Veszprém megye és a Szövetséges Hatalmak
stratégiai légitámadásai a második világháborúban
VERESS D. CSABA

A második világháború után - 1946-ban - kiadott
statisztikai adatok szerint 1944-45-ben Veszprém vá
rosát 86 légitámadás érte, amelyek során életét vesz
tette mintegy 250 polgári személy és ismeretlen szá
mú katona, s a lakóházak 75,5%-a sérült meg.
Pápa városát ért légitámadások alkalmával meghalt
mintegy 115 polgári személy és ismeretlen számú ka
tona, s a lakóházak 49,6%-a rongálódott meg. Várpa
lotán a légitámadások során mintegy 80 polgári sze
mély lelte halálát és a lakóházak 71,3%-a szenvedett
károkat.
A (történelmi) Veszprém megyének 205 lakott
helységéből 92 szenvedett el egy vagy több légitá
madást, s a légitámadások, harci cselekmények követ
keztében a (történelmi) Veszprém megyében 2050
polgári személy vesztette életét, s az összes lakóházak
25,2%-a pusztult el vagy sérült meg különböző mér
tékben.1
1.
A polgári légoltalom és a katonai légvédelem kiépíté
se, valamint a magyar katonai repülés Veszprém me
gyében 1937-től 1941 júniusáig, Magyarországnak a
második világháborúba való belépéséig.
Az 1936. augusztus 22-én Berchtesgadenben lezaj
lott német—magyar kormányszintű tárgyalások Hitler és Horthy között - döntő jelentőségűek voltak
a következő évek magyar külpolitikai irányvonalára.
Horthy Miklós, Magyarország kormányzója 17 oldalas
memorandumban foglalta össze Magyarország és a
Kis-antant államok között - a trianoni békekötés óta
- fennálló feszültség megoldásának tervezetét.
Horthy véleménye szerint ez a feszültség csak katonai
eszközökkel volt megoldható. Álláspontja szerint el
sőnek Csehszlovákia ellen kell preventív háborút indí
tani, s csak ezután kerülhet terítékre a Jugoszláviával
és Romániával fennálló ellentétek katonai megol
dása.2
A magyar politikai-katonai vezetés a feszültség meg
oldását egyértelműen csak erőszakos, fegyveres for
mában látta megoldhatónak, de ehhez Németország
diplomáciai-katonai segítsége volt létfontosságú. Egy
várható háború pedig egy eddig ismeretlen tényezővel
- a légi háborúval fenyegetett. Egy - a hátországot
fenyegető - légi háború esetén pedig fel kellett ké

szülni a polgári légoltalomra, valamint a katonai lég
védelemre és a saját légierő kiépítésére. Négy hónap
pal a Hitler-Horthy találkozó után, 1936. december
24-én már konkrét formában vetődtek fel egy a Kisantanttal kapcsolatos háború problémái. Az említett
napon az Országos Frontharcos Szövetség Veszprémi
Főcsoportjának rendezésében — a veszprémi Petőfi
Színházban — Nyiri László ny. vezérkari ezredes elő
adást tartott, amelyben kifejtette, hogy Magyarország
helyzete az ellenséges légitámadások tekintetében
igen súlyos. A Kis-antant államok közül Csehszlovákia
erős és ütőképes légierővel rendelkezik, kimondottan
támadó jelleggel, ezt követi Jugoszlávia és bizonyos
mértékig elmaradva Románia. A Kis-antant összesen
mintegy 3—4000 repülőgéppel rendelkezik. Mivel
Magyarország K-Ny-i irányban két óra alatt, É-D-i
irányban egy óra alatt átrepülhető, városaink, ipari
gócpontjaink egy hadüzenet után percekkel megtá
madhatók. Ezért kötelességünk a passzív polgári légol
talom és az aktív katonai légvédelem hathatós meg
szervezése.3
1937. márciusától - a légoltalomról kiadott 1935.
júl. 20-i XII. törvénycikkre hivatkozva - megkezdték
a légitámadásoktól veszélyeztetett városok polgári lég
oltalmának kiépítését. Március 30-án a veszprémi pol
gármesteri hivatal utasította a Városi Mérnöki Hiva
talt, hogy a városi tűzoltóparancsnokság kérésére ké
szítsen költségvetést a városban építendő légoltalmi
víztároló medencék és vízcsapok készítésére. Április
25-én a város légoltalmi bizottsága - vezetője dr. Te
kerés Lajos h. polgármester - közölte, hogy a Veszp
rém Vármegye с hetilap ezentúl külön rovatot nyit a
légoltalom kérdéseiről. Május 2-től kezdve az említett
újság folyamatosan közölte Molnár László városi
tűzoltóparancsnok tájékoztató cikksorozatát, amelyet
ezzel a mondattal nyitott meg: „Új veszély előtt ál
lunk, tehát védekezzünk! A légitámadások elleni lég
oltalom a polgári lakosság szempontjából: önvéde
lem!" Egyúttal elrendelte - december 31 -i határidő
vel - a padlások lomtalanítását a tűzveszély megelő
zésére. Ugyanakkor a lap felhívta a figyelmet a — Ma
gyar Légoltalmi liga által - a budapesti Nemzetközi
Vásáron rendezett légoltalmi kiállításra és filmvetí
tésre, hogy azt okvetlenül tekintse meg az, aki Buda
pestre utazik. Május 22-én Veszprém város polgár
mestere — hivatkozva a m. kir. honvédelmi miniszter
2060/eln. OLP/C. 1936. sz. rendeletében kiadott
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„Légoltalmi Utasítás" 82. sz. pontjára - , utasította a
város üzemeit, hogy készítsenek Légoltalmi Tervet az
alábbi szempontok alapján: a) Vezető személye, b)
Riasztás megszervezése, c) Elsötétítés megszervezése,
d) Tűzvédelmi intézkedések, e) Az üzem folytonos
ságának biztosítása, f) Óvóhelyek, g) Egyéni gázvé
delem, h) Segélyhelyek, segélyosztagok szervezése.
1937. augusztus 22-én, vasárnap délelőtt a veszp
rémi MOVE sporttelepen a veszprémi önkéntes Tűz
oltó Testület - a fűzfői és péti gyártelepek tűzoltó
egységeivel együtt - tűzoltó és légoltalmi bemutatót
tartottak, amelynek során a fűzfőgyártelepi tűzoltók
bemutattak egy harcgázokból való mentési gyakorla
tot, majd bemutattak egy — eddig még sohasem látott
- haboltási gyakorlatot gyújtóbomba-támadás imitá
ció keretében. A bemutatót dr. Tekerés Lajos helyet
tes polgármester, városi légoltalmi vezető beszéde fe
jezte be, aki újra kihangsúlyozta a polgári légoltalom
megszervezésének fontosságát, mert egy esetleges há
ború esetén a légitámadások óriási veszélyt jelentenek
a polgári lakosságra!
A polgári légoltalom megszervezésének első felada
ta a riasztás korszerű megszervezése volt. 1937. no
vember elején a Veszprémi Városi Mérnöki Hivatal —
helