háborús cselekményeket, mindig hitelesebbek, mint a
„sokad kézből‖ vett, gyakran csak szóbeszédben élő, terjedő információk. Ezért aztán a sokat
emlegetett egyéb légitámadások, amelyeknek viszont nincs semmi kézzelfogható nyoma, káresemény, iratok, sebesültek, foglyok, stb. nem tekinthetők hitelesnek. A magyar közigazgatás,
a csendőrség az intézkedési helyein pedánsan dolgozott, iratokat készített. Igen sok esetben
megtette ezt az egyházi anyakönyvezés is. Ebből nagyon az következik, hogy, ha nincs írásos
nyom, akkor esemény sem valószínű. (Lehet, hogy a Sáta mellett lezuhant B-24-es bombázó
ihletett meg sok embert?)
Az Il-4) DB-3F) bombázók 2500 kg bombaterheléssel repültek. Ez pontosan 10 db 250 kg-os
bombának felel meg.
o FAB-250

320 x 1818,64 (1198,88) mm. Tömege: 238,14 kg. Töltet: 114,2 kg TNT. Gyújtó:
AM-A, APUV, AGP, AV-1, AVDM.
Színe: szürke
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FAB-250 (kovácsolt) rombolóbomba
1-fejgyújtó, 2-töltet, 3-átvivőtöltet, 4-szállítógyűrű, 5-bombatest, 6-függesztőszem,
7-átvivőtöltet, 8-fenékgyújtó, 9-vezetőszárny tartógyűrűje, 10-dobozos vezetőszárny
Anyaga: húzott acél Formája: egyrészes, oldalai párhuzamosak,
fenékrésze kúpos, becsavarható Vezetőszárnya: dobozos, 4 síkú, szegecselt

o FAB – 250 / TS
300 x 1500 (1180) mm. Tömege:
260,1 kg. Töltet: 61,4 kg TNT.
Gyújtó: APUV, AGP, AV-1. Színe: szürke

FAB-250 TS rombolóbomba (öntött acél)
1-fejgyűrű, 2-bombatest, 3-függesztőszem, 4-töltet, 5-hegesztés, 6-farokrész,
7-bombafenék, 8-belső fészek, 9-vezetőszárny, 10-vezetőszárny gyűrűje
Anyaga: öntött acél Formája: egyrészes, oldalai párhuzamosak, fenékrésze kúpos
Vezetőszárnya: dupla gyűrűs.

Természetesen azt, hogy az Ózd felé repülő kötelék fordult-e északkelet felé a légvédelem hatására, vagy a Bánrévét támadó kötelék egy teljesen más egység volt, nem tudjuk,
nem is lehet ma már bizonyítani. Mindkettő elképzelés lehetett. Az azonban bizonyos, hogy
1944. október 31-én sem érte Ózdot célzott bombatámadás, a lelőtt gépről származtak a bom-
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bák – nagy valószínűséggel kényszervetéssel – mert a kőaljai terület akkor a város széle volt,
ritkán beépítve, ipari, katonai célpont nélkül. A bombák találati helyétől a gyár és a vasútállomás még jó 3 km távolságban van!
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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 altiszti,
segédtiszti, tiszti rangban, nagyapa, Rónaföldi )Ruszin) János
szintén MÁV forgalmi altiszt volt. Másik nagyapám, szintén
Bánrévén, vasúti főpályamester 1930-1947 között.
Apám az elemi iskoláit Bánrévén végezte el. A polgári iskolát
Putnokon. Ezek után tanult a miskolci Királyi 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 hatására már nem kezdődött el, így az akkori fűtőházfőnök, Szeles István/ engedélyével, tovább dolgozott, mint gyakornok.
Ekkor, a háborús időszak végén leventekorú fiatal, több háborús történést személyesen
átélt, szemlélője volt különleges eseményeknek, melyek főleg a vasúttal és a községgel kapcsolatosak.
Később a MÁV-nál helyezkedett el, megjárta azt a szolgálati utat, amely a szükséges
vontatási gyakorlathoz elengedhetetlen volt abban az időben. A műhelymunkák után, az utazószolgálat következett, először mozdony-fűtőként, majd Budapest – Ferencvárosban a mozdonyvezető képzés következett. Ezek után, a letett vontatási szakvizsgával vált műszaki tisztté.
Katonai szolgálatát Budapesten a rákospalotai légvédelmi tüzéregységnél töltötte. Ebben az időszakban volt éppen a legkiélezettebb helyzet Jugoszláviával.
Ez után a MÁV Diósgyőri Fűtőházában beosztott tiszt 1952 július-1953 május között.
Majd ismét a bánrévei fűtőházban dolgozik.
1954-től 1962-ig a bánrévei fűtőház főnöke, majd a fűtőház Kazincbarcika-Berentére
települése után ott is vontatási főnök -1970-ig. 1970-1973. között a miskolci MÁV Igazgatóság IV. osztályán munkavédelmi főelőadó. 1973-1988. szeptemberéig a miskolci Vontatási
Főnökség dízelmozdony reszortosa.
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 Fokozat (1983)
A Közlekedéstudományi Egyesület tagja, aktív résztvevője a helyi szervezet „szenior‖
tagozatában végzett munkának, MÁV és helytörténeti kutatásokkal foglalkozott.‖
Súlyos betegség után 2009. szeptember 4-én elhunyt.
Rónaföldi Zoltán okleveles gépészmérnök, nyugalmazott bányászati főmérnök, 1951ben születtem Bánrévén.
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Az általános iskola 1-7. osztályait Bánrévén
végeztem el. A család Kazincbarcikára költözése miatt a 8. osztályt az ottani, Május 1. úti
Általános Iskolában fejeztem be. Középiskolai
tanulmányait a Ságvári Endre Gimnázium és
Szakközépiskola bánya-elektrolakatos szakközépiskolai szakán végeztem és 1969-ben érettségiztem.
Az egyetemi tanulmányok előtt 1 évig
katonai szolgálatot töltöttem Szegeden az MN
3793. önálló páncéltörő tüzérosztálynál.
A felsőfokú tanulmányaimat a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki karán
folytattam, gépgyártástechnológia szakon.
1975-ben védtem diplomámat, majd ezután a Borsodi Szénbányáknál álltam munkába.
Különböző helyeken és munkakörökben dolgozotam, 1982-től főmérnökként, egészen a vállalat 1993. év végi megszűnéséig.
1994-2004. között a Nord Holding Kft műszaki igazgatója voltam. 2004-től egyéni
vállalkozásában (RZ TERV Mérnöki Vállalkozás) tervezek, gyártatok, szakértek. 2008-ban
nyugdíjba vonultam, de vállalkozásában tovább dolgozom.
Az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület tagja vagyok, és a „Bányagépészet a
Műszaki Fejlődésért Alapítvány‖ egyik alapítója. Helytörténeti, had- és repüléstörténeti, vasúti, és bányászati anyagokat gyűjtök. Kutatom, az ózd- bánrévei sportrepülés és a repülőtér
történetét, eseményeit, a borsodi és ózdvidéki bányászat emlékeit, az itteni vasutak, iparvasutak történetét.
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Sós János – Rónaföldi Zoltán:
Adalékok és új gondolatok, Bánréve, 1944. október
31-i bombázásával kapcsolatosan
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„A kétely a bölcsesség kezdete.”
René Descartes
A www.vasutallomasok.hu oldalon, Bánréve állomásnál elhelyeztem az 1944. október
21-én és 31-én történt légi eseményekkel kapcsolatos visszaemlékezéseket és az azt követő
kutatás összefoglalóit.
Nagy örömmel vettem tudomásul, hogy jó néhányan elolvasták ezeket, sőt néhány szakértő
olvasó a véleményét is kifejtette a témában.
A legmélyebb elemzéseket – az ismert adatok alapján – Sós János úr tette meg és
számos olyan megállapításra jutott, amely e régi események néhány vitatott kérdésének tisztázását segítheti. Ezért jó néhány e-mailt váltottunk a témában, amelyek során újabb és újabb
gondolatok merültek fel.
Mindezt oly annyira érdekesnek és hasznosnak látjuk, hogy a teljes levelezést, valamint a feltevéseket, a levonható következtetéseket egy külön anyagban foglaltuk össze.
A munkánk teljes megértéséhez feltétlenül szükséges, hogy az eredeti közleményeket
az olvasó behatóan ismerje, mert csak így lesz értelmezhető ez a kiegészítés.97
Az, hogy még ezután is maradnak kételyek, teljesen természetes. Ha az emberi emlékezet olyan lenne, mint egy filmfelvevő, akkor később, kockáról-kockára ki lehetne elemezni
az eseményeket a teljes bizonyosság reményében. Akkor viszont mit is lehetne kutatni, miből
lehetne gondolatokat, ismereteket egymáshoz fűzni?
Kezdjük tehát a levelezéssel és a szorosan azokhoz kapcsolódó dolgokkal. Az újabb
következtetéseket majd ezek után vonjuk le!

Tisztelt Rónaföldi úr!
Engedje meg, hogy gratuláljak két írásához, melyeket ma olvastam el a
www.vasutallomasok.hu Bánrévéhez kapcsolódó oldalán!
Ezúttal, mint vasútbarát, és mint haditechnikában is járatos személy, még fel szeretném hívni
a figyelmét egy dologra Bánréve bombázásával kapcsolatban.
Ez pedig egy lehetséges harmadik bombázó típus, amely szóba jöhet az eseményekben.
A típus pedig nem más, mint az amerikai gyártású B-25 Mitchell közepes bombázógép!
A típust az amerikai légierő és haditengerészet nagy számban használta a Csendes óceánon,
kisebb számban pedig a 8. AAF vetette be Nyugat-Európában. Itteni szerepét azonban a B-26
Marauder, az A-20 Boston, illetve az A-26 Invader beárnyékolta.
Ezeket a gépeket használta Doolittle alezredes a Tokió elleni elhíresült 1942-es rajtaütéshez
is!
97

http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Legi esemenyek Banreve tersegeben 1944 oktoberben Amerikai
vadaszgepek alacsonytamadasa.pdf
http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Legi esemenyek Banreve tersegeben 1944 oktoberben Banreve bombazasa
1944 oktober 31.pdf
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A típust jelentős számban juttatták (862 db. azt hiszem) el a Szovjetunióba is a kölcsönbérleti
szerződés keretében, ahol több változata is repült.
A gép kétmotoros, vállszárnyas és kettős függőleges vezérsíkkal rendelkezik, tehát éppen megfelelne az édesapja által leírtaknak.
Néhány dolog elgondolkoztatott engem, főleg az Ózdot ért támadással kapcsolatban
olvasva a cikket.
A Pe-2 típus 600 kg normál illetve 1000 kg maximális bombaterhet hordhat. Hat darab 100
kilós bombából négyet a belső fegyvertérben visz, kettőt pedig a motorgondolák végében kialakított segéd terekben. A szárnyak alatt négy függesztő található. Ezekre rendszerint 250 (4
db) vagy 500 kilós (2 db) bombák tehetőek. Elsősorban ezt a függesztést zuhanóbombázáskor
használják, mivel a típus, zuhanó-féklapokkal is rendelkezik.
Lényeg, hogy a Pe-2 nem tud nagy tömegű bombát a belső térben hordozni. Egy házat a 100
kilós bombák is romba tudnak dönteni - lásd Kassa - de a későbbi reptér szélén látható, talajvízzel teli kráterekhez talán kicsik...egy 250 kilós bomba viszont 7-8 méter átmérőjű lukat tud
vágni.
Ha feltételezem, hogy 250 kilósakat (is) dobtak le – no, azt a Pe-2 csak a szárnya alatt vihette
- ez esetben a kioldás párosával vagy egyszerre történt-de a bombáknak párhuzamosan kellett
volna becsapódniuk, oldalra legyező alakban szétszóródva, nem pedig egyenes vonalban.
Ezen kívül 50/100 kilós bombák esetében a két motorgondolában lévő fegyvertér azt okozza,
hogy négy bomba kb. egyenes vonalban hullik, kettő viszont oldalra jó pár méterrel kilendülve
csapódik be. A bombák becsapódási vonala viszont kb. egyenes! Persze, a kis ledobott bombaszám miatt feltételezem, hogy a gépek már korábban megszabadulhattak bombaterhük egy
részétől...
A Tu-2 típus viszont két külső felfüggesztési ponttal bír csak, amire 250-500-1000 kilós bomba
tehető-a típus szintén alkalmas zuhanó bombázásra. A belső fegyvertér viszont jóval nagyobb,
így fejből egy középső (500-1000-2000 kg) és több (talán nyolc?) szélső (50-100-250 kg) felfüggesztővel bír. Lényeg, hogy a nagyobb belső fegyvertérben elfér annyi nagyobb bomba,
hogy sorozatban oldja ki, és egyenes vonalban hulljanak le, akkor is, ha mondjuk öt bombát
már korábban kidobott!
A B-25 több dolog miatt jön a képbe. Egyrészt két függőleges vezérsíkja van. Másrészt a szovjetek több százat használtak belőle. Harmadrészt az Ózd miatti támadás.
Itt ugyanis öt szerencsétlen oroszt tudtak azonosítani. Az Il-4 azonban legfeljebb négyüléses,
nem tudom, mit kereshetett azon egy ötödik ember. Elöljáró megfigyelő? Haditudósító? Egyik
esetben sem volt szerencséje...
Egy ember az orrban ül, ő a bombacélzó, és kezeli az orrgépfegyvert. A pilótakabin együléses
- ez komoly hátránya volt a típusnak, egyetlen pilóta egy 3000 km fölötti hatótávolságú gépben - hátul általában egy lövész tartózkodik, a felső toronyban, az alsó lőállás a DB-3 gépcsalád több típusán periszkóppal irányítható. Volt, hogy azt is a felső lövészre bízták. Hogy
mit érezhetett szegény, ha két vadászgép ment rá, egy alulról, egy meg felülről, azt nem szeretném tudni...de egyébként azt kezeli a negyedik ember. Mellesleg a Pe-2 és Tu-2 szintén hasonló felállásban repült...
A B-25 legénysége viszont 5-6 fő. Egy bombázótiszt, két pilóta, egy rádiós felső toronylövész,
általában egy lövész a két (!) oldalsó gépfegyverhez és egy faroklövész. A B-25 egyes típusai-
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nál az orrot gépfegyverek egész tucatjával rakták tele,sőt egy löveget is beszereltek így nem
volt elől bombázótiszt, csak egy lövész, de csak egy pilótával repült-bár ezek a változatok a
Csendes- Óceánon harcoltak, mint alacsony támadók!
A lényeg, hogy megvan a hely mind az öt főnek, sőt, a B-25 késői bombázó változatán még
hatnak is. Lehet, hogy a hatodik fő lemaradt a gépről? (Betegség, baleset) Vagy éppen a szovjet légierő küzdött (főleg többmotoros gépeknél) krónikus személyzeti hiánnyal így ezen is
spóroltak. Végezetül pedig lehet egy B-25J, aminek utólag gépfegyverhalmot építettek az orrába-volt olyan!
Lényeg, hogy így ugyanazt a két támadást egy kötelék hajtotta végre, mégiscsak könnyebb
egyféle típust együtt bevetni, mint kétfélét.
Ráadásul, nappali bevetésre inkább látom valószínűnek B-25 bevetését, ha van éppen kéznél!
Az IL-4 védő fegyverzete három 7,62 mm-es Skasz, vagy két Skasz és egy 12,7-es Berezin géppuska. Éjszakai bevetéshez elegendő, de fényes nappal harcba menni egy ilyen géppel.. bármely vadászgép könnyedén lelövi...főleg az 1944-es típusok!
Emellett 1500 méteren repültek ugye be Ózd felé, Bánrévére még ennél is alacsonyabban támadtak. Az IL-4 pedig egy repülő üzemanyagtartály, emiatt van nagy hatósugara. A páncélzata se sok! Ilyen magasságban bármely légvédelmi gépágyú könnyedén eltalálja, azonnal kigyullad! A B-25 erősebb szerkezeti felépítésű,(ezért is támadtak vele hajókat a Távol-Keleten)
üresen is vagy két tonnával nehezebb, mint az üres IL-4, ráadásul gépi mozgatású tornyokból
meredeznek előre az 0,50-es Browning nehéz géppuskák. Emellett valamennyi változatnak (az
üveges orrú bombázóknak is) van egy-kettő, később négy mereven előre tüzelő géppuskája. Ez
akkor hasznos, ha alacsonyan repülve valami a gép elé kerül-mondjuk egy gépkocsioszlop.
Emellett a típusnak voltak ugyan külső felfüggesztői, sőt később rakétaindító sínekkel is felszerelték, de nagy belső bombatérrel rendelkezik. Lényeg, hogy simán ki tudott dobni 10 bombát, emellett bombavetésnél a sok függesztős belső fegyvertér nagyjából egyenes vonalban
oldja ki a bombákat. 10 bomba esetén a 113 vagy 136 kilós bomba jön szóba (250 vagy 300
fontos) de az oroszok a saját bombáik függesztését is megoldották.
Még egy dolog! A lezuhant roncsokat könnyen amerikai (vagy, ahogy általában akkor mondták, angolszász) gépként tudták azonosítani, mivel minden egyes apró felirat angol nyelvű volt
a gyári táblákon, a bombatérben, és a műszerek is angolszász mértékegységeket mutattak!
Egy törött üvegű magasságmérő, amin az "altitude/feet" felirat olvasható, azért még egy tartalékos tisztben is angol/amerikai gép benyomását kelti.
Emellett éppen elképzelhető, hogy azonosították a típust! Igaz, akkor a jelentésben a B-25
Mitchell szerepelne. Lehet, hogy összekeverték a B-24-el, ami a magyar terület fölött előforduló leggyakoribb bombázó volt-elvégre vállszárny, kettős függőleges vezérsík, csillagmotor,
széles szögletes keresztmetszetű törzs, géppuskaállással a végén! Akkor lőttek élesben először
a fiúk, kicsit ideges volt mindenki...ki nézte, hogy kétmotoros! Csak a lezuhanási helyszínen
jöttek rá, hogy kicsi ez négymotorosnak! Maradt angolszásznak!
Társuk elvesztését látva a többiek felhagytak az ózdi célok elleni támadással (főleg, ha a vezérgépet sikerült kilőni) és máshol kerestek célokat, lehet, hogy Bánréve előtt, vagy éppen
utána is kioldottak...Hogy miért ereszkedtek ehhez jóval lentebb? Talán, hogy jobban lássanak? Vagy, ellenséges vadászgépeket véltek látni valahol? Mindenesetre, nem mentek bele a
kézifegyverek 300-500 magasságú hatásos tüzébe - nem állig páncélozott IL-2-ben ültek...
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Meg egy gondolat-a gépágyúk!
Négy légvédelmi ágyú elég gyorsan képes tüzelni, a dörgések hangját hegyes vidéken a
visszhang megsokszorozza! Így külső szemlélő hajlamos gépágyúnak vélni a dörrenések hangját.
Emellett 1500 méteren tényleg szóba jöhet gépágyú! A német és magyar típusok közül a 20
mm FLAK 30 és FLAK 38 és a Vierling számára ez már inkább a felső határ, de a 37 mm-es
német és 40 mm-es magyar Bofors gépágyúk számára ideális működési magasság! Emellett
ezek a fegyverek inkább képesek kilőni egy kétmotoros bombázót, mint a húszmillisek...
Ha ne adj Isten, tényleg volt ott valamilyen gépágyú, az csak egy önjáró fegyver lehetett!
Ilyen eszköz volt a 40 millis gépágyúval felszerelt magyar Nimród. Illetve, a Tatra sWS,
Sd.Kfz 6 illetve 7 típusú féllánctalpasra szerelt 37mm Flak, továbbá az ugyanilyen fegyverrel
ellátott Mobelwagen illetve Ostwind (Pz. IV harckocsi alvázra szerelve)
Ezek az eszközök csapatlégvédelmi fegyverek voltak, a páncélos csapatokat fedezték menetben, illetve a gépesített utánpótlás szállító konvojokat védték. Talán odakeveredhetett egy-két
ilyen jármű, egy visszavonuló vagy éppen előre haladó lánctalpas osztag részeként???
Mivel a front közelsége miatt az utak tele vannak katonai gépkocsikkal és fogatokkal, és azokon özönlenek hátra a menekülő lakosok, a kiépített utakon eléggé nagy a zsúfoltság. Amellett
ezek az utak jól láthatók a levegőből, bármely ellenséges repülő számára ideális célpontok!
Még egy árva kétfedeles Po-2 megfigyelő is veszélyes lehet, mert egy útkereszteződésnél kialakult torlódásra rádión rávezeti az összes unatkozó pilótát! Hernyótalpas járművel inkább
célszerű ilyenkor "offroad" haladni, ez amúgy sem a Himalája, főleg, ha van egy-két helybeli
kalauz, néhány német tank vagy félhernyó simán dönthetett egy kis hegyi túra mellett. És Ózd
mellett jött a maréknyi bombázó...azok meg úgysem a vadászház mellől várják a csapást...
Esetleges tűzmegnyitásukat észre sem vették a magyar lövegek kezelői, nem voltak azok száz
csatát átélt tüzérek, ha a gépágyúk később kezdtek el lőni, mint ők - ez már csak az ágyúk nagyobb hatósugara miatt is igaz - akkor a hangjuk beleveszett a lövegek visszhangjába, és a
tartalékos tüzéreknek elég volt hirtelen a célpontokat meg a saját löveg kezelését figyelni,
mint a füstpamacsok méretét és számát elemezni...
A "segítség" jelenléte inkább egy külső megfigyelőnek tűnhetett fel!
Persze, ez az eszmefuttatásom puszta spekuláció, nem egyéb!
Zárásként - az IL-4 bombaterhéről annyit, hogy a típus 10x250 kg bombát nem tud
szállítani. A belső bombatérben tíz felfüggesztő van, amire 50 vagy 100 kilós bombák rakhatóak. A bombatér az orosz szakirodalom rajzain is láthatóan igen rövid. A törzs és a szárnytő
alatt három külső függesztő van. A két szélsőre 250 vagy 500 kilós, a középsőre 250-500-1000
kilós bombák tehetőek.(Vagy egy torpedó) azaz a gép simán elvisz 2500 kg bombaterhet, de
mondjuk 10x100 kg a belső térben és 3x500 kg kívül...
(Párszor segített nekem az IL-2 számítógépes játék, ugyan játék, de eléggé hitelesnek tartják,
illetve a szovjet gépeket sikerült kb. a valóságnak megfelelően modellezni. Emellett régóta
tanulmányozom az írott meg az internetes forrásokat is...de már azelőtt megfertőzött a mozdonyfüst és a repülés, hogy volt net!)
Végezetül, köszönöm, hogy elolvasta kissé terjedelmes eszmefuttatásomat. A dolog
természetesen spekuláció, hiszen azt sem tudom, volt e elérhető közelségben B-25-el repülő
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szovjet alakulat, illetve, én sem voltam ott, hogy beazonosítsam a Bánrévét bombázó gépeket...elméleti lehetősége van a dolognak!
Méltó emléket állít szemtanú édesapjának!
Remélem, nem veszi okoskodó tolakodásnak levelem!
Tisztelettel
Sós János

Tisztelt Sós Úr!
Őszinte örömömre szolgált, hogy a visszaemlékezések felkeltették az érdeklődését és át
is tanulmányozta azokat. A családi és a baráti körünkön kívül tehát legalább egy – bizonyítható – olvasónk már van!
Amikor írtuk és mi után megírtuk, bennünk is folyamatosan kétségek voltak és vannak. Mindig
újabb és újabb kérdések merülnek fel, a legtöbbjére nincs válasz, csak feltevések. Ráadásul a
legfőbb forrás, édesapám, 2009-ben elhunyt, nincs már kivel pontosítani a részleteket.
Amikor az 1990-es évek elején sikerült rávennem édesapámat, hogy az addig csak szóban történt visszaemlékezését, a két 1944. októberi repülőeseménnyel kapcsolatosan leírja, ez még
csak egy vázlatnak tűnt, az események, időpontok, körülmények szűkebb ismertetésével.
Ez után kezdtünk el behatóbban foglalkozni mindkét témával. Szerettünk volna többet is megtudni az események ilyetén való alakulásáról. Elhelyezni a dolgokat a bővebb és a szűkebb
történelmi környezetben.
Az amerikai alacsonytámadás, majd a tíz nappal későbbi szovjet bombázás körülményeinek
kutatásában és bemutatásában alapvető különbségek voltak.
Amíg az amerikaiaknál a II. világháborús visszaemlékezések, adatok, iratok, fényképek, stb.
nyilvánosak és a mai internetes világban csak a kutató kitartásán múlnak a dolgok, hogy milyen mélységre ássa bele magát a témába. Természetesen értékes hazai és külföldi szakirodalom is rendelkezésre áll, amelyekből számtalan adat, támpont kihámozható, még ötven-hatvan
év távlatából is. Az amerikaiaknál az utódalakulatok – de a már felszámoltak is – kivételes
figyelmet fordítanak arra, hogy a történeti dolgaikat nyilvánosságra hozzák. Így volt ez az
amerikai, 15. légi hadsereg és a 82. vadászosztály esetében is. Nem véletlen, hogy még a támadásban lehetségesen részt vett két pilótát is azonosítani tudtunk a bevetési naplók alapján!
Szemben ezzel, a szovjetek beteges titkolózása, az előbbiekhez még csak hozzávethető keresgélést sem tett lehetővé. Csak összehasonlításként érdemes áttanulmányozni a hazai repüléstörténet „Légi háború Magyarország felett” című kétkötetes könyvet. Az angolszász légierő szinte minden tevékenysége pontosan dokumentált, a célok, a támadó alakulatok, a veszteségek,
az alkalmazott gépek, a repült útvonalak, stb. kérdéseiben, addig a szovjet és a román repülő-
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erők itteni tevékenységére nagyságrendekkel kevesebb adat, szinte csak vázlatos szintű leírások szerepelnek.
Ez számunkra is nagy hátrányt jelentett. A rendelkezésre álló adatok alapján próbáltuk az
eseményeket elemezni, és olyan eredményre jutni, ami közel állhat az igazsághoz. Bennünk is
folyamatosan felmerült az a gondolat, hogy a következtetések mennyire helytállóak, mennyi
lehet a valószínűsége annak, hogy jól gondolkozunk? Valószínűleg egy csomó dologban tévedtünk? Amikor az ember a következtetési sorban egy-egy „keresztúthoz” ér, akkor döntenie
kell, hogy mi a valószínűbb. Nem biztos azonban, hogy jól döntött, valószínűleg sok dologban
mi is így jártunk.
A Bánrévét ért 1944. október 31-én történt szovjet bombázás körülményeinek tisztázása – és
ezt minél mélyebbre próbáltunk leásni – egyre több kérdést vetett fel. Ötven-hatvan év távlatából próbáltuk meg itt is összerakosgatni az eredményeket. A legfőbb forrás számomra édesapám volt, akinek e témában is, de a vasúttal kapcsolatosan még több feljegyzése, irata, fényképe volt. Az ő megfigyeléseire bízvást támaszkodhattam, mert kivételes vizuális memóriája
volt. Évtizedekkel a gőzmozdonyok után is képes volt kazánokat, hajtásokat, vezérléseket rajzolni! 82 éves korában, teljes szellemi frissességgel távozott.
A bombázással kapcsolatosan még forrásul használtuk azokat az idős embereket, főleg
Bánréveieket, akik a kérdéses időben legtöbben vasutasok voltak. Itt már egyértelmű volt,
hogy nincs két egyforma megfigyelés. Ez attól is függött, hogy ki hol volt, hol élte át az eseményeket. Aztán az is kiderült, hogy egyesek csak másod- harmadkézből való információkkal
rendelkeztek. Ez már abból is kiderült, hogy még az időpontban (1944. október 31). is vita
volt egyesekkel!!! Aztán ez is megoldódott, mert a bombázás – a reformáció napján (református, vallási ünnep és istentisztelet) volt – és többen a félbeszakított istentiszteletről próbáltak
meg a szirénák hangjára hazajutni. Ez pedig október 31! De ezt igazolta a veszteségi jelentés
is, amely Walter Ullmann német hadnagy halála kapcsán került elő.
Ezekből adódóan számunkra sem maradt más, mint a megbízható szemtanúk megfigyeléseit
alapként kezelve, lépésről-lépésre valamiféle logika szerint bizonyítani, vagy cáfolni.
Kezdtük azzal, hogy a MÁV adattárát összevetettük az egyéb történeti források adataival. Már
itt sem egyezett minden. Csak céloznék arra, hogy 1944 őszén a Miskolc – Bánréve – Feled Fülek a Bánréve – Sajóháza (Dobsina) vasútvonalak és a Bánrévén átmenő közutak azon kevés visszavonulási útvonalak közé tartoztak, amelyek az Alföld szovjet elözönlése miatt még
működhettek nyugati, északi irányban. Óriási a forgalom az emlékezők szerint, nem kis fejetlenség, a közigazgatás a szétesés közelében, még nagyjából a honvédség, a MÁV, a csendőrség azok a szervezetek, amelyek a körülményekhez képest elfogadhatóan működnek. A dokumentáltság azonban már nem a „békebeli”. A MÁV irataiban is keverednek a dolgok, mert
1944. október 21-én Ózd vasútállomását jelzi támadási célpontként, de ezt sem akkor, sem
később nem támadták, nem bombázták. Ózd egyébként is érdekes esete a háborúnak. A hatalmas vas- és acélgyár soha nem kapott légitámadást, míg például Diósgyőr igen!
Első körben tehát az időpontokat próbáltuk meg tisztázni. Ez után a berepülési irányt, a támadási irányt, próbáltuk meg lekövetni, majd a lehetséges repülőgéptípust szerettük volna
azonosítani.
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A szovjet II. világháborús repülőirodalom mind a mai napig elég „sekélyes”. Néhány éve van
ott is némi élénkülés, hivatásos és amatőr kutatói szinten is jelennek meg írások, cikkek,
wikipédia feltöltések. Azt is csak következtetni, találgatni tudtuk, hogy vélhetőleg melyik légi
hadseregük tevékenykedhetett a térségben, erre vonatkozóan máig sem tudunk biztosat mondani. Úgy gondoltuk az általános katonai helyzetet elemezve, és a Sajó völgyi térségbe később
harcoló szovjet és román szárazföldi alakulatokat részben azonosítva, hogy ez az 5. légi hadsereg lehetett. Semmi sem bizonyítja azonban azt, hogy 1944. október 31-én az 5. légi hadsereg bombázói jártak itt, ez is csak egy feltevés. Nagyon valószínű viszont, mert az itt harcoló
román légierő (több bombázás hozzájuk köthető a Sajó völgyi vasútvonal mentén) az 5. légi
hadsereghez volt besorolva.
Rátaláltunk a szovjet 5. légi hadsereg háborús memoárjára, ami összességében inkább hasonlít egy átlagos szinten megírt történelmi visszatekintő vázlatra, valamint a „szovjet hősiesség”, ideológiai alapokon való levezetésére. Végigtanulmányozva ezt a művet még a legfőbb
alakulatokat sem tudtuk száz százalék pontossággal időben és térben elhelyezni, mert a könyv
a „főcsapás” irányában végzett műveletekre koncentrál. Arról meg, hogy mely alakulatok
mikor, milyen gépekkel repültek, vagy voltak felszerelve semmi adatot nem közöltek. Ugyanígy
hiányoznak a könyvből a bevetések felsorolásai, ha vannak, akkor azok csak a fő harcokra
összpontosítanak. Az ellenséges (magyar, német, román) veszteségekre utalnak, néhol ez
számszerű, máshol csak a nagyságrend szerepel, a sajátra viszont szinte semmit! A mellék
hadszíntereken – így mondjuk a Sajó völgyében - való működésről sem találtunk semmit.
Egyetlen helyen volt a könyvben arra nézve utalás, hogy az 5. légi hadsereg néhány alakulatát
Pe-2 gépekre fegyverezték át, de sem a hely, sem az időpont, sem az alakulatszám nem volt
kideríthető. Egyedül a csatarepülők esetében volt biztos az Il-2 típus, a vadászoknál is csak
elvétve van egyszer-egyszer géptípus megadva. (Budapest ostrománál például az egyik gárda
vadászrepülő alakulat Jak-1 gépekkel repült!)
A lehetséges repülőgépek azonosításánál a következő módot választottuk. Ismertek voltak a
megfigyelt fő típusjegyek, ami alapján sok minden kizárható volt. Adva volt az iker vezérsík, a
két motor, a felségjel, a kiemelkedő kabintető a törzsből, a hegyes orr, a motorok hegyes orrkúpja. Édesapám a bombázókat kétszer is megfigyelte. Először amikor Bánréve mellett elrepültek Tornaalja irányában, másodszor pedig, amikor rárepültek a bánrévei vasúti csomópontra. A távolság olyan volt mindkét esetben, hogy a kabinban lévő pilóták bőrsapkás fejét is
látta.
Ezeknek megfelelően a szóba jöhető gépek sziluettjei és fényképei alapján próbáltunk típust
azonosítani úgy, hogy a fényképeken, jellegrajzokon nem volt semmiféle felirat, vagy olyan
adat, amely befolyásolhatta volna az ítélkezést. Amikor ezeket szűkítettük valójában csak három géptípus maradt a Pe-2, a Tu-2 és a B-25.
Ekkor próbáltuk meg az egyéb típusjellemzők alapján – itt csak az alakra gondolok – tovább
pontosítani a dolgot. Egyértelmű nyilatkozat volt más szemtanúktól is, hogy a repülőgép
törzsorr része hegyes volt és a motorok légcsavarjának első része – légcsavarkúp – szintén
hegyes, a kabint pedig a törzsből kiemelkedőnek látták! Itt megint felmerülnek kérdések, a
megfigyelő nagyjából milyen szögben látta maga felett, mellett a gépeket elrepülni. A meglepődés és az ijedtség – apám 17 éves volt – mennyit ronthat az eredményen? Itt én is utalnék a

116

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek…

Légi események Bánréve térségében,
1944. októberben

kassai bombázásra, ahol nagyszámú katonai repülős, légvédelmis, akik nyilvánvalóan szakértői a témának, sem tudták a gépek típusát azonosítani, pedig még légvédelmi figyelőörs is
szemrevételezte ezeket, távcsöveken át!
Egy bizonyos, minden kérdezett szemtanú megerősítette, hogy a légitámadás előtt légiriadó
jelzés volt, szirénával. Tehát a közelebb, távolabb elhelyezkedő légvédelmi figyelőörsök már
korábban riasztást adtak le.
A sokadlagos azonosítási kísérlet után a B-25-ös azért került elvetésre, mert az orrkiképzés itt
lépcsős, nem „hegyes” és a motor légcsavarjának nincs orrkúpja. Maradt a Pe-2 és a Tu-2 és
itt még az Ön által felvetett bombafegyverzeti jellegzetességek fel sem merültek. A körvonalak
és az alakjegyek alapján egy nem erre „kiképzett” szemlélő, néhány másodperc alatt lehet, és
nagyon valószínű, hogy nem tud különbséget tenni a Tu-2 és a Pe-2 között. Erre rajzokkal
utaltunk is az írásban, az alakjegyek nagyon hasonlatosak. A különbözőségek a rajzokon jól
azonosíthatók, de egy pár perces – levegőben történő megfigyeléssel – nem. Lehet, hogy Tu-2ek voltak?
A támadási irány egyértelműen, több forrásból megerősítést nyert. Az is, hogy a gépek nagyjából Ózd irányából érkezetek, a község mellett elrepültek és csak utána fordultak vissza a
bombázás végrehajtására. Itt a Sajó völgy széles, viszonylag sík, vagy nagyon enyhén dombos
terület. Akár kis magasságból is világosan látható volt valószínűleg a zsúfolt vasútállomás –
katonai szerelvények még mindkét irányban (11 vágány üzemelt akkor) -, a közutakon szinte
egybefüggően visszavonuló járművek sora, a községben pihenő alakulatok járművei. A Miskolc – Bánréve közút Bánrévénél aztán többfelé ágazik. Sajószentkirály, Tornaalja, Rozsnyó,
északra Dobsina irányában. A Rima völgyén Losonc felé. Sajópüspöki – Ózd irányába, ahonnan akkor Pétervására, Salgótarján felé lehetett vonulni. Eger felé már nem, mert arról a
szovjetek jöttek felfelé.
Az Ózdot ért ugyanaznapi berepülés (1944. október 31.), az egyik gép lelövése, annak bombavetése, majd a Bánrévét ért támadás egybekapcsolása és az alakulat azonossága csak feltevés
és máig egy nagy kérdés. Az Ózdot védő 216. légvédelmi üteg akkor gépágyúval nem rendelkezett, ezt csak az a szemtanú állította. (Fazekas József) A berepülés magassága is tőle származik! A sportrepülésben való dolgaim azonban arra intenek, hogy ezt ne vegyem teljes bizonyosságnak. A repülési magasságnak a földről való megítéléséhez, műszer nélkül, vonatkoztatási pontok hiányában, nagy gyakorlat kell. Ezt csak nagyon nagy gyakorlatú szemlélők tudják
megtenni és nem egy polgári személy. Ha adott méretű gépet sokszor látunk repülni, akkor
egy idő után a levegőben látott méretek alapján viszonylag pontos magasságot lehet saccolni.
Egy ránézésre viszont nem. Mivel azonban más forrás nincs, ezt kellett elfogadnunk.
Az ózdi üteg 5/8. M. lgv. lövegekkel volt felszerelve, amelyből négyet telepítettek a község köré. (76,5 mm űrméret)
A Jánkfalvi cikk, amely az ózdi esetről szólt a DB-3F vagy Pe-2-es repülőgép lehetőségét vetette fel, bár az öt azonosított holttestre ez sem adott magyarázatot, ahogy nekünk sem. A
csendőrségi jelentés sem mondott semmit a gép típusáról, sem a fellelt gépmaradványok hovatartozásáról. (szovjet cirill betűs, vagy angol feliratok?) A szovjet nevek is furcsán lettek
lejegyezve, ez azonban betudható a cirill betűs írások kevésbé ismeretének?
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Később kiderült, hogy az Ózd melletti Sáta község határában valóban lezuhant egy B-24
Liberátor (B-24G-10-NT típusú 42-78155/78160 faktorszámú „Cherry" becenevű bombázó),
amelyet eredetileg - 27 másik géppel - az olaszországi Cerignola melletti bázisról felszállva a
lengyelországi Auschwitz térségében található finomítók ellen vezényeltek. Mindez azonban
1944. december 18-án történt, tehát majdnem három héttel a mi esetünk után. Ráadásul ekkor
már a front is e térségben volt, mert a kiugró ejtőernyősökre a német és szovjet egységek egyaránt tüzet nyitottak. A tízfős személyzetből ketten azonnal életüket vesztették, hatan fogságba
estek. (És hol vannak még ketten?)
Ózdon nagyszámú legenda kering a mind a mai napig, hogy hol, hány gépet lőttek le és menynyi zuhant le. Mindenféle mendemondák keringenek lelőtt, ejtőernyővel földet érő pilótákról,
halott négerről is! Lehet, hogy a szemtanú a feketére égett szovjet repülőket nézte négernek?
Bizonyítani eddig végül is csak a szovjet gépet és a sátai gépet lehetett! Még egyszer említeném, hogy a legádázabb légi háború időszakában sem érte támadás Ózdot, a második legnagyobb, hadiipari jelentőségű vasgyárat. Az október 31-én történt bombázás is kényszervetésnek tekinthető, mert a 4-5 km2, akkori területű kohászati üzemet el sem lehetett téveszteni, a
Kőalja városrész házaival pedig aztán végleg nem lehetett összekeverni.
Az ózdi géplelövés, valamint a bánrévei bombázásnál az alakulatok, gépek azonossága, vagy
egyesülése, részünkről is csak egy lehetséges felvetés, sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudjuk.
Amit ön leírt a B-25 bombázóval kapcsolatosan az nagyon egyértelműnek és logikusnak tűnik.
Számunkra sem volt egyértelmű sohasem, hogy az öt fő legénység hogyan hozható szinkronba
az Il-4, vagy a Pe-2 típussal. (Jánkfalvi Zoltán) Az viszont egy nagy kérdés, hogy ha az ózdi
roncsokat átkutatták, márpedig ez történt, mert a halottakat név szerint tudták azonosítani,
akkor a gépről miért nem maradt fenn egy árva szó sem? A gyárban sok műszaki ember volt,
ráadásul egy jól működő cserkészrepülő egylet is dolgozott itt 1932-től, akik még 1944. szeptemberben is repültek – igaz a tiltás ellenére – a környező dombokon. Biztosan őket is érdekelhette ez az eset, de semmi nyomot nem találtunk. Ráadásul számtalan írásban megtalálható,
hogy az ilyen lezuhant gépekből a szuvenír gyűjtők, ha lehetett, mindent elvittek. Az ózdi gyár
– fontosságánál fogva – katonai parancsnokság alatt dolgozó hadi üzem volt. Érthetetlen,
hogy a géppel kapcsolatosan semmi információ sem maradt fenn.
Az, hogy volt-e gépágyú, a már említett lövegeken kívül nem bizonyítható. Annyi azonban bizonyos, hogy a közút Ózdig a Hangony patak völgyében fut, párhuzamosan a Bánréve – Ózd
vasúttal, nagyjából Sajónémeti magasságától az egész útról a völgy feletti rész gond nélkül
belátható! Gondolom, ha voltak a visszavonulók között ilyen fegyverek, akkor azok tüzeltek is.
Az, hogy Bánréve környezetében vadászvédelem, vagy vadászgépek lettek volna a levegőben
kizárt. 1944 októberében szinte a teljes hazai vadászerő az Alföld felett harcolt. A legközelebbi német repülőtér ebben az időben Sajókaza és Szuhakálló mellett volt a Sajó mentén, de ott
Ju-87 D-5 gépeket üzemeltető zuhanóbombázó osztály települt, amíg a visszavonulás hátrább
nem nyomta őket.
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Azzal a megállapításával, hogy a szovjeteknek nagyszámú B-25 bombázójuk volt, teljes mértékben egyetértek. Az angolszász fegyverszállítmányok jelentőségét (Lend-Lease) azonban a
szovjetek mindig lekicsinyelték, pedig ez számukra szerintem létkérdés volt! A szövetségesek
rengeteget áldoztak erre – saját jól felfogott érdekükben is - és az atlanti útvonalakon iszonyatos veszteséget szenvedtek el. A szovjetek általában a saját hadiiparuknak tulajdonították a
sikereket, de az amerikai segítség nélkül (harckocsi, repülőgépek, élelem, lőszer, alapanyagok, ruházat, stb.) valószínűleg igen nagy bajban lettek volna. Még ha ez a „lánglelkű” vezérüknek igen rosszul is esett. Bár nem ő volt e korban az egyetlen, aki egy csomó butaságot ráerőltetett a saját népére. Sajnos, amint azt írtam a számunkra hozzáférhető szovjet repülési
szakirodalomban nem tudtuk a fegyverzetét beazonosítani az 5. légi hadsereg bombázó alakulatainak.
A bombafegyverzetre vonatkozó ismereteim a kérdéses gépekre vonatkozóan nem olyan mélységűek, mint az öné. Ezt nagy figyelemmel tanulmányoztam.
Az, hogy egyféle, vagy többféle gépek végezték-e a bevetést, egy, vagy több alakulat volt-e
egyszerre a kérdéses légterekben nehéz eldönteni. Megint utalnék bizonyos hadtörténeti munkákra, amelyek szerint azért a szovjeteknél a célok elérésében az élet kímélése, vagy a teljesen
racionális gondolkodás és a „legkisebb veszteség” elve nem érvényesült igazán. Általában a
parancsok szigorú és nagyon gyakran a „megváltozhatatlan” végrehajtása érvényesült.
Úgy gondolom, az ön által felvetett dolgok közelebb visznek a megoldáshoz. Ezért kérem,
hogy engedélyezze, az elemzését, mint egy lehetséges megoldást, és választ a nyitott kérdések
egy részére, az írásunk végén egy külön fejezetben helyezhessem el!
Végezetül néhány, még nem egészen kész egyéb munkát is a figyelmébe ajánlok a honlapomon.
http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Kronologia Borsodi es Ozdvideki banyaszat.pdf
http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Emlekeim a Magyar Nephadseregrol.pdf
http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Az ozdi cserkeszrepules tortenete.pdf
http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Az ozd banrevei sportrepules es ejtoernyozes tortenete.pdf
http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Banreve es a vasut.pdf
Ha pedig ellátogat a www.kisvasut.hu oldalra, akkor az észak magyarországi régió bányavasútjainak történeténél talál már jó néhányat írásaimból, e vasutakkal kapcsolatosan.
Kazincbarcika 2013. október 5.
Üdvözlettel
Rónaföldi Zoltán
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Tisztelt Rónaföldi úr!
Köszönöm válaszát!
Elolvastam a mellékletet, tanulmányozom majd az abban felsorolt linkeket!
Természetesen, nyugodtan illessze cikke végére az anyagomat...
Végezetül még néhány szót!
Saját vagy magyar vadászok jelenlétét lényegében én is kizártam a térségben! A tömeges szovjet és román légi tevékenységet azonban nem, könnyen lehet, hogy bármely bombázó
lövésze megijedt egy-két saját Yaktól! (Ilyen tévedésekre lehet bőven találni példát Tobak Tibor Pumák földön-égen c könyvében, pl. egyazon vadászosztály pilótái simán Yaknak nézték
egymást, szembe is fordultak...aztán jöttek rá, miről van szó, sőt a szerzőt is megkergette egy
német FW-190 hasonló céllal.) Ha pedig román gépek tévedtek arra - ez is megtörtént, nos
nekik voltak még német barátsági időszakokból származó Me-109 vadászgépeik bőven...máris
megvan az ijedelem oka!
Ráadásul, annyit megtanultam már az említett IL-2 sturmovik "pilótájaként", hogy
négy-öt kilométerről jó, ha egy foltot látunk az ellenfélből, ugye ezért is írja ki minden hasonló játék a típust meg a saját/ellenség színt - amúgy ilyen távból átlag szemmel talán ha a motorok számát felismerjük (nagyobb magasságban a kondenzcsíkok száma segít)...típust, felségjelet néhány száz méterről ha fel lehet ismerni, igaz, nem is voltak a kor vadászgépeinek fegyverei nagyobb távra beállítva - a fegyvereket úgy hangolták össze, hogy a lövedékek röppályája olyan 100-250 méterre keresztezze egymást, inkább közelebb, mint távolabb, a legtöbb
ász száz méterről vagy még közelebb birkózott az ellenféllel! Voltak mesterlövészek, akik jól
értettek az előretartáshoz-és kivétel nélkül átlagon felül jól láttak!
Egy kétmotoros bombázót pedig hamarabb észrevesz egy vadász, mint fordítva...nem
árt az óvatosság, illetve a rádió használata! Az amerikaiak ezért bevetések előtt egyeztették a
résztvevő kötelékek frekvenciáit, az egyes egységek hívókódjait, és ezeket az eligazításon előre
közölték a résztvevőkkel...
A szovjeteknél viszont akkora volt a titkolózás, hogy egyazon század tagjainak sem mondták
el, hová megy a másik raj, nemhogy közös rádiófrekvenciát adtak volna - akkor hogyan is
hangolták össze több ezred bevetését, vagy azt, hogy egy nem erről a frontszakaszról származó bombázó egységet ne lőjenek le a saját vadászok?
Ezért bármely gépszemélyzet inkább volt óvatos, és először megijedt...majd aztán lehetett
szidni a lövészt, hogy miféle vadászgépeket képzelt már megint oda...
A B-25-nél, pedig a kiemelkedő fülke miatt, inkább a késői változatokat tudtam előtérbe venni, ahol közvetlenül a pilótakabin mögött van a lövésztorony, szép nagy, kerek üvegezéssel (ezért még csillog is) szóval jellegzetes púpot képez...persze, ettől a csillagmotor még
csillagmotor marad, még csak egy áramvonalazó kúpja sincs, mint a Tu-2 esetén! (aki szintén
játszik még az esetben)
Igaza van, máris itt van egy keresztút! Ettől meg lehetett ott B-25, az általam leírtak miatt,
Ózdnál mint nappali bombázó...
Sajnos, nem tehetünk le egy statikus kamerát egy játékban, aztán küldhetünk el néhány repülőgéptípust fölötte, adott magasságon, hátha felismeri valamelyiket az egykori szemtanú...pedig már valamelyest jellemző festések is ismertté váltak azóta - Pe-2 repült pl. pirosra
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mázolt motorokkal, cápaszájjal, fehér-szürke rejtőszínben világoskék hassal, nagy fehér villámmal az oldalán meg cirill betűs csatakiáltásokkal...a távolsági repülők B-25 és Il-4 gépei
nem voltak ilyen extravagánsok, maradtak a sötétzöld – fekete - sötétszürke rejtőszínek, amelyek jó szolgálatot tettek az éjszakai bevetéseknél...
Lelőtt néger: többmotoros amerikai bombázón – tudtommal - nem szolgált néger. "Köszönhetően" az amerikaiak a korban még igen erős fajgyűlöletének. Az egész légierőben
egyetlen afroamerikai csapat volt, a "Tuskegee Airmen" vadászok, akik pont a 15. AAF kötelékében szolgáltak, és Magyarország felett is repültek, "csíkos farkú" P-47 majd P-51 gépeikkel! Az egész ezred amerikai négerekből állt, még a szerelők, sofőrök is mind azok voltak, viszont a 15.AAF többi egységénél egyetlen árva "színes" őrkatona sem volt...szóval, ha vadászt
sikerült lelőni, abban lehetett "szerecsen", bombázónál kizárt! Akkor még ilyen "érdekesen"
működött az amerikai demokrácia...
A probléma, amellyel Ön szembesült, nem ismeretlen a számomra. Szülővárosom határában is volt légi esemény...Debrecen bombázását átélte az idősebb generáció, hiszen 20
kilométerre sincsen Vámospércsről. És mindenki emlékezett rá, hogy lelőttek egy "angol" gépet, amely a 15-ös vasúti őrház közelében a vasút két oldalára zuhant...na, ezzel véget is ért
az egységes elbeszélések sora. A pontos dátumot nem sikerült azonosítani, de valószínűleg
légi harc volt, így lőtték le az egyébként-feltehetően- amerikai gépet. Annyi biztos, hogy Tobak
Tibor már említett könyvében ír légiharcot Debrecen körül, lőttek is le gépet szerinte, a 15.
AAF szerint is van veszteség, helyszín nélkül...talán ez lehet a vámospércsi áldozat?
További sok sikert kívánok munkáihoz!
2013. 10. 7.
Tisztelettel:
Sós János

Tisztelt Sós Úr!
Köszönöm újabb sorait!
1944. október végén a mi térségünktől észak-keletre az 1. magyar hadsereg a bekerítése ellen küzdött, az Alföld irányából pedig nagyjából észak-nyugati irányban nyomult a szovjet hadsereg.
A hadvezetés pánik hangulatban volt, hisz az 1. hadsereget 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 változott. Napirenden volt a seregtestek alárendeltségének változtatása, nagy probléma volt a harcoló csapatok élőerő feltöltése, a hadianyag utánpótlás biztosítása.
Az Alföld észak-keleti területeiről és Erdélyből kiszorult német és magyar csapatok a
Hernád, a Bódva és a Sajó völgyein vezető vasutakat használták. A visszavonulásra alkalmas
közúthálózat ettől bővebb volt.
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Ebből eredően ma sem igazán értem, hogy az ekkorra igen fontossá vált vasutak, vasúti csomópontok védelmére miért nem alkalmaztak nagyobb erőt? Azt hiszem, nem járok
messze az igazságtól, ha azt tételezem fel, hogy már nem igazán volt ilyen jelentősebb
erő.(Kevésbé jelentős sem, egyébként is ekkor már mindenáron Budapestet szerették volna
megvédeni!) Ennek ellenére érdekes, hogy ekkor például Bánréve vasúti csomópontot egyetlen légvédelmi egység sem védte. Igaz, felkészültek viszont arra, amit később alkalmazni is
kellett, mert itt állomásozott a visszavonulás idején a vasútvonal biztosítására, jó ideig a 101,
102, 103, 107. vasútépítő század. Bánrévén csak légvédelmi figyelőörs volt ( 7/17. lgv.
figyelőörs)
A megnövekedett vasúti szállítások miatt 1944. ezen időszakában a bánrévei fűtőházhoz telepítettek a németek egy nagyobb létszámú vasúti járműkarbantartó egységet is, amely a német
állományban levő mozdonypark ellátását végezte. A fűtőház melletti egyik vágányon elhelyezett vasúti szerelvényben laktak.
Azt a korábban összeállított munkánkban is leírtuk, hogy a Sajó völgyében komolyabb
katonai repülőtér csak Miskolcon és később a Sajókaza melletti szükségrepülőtér volt.
Miskolc akármilyen fontos ipari és közlekedési város is volt, a repülőterén a második
világháborút megelőzően a motoros kiképzés keretein kívül, egy futárrepülő raj és a VII.
Közelfelderítő Repülőszázad állomásozott.
Az 1938. november 2-án meghozott Első bécsi döntés után a Felvidék egy része visszatért az
országhoz. 1939. március 14-én kikiáltották Szlovák Köztársaságot. A magyar kormány március 13-án elrendelte a katonai készültséget Kárpátalja visszacsatolására. A szlovák légierő a
magyar csapatokat támadta, ezért a magyar Légierők Parancsnoksága rendeletére a hazai
repülőerőket átcsoportosították. A miskolci repülőtérre került az 1. vadászrepülő ezred kötelékéből az 1/2. („Ludas Matyi”) vadászszázad. A század 9 darab, Fiat Cr-32 típusú vadászgéppel települt ide. 1939. március 24-én délután, innen vettek részt az Igló és Sebastova szlovák repülőterek elleni támadásban, ahová a debreceni bombázóosztály 18 darab, Ju-86K-2
típusú bombázógépének biztosítottak kíséretet. Miután a vadászszázad felszállt, a bombázók
egy gépe (3/5. bombázószázad) tévedésből a miskolci repülőtérre dobott bombákat. A szlovák
repülőterek elleni bevetésen veszteség nem volt. Miután március 31-én a két ország aláírta az
új határokról szóló egyezményt az 1/2. vadászszázad Veszprémbe települt vissza. 1940 nyarán
a Román Királysággal is kiéleződött a helyzet Erdély miatt. Július 2-tól az 1. repülődandár
egységeit széttelepítették. Július 6-án települt a miskolci repülőtérre a 4/II. nehézbombázó
osztály, Ju-86K-2 gépekkel. A diplomáciai tárgyalások eredményeként harci cselekményekre
nem került sor, ezért a bombázó osztály július 18-án hazatelepült.
1941. június 22-én hajnalban Németország megtámadta a Szovjetuniót. A hazai vadászerő
egy részét hazánk északkeleti részére csoportosították át, főleg a hadiiparilag jelentős Diósgyőr – Ózd körzet védelmére. (Az 1/1.”Dongó” vadászszázad és az 1/2. „Ludas Matyi” vadászszázad Felsőábrányba, ma Bükkábrány, települt, 9-9 darab Fiat Cr-32 géppel.) Még ezen
a napon a miskolci repülőtérre vezényelték az I. vadászosztály, 2/4. „Repülő Tőr” századát. A
vadászszázad 9 darab, Fiat Cr-42 típusú vadászgéppel települt ide. Kassa 1941. június 26-án,
13 óra körül történt bombázása után a Felsőábrányban települt vadász alakulatokat riasztották és nem a miskolcit! Ez is egy nagy kérdés!

122

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek…

Légi események Bánréve térségében,
1944. októberben

1940. július 4-én az első repülődandár parancsnokságát a repülőtérről GörömbölyTapolcára (mai neve Miskolctapolca) helyezték.(Ez magyarázat lehet a későbbi, 1944. 08. 22
és 23-án végrehajtott RAF bombázásokra, mert ott aztán a barlangfürdőn, a strandon és a
lakóházakon kívül semmi sem volt!)
1942-ben a Kassai Repülőakadémia egy évfolyama is áttelepült Miskolcra.
Komolyabb német – magyar repülőerők itt nem állomásoztak még az 1944. október környéki
időszakban sem. Kivétel volt ez alól a Sajókaza mellett, időlegesen, 1944 őszén, települt német
tábori repülőtér, amely a „Rudel” féle alakulat egyik osztálya volt és a már korszerűtlen Ju87 D-5 gépeket repülték.
Viszont Miskolc, 1944. december 4. (3?) eleste után a román haderő repülőgépei
használták a miskolci repülőteret egészen 1945 júniusáig. (A korábbi rendszerben a „felszabadulás”, utalva a December 4. Drótművek nevére egyértelmű, bár egyesek szerint ez december 3. volt.)
A Sajó völgy – főleg vasúti objektumait – a következő angol, amerikai, szovjet és román támadások érték:
Helységnév
Miskolc
Görömbölytapolca (Miskolc)
Görömbölytapolca (Miskolc)
Miskolc
Diósgyőr
Bánréve
Bélapátfalva
Edelény
Miskolc (várostól nyugatra)
Ózd
Sajószentpéter
Szilvásvárad
Verpelét
Recsk

Időpont
1944.6.02
1944.8.22.
1944.8.23.
1944.8.28.
1944.9.13
1944.10.21
1944.10.21
1944.10.21.
1944.10.21.
1944.10.21.
1944.10.21
1944.10.21
1944.10.21
1944.10.21

Támadók
15
RAF
RAF
15
8
15F
15F
15F
15F
15F
15F
15F
15F
15F

8 → 8. AAF
15 → 15. AAF
15F → 15.AAF vadászgépeinek alacsonytámadása
RAF → Royal Air Force
? → kérdéses

MÁV adattár
Helységnév
Miskolc

Időpont
1944. 06. 02.

Miskolc

1944. 08. 28.

Ózd
Bánréve

1944. 10. 21.
1944.10..31

Célpont
Légitámadás a miskolci Tiszai pályaudvarok ellen.
Bombatalálatok érik a miskolci Tiszai pályaudvart és rendezőt is.
Az állomás vágányzatának nagyobb része elpusztul.
Légitámadás az ózdi állomás ellen
Bombatámadás a bánrévei állomás ellen.

1944. október 21-én a MÁV adatai szerint Ózd vasútállomását támadás érte. A kutatásaink
szerint a jelezett napon Ózdot légitámadás nem érte. A pontos helyszín Bánréve - Sajórecske –
személyvonat – melyet amerikai vadászgépek támadtak meg.
Nézzük ez után a szovjet és a román légitámadások listáját!
Helységnév

Időpont

Támadók
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Miskolc
Miskolc
Eger
Eger
Bánréve
Putnok
Putnok
Vadna
Losonc
Miskolc
Salgótarján
Rimaszombat
Losonc
Fülek
Fülek
Losonc
Losonc
Losonc
Losonc
Rozsnyó
Rozsnyó

1944.8.22.
1944.8.23.
1944.10.28
1944.10.30.
1944.10. 31
1944.12.12
1944.12.13
1944.12.13
1944.12.19
1944.12.19.
1944.12.19.
1944.12.19.
1944.12.20
1944.12.21.
1944.12.21.
1944.12.21.
1944.12.23.
1944.12.24.
1944.12.25.
1945.1.22
1945.1.23.
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SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
R
R
R
R
SZ
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

A MÁVAG diósgyőri telephelyét – löveggyártás, stb. – viszonylag erős lgv. tüzérség védte, bár
ez sem tudta megakadályozni, hogy az amerikaiak 6. 02-án és 8. 28-án a Tiszai pályaudvart, a
fűtőházat, a rendező egy részét porig ne bombázzák. Legfeljebb azt érték el, hogy a bombaszőnyeg annyira elcsúszott a vasútról, hogy egészen a Gömöri pályaudvar magasságában levő, Búza téri piacig rombolták a várost. A vasút melletti MÁV lakótelepet és a Martin telepi
lakóházak is kaptak bőven. A legnagyobb károk a vasúton történtek, de a belváros Búza téri
része is iszonyatos károkat szenvedett. A legtöbb polgári áldozat itt volt. A Búza téri piac
mind a rendezőtől, mind a Tiszai pályaudvartól nagyjából 1,5 km-re van.
Az 1. jel a Tiszai pályaudvar környékét mutatja, a 2. a rendező pályaudvart és a fűtőházat, a
3. pedig a belvárost, a Búza tér környékét.
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Az utolsó táblázatból jól látható, hogy a szovjetek gyakorlatilag október végéig voltak aktívak
a térségben, aztán ezt már a románokra bízták! A fellelt történeti adatok között szerepel egy
„Miskolc, 1944. 12. 19.” dátum is, szovjet légitámadás címen. Ez valószínűleg hibás, mert
Miskolc már december 4-én szovjet kézre került!
A románok tehát mind a Sajó, mind a Rima folyó völgyében futó vasutakat, vasúti településeket támadták.
Egy barcikai (akkor még Barcika és Sajókazinc különálló települések voltak) gépiparista diák,
aki édesapám évfolyamtársa volt, egyértelműen nyilatkozott a sajókazai szükségrepülőtéren
ideiglenesen települt Ju-87 D-5 gépekkel kapcsolatosan. Az alakulat a Rudel-féle ezred egy
osztálya lehetett a gépek száma alapján, ezt egy cikk az „Aranysasban” is megerősítette. Azt,
hogy ott voltak-e vadászgépek is a szemtanú nem tudta megerősíteni. Tanúja volt viszont
Barcika térségében egy olyan légiharcnak, amelyben Bf-109 harcolt Bf-109 ellen! Valószínűleg németek, románokkal csatáztak. Az időpontot viszont nem tudta meghatározni.
Bizonyos azonban, hogy a térségünket ért repülőtámadások, és bombázások elhárítása már
olyan alacsony hatásfokon ment, hogy az szinte elképzelhetetlen. Ezt legjobban mutatja, hogy
mindössze két gép zuhant le a nagyobb térségben. Az ózdi szovjet gépen és a sátai amerikai B24-esen kívül sem adat, sem roncs nem került elő. A B-24-nél is az a valószínűbb, a korábbi
sérülések annyira eluralkodtak a gépen, hogy már nem volt tovább. E gép lezuhanása itt történt, de lelövése nem! Minden más repülőeseményről szóló egyéb emlékek pedig csak a
mende-monda szintjére tartoznak.
Üdvözlettel
RZ

Üdvözletem!
Mellékelten még szeretnék néhány, orosz szakirodalomban szereplő ábrát, amelyek
talán hasznosak lehetnek a fejtegetéseimhez:
Először is, a személyzet kissé szűkös elrendezése a Tu-2 -ben, illetve a második ábrán a bombatérben egy max. méretű (FAB 1000 vagy 2000) bomba:98
Ezek után ábra a típus bombateréről, négy 250 kilós bomba simán függeszthető belül, kettő
mondjuk kívül. Kisebb, 100 kilós bombából ábra nincs, de 6,7,8 jellel látszik az oldalfalakon
hat függesztő, amire 50-100 kilós bomba köthető (orosz adatok szerint akár 8 is) Mindenesetre 2 és 3 jellel egy-egy 500 kilós tartófül látszik még...(gondolom oda még plusz kettő 100 kilós):99
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Négy darab 250 kilós bomba esetén a bomba becsörlőzési módja a fegyvertérbe:100

100

http://www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/AirWar/67/Draw/25.jpg
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Bomba beemelése a középső függ. pontra, 250 vagy 500 kilós:101
Ha mindkét pontra tettek egy egy csörlőt (ezek vannak 2 és 3 jellel a 23 jelű jpg-ben) akkor
ment be a FAB-1000.
Nagy tömegű bomba emelése a szárny alatti rögzítőhöz (250, 500,1000 kg):102

101
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Fotón 500 kilósak kívül, 250-ek belül, bár én a belsőkből nem sokat látok:103

A Pe-2 késői széria (359 serija) alulnézet. Látható a törzshátsórész metszete is, benne rádiók,
oldalablakok, ülések, a hátsó géppuska helye...bombatérnek nem sok hely marad! Alulnézetben a zuhanófékek harmonikaszerű szerkezete a szárnyon, a futóakna mögötti két segéd fegyvertér, a törzs alatt az első és hátsó fülke kijárata között a zömök bombatér:104

103
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Pe-2, kívülre függesztve a 4x250 kg fegyverzet:105
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Rajzok a Peskáról (Pe-2 beceneve), a középső lapon 100 kilós bombák a törzsben, a motorgondola metszete benne egy bombával (illetve, hát itt sem táncikált a 4 fős személyzet!):106

Il-4 felülnézet, a 11-el jelölt nyílások körül látszanak az üzemanyagtankok fedelei, hat a motoron kívül, egy/kettő a törzs és a motorgondola közt (volt még benzin és olaj a gondolákban
is):107

106
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Il-4 alulról. A bombatér igen rövid, lényegében a 24 jelű nyílások között terül el:108
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Szemből a madár! 30 jellel az látszik, hogyan köthető a törzsközéprész alá, kívülre 2x250 és
1x500kg bomba:109

B-25 J robbantott ábra, üzemanyagtankok, a motorgondola és a törzs között, illetve a gondolában zömmel, egész törzset kitöltő bombatér, az ábrán olyan 100 font körüli vagy kisebb
bombákkal tömve. Érdekesség, hogy a két pilótaülés közül az egyik teljes értékű ülés, a másik
meg amolyan kertiszék-szerűnek látszik...vajh miért? Az a személyzeti tag esetleg nem mindig
üldögélt, hanem átvehette a felső lövész vagy a bombázótiszt helyét?110

109
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Külső bombák, orrfegyverzet egy korai C típuson:111
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Illetve, néhány jellemző színezés, közte oroszok is, főleg a második képen. Egyes korai változatok (amelyiknél alsó lövésztorony van, de oldalállás nincs) bizonyítottan 5 személyesek...112
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Megjegyzésem, hogy a fent említett két internetes oldal rajzai, fotói zömmel orosz nyelvű szakirodalmat tartalmaznak, azaz monográfiákat, újságokat. Az airwar.ru repülős oldal,a
wunderwaffe.narod.ru gyűjteményes, azaz számtalan orosz nyelvű kiadvány,hajós, repülős,
tankos újság, könyv gyűjteménye-az orosz japán háború páncélosaitól a közelmúlt eszközeiig
bezárólag! (kérdés, vajh hasonló szintű kiadványok nem várnak digitalizálásra, mondjuk
gőzmozdonyokról Ivánéknál???)
Ezeknek gyakori forrása volt az MK (Modelist Konstruktor) magazin, amit évtizedek óta kiadnak, egy-egy típusnál igen komoly leírással és ábrákkal kezd, majd a következő számban azzal
folytatja, hogyan lehet ezt élethűen modellezni! Egy baj volt ezzel, állítólag belső, DOSAAF
(szovjet MHSZ csak kicsit komolyabb) használatra szánták, azaz nem lehetett megvenni a sarki újságosnál a gyereknek...nem tudom ezt megerősíteni, nem próbáltam ilyet venni anno, nem
jártam "szovjetbe", nálunk biztos nem volt kapható!)
Tisztelettel, Sós János
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Tisztelt Sós Úr!
Köszönöm mindkét e-mailt, áttanulmányozom ezeket.
Időközben eszembe jutott egy kérdés, amelyre lehet, hogy Ön kapásból tud válaszolni. A
bánrévei vasútállomás oldalán Vidó Miklós barátom feltett egy kérdést:
"Nagy érdeklődéssel olvastam a hozzászólásokat, mint Bánrévén született ember, sőt
vasutas gyerek, aki ott lakott a sorompó melletti vasutasházban. A bombázással kapcsolatban
szeretném megemlíteni, hogy valami nincs rendjén! (1945-ös születésű vagyok, tehát nem éltem át.) Az ellenben biztos, hogy az ötvenes években a református templom és az állomás közötti területen az eke számtalan bombát fordított ki! A visszaemlékezések nekem erre a tényre,
nem adtak magyarázatot."
Több e-mailt is váltottunk vele a témában, mert nem biztos, hogy az általa említett „bombák”
bombák voltak, hanem aknavető gránátok, vagy egyéb tüzérségi lövedékek. Ezt azért tartom
valószínűbbnek, mert bombákra sokkal többen emlékeztek volna és azokat az eke nem igazán
tudta volna a földből kiforgatni, lófogattal. Egyébként is a település szovjet elfoglalása után
az ettől nyugatra levő Abafalva, Lénártfalva, Sajószentkirály, Velkenye vonalon – mint addig
is – a magyar és a német csapatok megint megpróbáltak megkapaszkodni és több napig tüzérségi tűzzel, kölcsönösen ütötték-vágták egymást.
Kérdésem viszont, hogy milyen szórása lehetett a 100 és a 250 kg-os szovjet bombáknak a
becsapódási helyhez képest, ahová a repeszdarabok esetlegesen eljuthattak? Ezeket is kiforgathatta az eke.
Üdvözlettel
Rónaföldi Zoltán

Üdvözletem!
A szóródás akár több száz méter is lehet, főleg 250 kilós bombánál! A topic alján láthatunk állítást 4300 lábra elrepült bomba-fődarabról, pl. szárnyról, a farokrészt és a testet
elválasztó alaplemezről!113
Aztán, jelenlegi amerikai szabály, hogy mennyire menjünk közel egy gyakorlaton 500 fontos227 kilós bombához!
Azaz, 245 m veszélyes közelség, 1200 m a minimum biztonságos táv!114
Végül, mit mondanak erről az F-16.net-en, ahol számtalan érdeklődő mellett a törzstagság a
típus szerelőiből, pilótáiból áll:
Vagyis, a csaknem összefüggő, mindenkit letaroló repeszfelhő néhány tíz méter után megritkul, de 250 méterről 100-ból egy embert még leteríthet egy repesz, nagyobb darabok viszont
jó messze repkedhetnek...
Ne feledjük, ezek az adatok sugárhajtású gépre vonatkoznak, azaz a becsapódási sebesség
nagyobb. Messzebbre repülhetnek a szilánkok, de nem sokkal, azokat zömmel a robbanás ere113
114
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je szórja szét. Inkább a szóródási kép változott a világháború óta, elnyúltabb, oválisabb lett a
repeszek elszóródása!115
Még egy érdekesség, gyári adat a háború utáni, 100/120 és 250/27 kilós bombákról:116

Alkalmazási magasság: 500 métertől...szóval addig meg van az esély, hogy a saját gépünk is
kap egy-két darabot a hasába...(mellesleg, a ROE, az orosz fegyverexporttal foglalkozó állami
vállalat
Egyébként, a gépek oldási magassága is megerősíti, hogy nem mentek egészen a talaj közelébe. Mélyrepüléses bombaoldást (szinte fakorona-szintről, de kioldás előtt ott is általában
emelkedtek 70-100 méterre) végeztek a szovjetek, ehhez viszont IL-2/IL-10 Sturmovikot használtak, illetve kis tömegű bombákat és kazettás bombákat...mellesleg a Sturmovikon minden
kényeges rész páncélozott, az egész motor, az üzemagyag-tartály, a fülke, a szerkezet pedig
elég masszív, hogy túlélje a saját repeszek találatát!
Tehát el tudom képzelni, hogy nagyobb távra kerüljön bombadarab, de egészen nagy mennyiségű törmelék esetében inkább később odakerült tüzérségi lövedékekről van szó! Lehettek ezek
között fel nem robbantak is szép számmal, de nem ismerve részletesen a további eseményeket,
elbírok képzelni, mondjuk egy "depót"-ahol a szovjetek valamelyik magasabb egysége pl lőszerraktárt rendezett be, egyszerűen kitúrtak vagy inkább kirobbantottak néhány szélesebb
árkot, amibe belegurították az üzemanyagos hordókat, illetve levitték a ládákat, hogy valami
védelem legyen. Ha mondjuk ilyen helyen végezték gépesített/páncélos egységek újratöltését,
akkor itt dobálták szét az üres lövedék hüvelyeket, meg ki tudja, mit szét nem szórtak a húskonzervtől a csajkán át kerékanyacsavarig. Sőt lehet, hogy már maguk a németek is üzemel115
116
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tettek barakkot, raktárat az adott helyen! (ahol ugyanez történt) Néhány hét használat után
meg egyszerűen egy Stalinec dózerral betúrták az egészet, és mentek a mozgó front után...
Emlékszem vietnami falura, ahol még jelenleg is hegyben állnak a határból, a földekről összeszedett amerikai rohamsisakok, az üres hordók, a lőszerládák, a Coca-Colás üvegek, a lánctalp és hevedertagok, pedig csak a Tet offenzíva ideje alatt volt oda letéve a sebtében átdobott
és összevont amerikai csapatok ellátmánya (tényleges harci cselekmények nem is voltak)...néhány hét alatt szétszóródott az új és leadott, használt felszerelés egész garmadája!
Tisztelettel:
Sós János

A levelezés útján szerzett új ismeretek alapján az új következtetéseink:
Az Ózd előtt lelőtt bombázógép kérdése.
A jelzett napon, azaz 1944. október 31-én, egy szemtanú nagy vonalakban leírta az
eseményeket. A gépek típusát nem azonosította, csak a számukat, hárman voltak. A szemtanú
elmondta, hogy a gépekre az Ózd körül települt légvédelmi ágyúk tüzet nyitottak, bár ő gépágyúkról beszélt. Az események rekonstruálása alapján (vetett bombák becsapódási helyei) az
egyik gép Center és Sajóvárkony között repülve kapta a találatot. Kigyulladt, ezek után vetette a bombáit, amelyek a Kőalja településrész lakóházai közé estek. A gép Ózdra berepült, de
már zuhant és a Sárli telep koksztározójában végezte.
Jánkfalvi Zoltán, DB-3F (IL-4), esetleg Pe-2 típusként azonosította a gépet.117
A gép típusát a lezuhanás után nem azonosították, csak azt, hogy szovjet volt. Ez annál is inkább érdekes kérdés, mert a kohászati üzem ekkor már hadiüzemként, katonai
parancsnokság felügyelete alatt volt. Az nagy kérdés, hogy a maradványok alapján
miért nem szerepel sehol sem a gép valós, vagy vélt típusa? A decemberben Sáta mellett (Ózdtól 8 km légvonalban) lezuhant B-24 bombázó azonosítása teljes pontossággal megtörtént. Az Ózdon lezuhant gépnél az azonosítás csak a személyzet névsorára
szólt. Az ellentmondás az, hogy a DB-3F eredetileg 3 fővel repült, az IL-4 típus négyfős személyzettel, a Pe-2 típus pedig 3 fővel.
A gépszemélyzet létszáma lapján (5 fő), nagyon valószínű a B-25 „Mitcell‖ bombázó.
amelyet a szovjetek az amerikaiaktól kaptak viszonylag nagy számban. Ezt használták harci gépként, de többek között a jugoszláv partizánok támogatására is, éjszakai
szállítógépként.
A szemtanú a gép lelövésénél gépágyúkat említ. A település körül nem gépágyús üteg
volt, hanem négy különböző helyen egy-egy 5/8 M. légvédelmi löveg.118 A helyszín
ismeretében – Drótos tető, Kőalja tető, Kórházdomb, Akasztóhegy - mind a négy
helyről láthatták a berepülő gépeket. Ha mind a négy tüzelt a gépekre, akkor ez sok és
1.

117

Kutatás egy 60 évvel ezelőtt lezuhant gép roncsai után. Jánkfalvi Zoltán cikke Aranysas 2004. december
Az Ózdot védő 4 légvédelmi löveg a települést környező dombok legmagasabb helyein voltak felállítva. Így
az északi oldalon, a Drótos tetőn, a Kőalja tetőn és még két, eddig nem azonosított helyen. Ez a kettő
valószínűleg a déli dombok valamelyikén lehettek, Kórház hegy, Akasztó hegy?
118
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gyors egymás utáni lövést jelenthetett. Ezt vélhette a szemtanú gyors gépágyú tűznek?
Esetlegesen van egy lehetséges más feltevés, ami viszont nagyon valószínű. Ebben az
időszakban a Sajó és a Rima folyók völgyében levő vasút és a bánrévei vasúti csomópont kitüntetett szereppel bírt mind a visszavonulás, (német és magyar csapatok)
mind a front ellátásának tekintetében. Ugyanez vonatkozott a térség közútjaira is.
Amennyiben az ózdi úton – márpedig ebben az időben még ezen is visszavonulás volt
nyugati irányban a nógrádi térségek felé – voltak olyan katonai alakulatok, amelyek
valamilyen csapatlégvédelmi eszközzel bírtak, akkor saját érdekükben, gépágyúkkal
részt vehettek a védekezésben, eredményesen.
Más egyéb források egyértelműen a telepített lövegeknek adták a lelövést.
2.
Az Ózdot és Bánrévét támadó alakulatok kérdése
Az, hogy az Ózdot támadó és Bánrévét támadó alakulat egy vagy kettő volt-e nem igazán lehet eldönteni. A Bánrévét bombázó gépek a szemtanúk állítása szerint nagyjából Ózd irányából érkeztek, elrepültek Bánréve nyugati széle mellett Tonalja irányába, majd onnan visszafordulva, nagyjából északnyugati irányon repültek rá a bánrévei vasútállomásra és a zsúfolt
közútra.
1944. október 31-én Bánréve bombázását egyértelműen olyan alakjegyekkel bíró gépek hajtották végre, amelyek a B-25 típushoz nem kapcsolhatók. (Hegyes orr, hegyes
légcsavarkúpok, a törzsből kiemelkedő kabintető …)
A község és a vasút bombázására a gépek nagyjából Ózd felől érkeztek! A Bánrévét
bombázó gépek között eltérés – típus szerint nem volt. A szemtanúk egyféle típusú
gépet figyeltek meg. Sem az ózdi esetnél feltételezett Il-4 (DB-3F), sem a B-25 típust
nem azonosították a kötelékben.
A megfigyelt viselkedésük és majd a bombázás „pontossága‖ viszont arra utalnak,
hogy bizonyos zavarodottság lehetett a kötelékben az előzmények miatt? Ez viszont
ellentmondani látszik az előző pontnál leírtaknak azaz, hogy Bánrévénél is lenni kellett volna legalább két B-25-ösnek. Lehet, hogy ott voltak a kötelék végén, amit a
megdöbbent és ijedt szemtanúk már nem azonosítottak, csak az elől repülő gépeket?
Talán…
Bánréve felett megfigyelt számuk (5-6) nem egyezik az ózdi hárommal, illetve az Ózd
felett már elvesztett gép miatt, onnan már csak két gép repülhetett tovább. Ezek esetleg csatlakoztak egy másik rajhoz, ezért lett a számuk öt, esetleg hat? Akkor viszont
nem lehetett volna egységes típusú a bánrévei kötelék.
A Bánrévét bombázó gépek típusa
A bánrévei bombatérképek alapján, amelyeket a lerombolt épületek és a vasúti objektumok helyei alapján pontosan meg lehetett rajzolni, egyértelmű volt, hogy a bombák „egyenes‖ vonal mentén estek. Felmerül a kérdés: melyik gép az, ami megfelel a megfigyelt alakjegyeknek és a bombáit egyenes vonalban veti?
3.
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Ez viszont nem a Pe-2-es, hanem a Tu-2-es bombázó. A két gép alakjegyei nagyon hasonlatosak és a megfigyelésükre adott nagyon rövid idő alatt, egy nem szakértő – ijedt
- szemtanú bizony összekeverheti ezeket.
A későbbi repülőtér szélén megmaradt bombakráterek átmérője és mélysége alapján
nagyon valószínű, hogy ezeket 250 kg-os bombák ütötték. Ez ismét a T-2 –es típust
teszi inkább valószínűvé.
Egy helyen találtunk utalást arra nézve, hogy az 5. szovjet légi hadsereg, 1. bombázó
hadtest, 1. bombázórepülő hadosztálya (F.I. Dobis ezredes (majd vezérőrnagy) Pe-2
típusú gépekkel volt felszerelve. Az utalásból azonban nem derült ki, hogy a háború
végéig ezt a típust repülték-e? Sajnos nem igazán megállapítható, hogy mely egységeket mikor és milyen gépekre fegyverezték át.
A bombák szórásai
A későbbiekben felmerült néhány érdekes kérdés, amely a település nem bombázott
részein fellelt „bombáira‖ vonatkozott. Nagyon valószínű és ezt néhány térképen szemléltetni
is lehet, hogy a bizonyítható becsapódási helyekhez köthető szórási távolságok a település
mely részeit érinthették.
A bánrévei vasútállomás és a templomok közötti területen egyesek szerint „talált‖ fel
nem robbant bombákra nincs semmiféle bizonyíték. Annak, hogy egy eke egy 100 kgos, vagy annál nagyobb bombát kifordítson nincs sok esélye, legfeljebb elakadt benne.
A község körüli harcok és az ahhoz kapcsolódó különféle tüzérségi eszközzel (aknavető, löveg…) végrehajtott akciók viszont nem zárják ki a „szétszórt‖, vagy otthagyott
gránátok lehetőségét. Ezek lehettek német-magyar és szovjet lőszerek is. Ezek viszont
nem bombák, csak egypár kilós, vagy néhányszor tízkilós szerkezetek.
A következőkben a bombák becsapódási helyeitől mért 200, 300, 400 m-es hatósugarat lehet látni. Ezekben a zónákban egyértelműen nagyszámú repesz szóródhatott szét.
A közeli szórások is beteríthették akár a fél települést is.
4.
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A közutat, a MÁV telepet és egy lakóházat eltaláló
3, 4 és 5. bombák közeli szórási határai

A 6, 7, és 8. bombák közeli szórási határai

Egyértelmű, hogy a jelzett hely, a vasútállomás és a templomok közötti településrész,
mindegyik bombatalálat szórásképében valamilyen szinten benne van!

5.

A károkról
A bombázásnak egy halálos áldozata (Walter Ullmann német hadnagy) és több súlyos
sebesült vagy légnyomásos sérültje volt. (többek között a MÁV vasúti üzemi század
parancsnoka…)
A vasúti síneket ért rombolást nagyon gyorsan helyrehozták az itt levő 101, 102, 103,
107. vasútépítő századok. Azt, hogy ezek visszavonulóban voltak itt, vagy már eleve
ilyenre számítva a vasútvonal biztosítására ide helyezték őket, eddig nem tudtuk megállapítani.
Ugyancsak gyorsan helyreállították a közút állapotát is. Ezen Ózd irányában a visszavonuló katonai és polgári szervek, személyek egészen december elejéig vonulhattak,
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amíg a szovjetek nagyjából déli, délkeleti irányból, az Eger felőli völgyeken el nem
érték Ózdot, majd Bánrévét.
A MÁV telep ikerháza teljesen megsemmisült. A találat következtében még a pince
vasbeton födémrendszere is beszakadt. Az itt meghúzódók közül többen súlyosan
megsérültek. A házat csak az 1970-es évek végén állították helyre!
A Tóth féle ház nem kapott telitalálatot, itt csak a légnyomás rombolt. Néhány fal kidőlt, ez ölte meg a német hadnagyot is. A házat viszonylag hamar rendbe tették.
A kertek alatti bombakráterek még a sportrepülőtér idejében is ott éktelenkedtek. Az
1950-es évek végén egy „rövidre jött‖ Koma a szélében megakadt és alaposan összetört. Ennek ellenére nem lett betöltve, csak amikor már nem repülőtér volt (1966 után),
hanem szántóföld.
Összességében a bombázás sem a vasúti, sem a közúti közlekedésben jelentős fennakadást nem okozott, a személyi veszteség is viszonylag csekély volt. Józanul belegondolva a légvédelem nélküli vasúti csomópontot akár porig lehetett volna bombázni. Így járhatott volna a vasúti fűtőház és a nagykiterjedésű pályafenntartási főnökség
is. A méretek miatt ezeket el sem lehetett volna téveszteni!
A zsúfolt közút szintén olyan könnyű prédát kínált, amelyet csak elképzelni lehet.
Akkor viszont mi volt a cél és a szándék? Ennyire képzetlenek lettek volna? Ennyire
nem érdekelte őket az egész? Ennyire ijedtek, zavartak voltak? Vagy talán működött
az emberség?
Ezek máig nagy kérdések!

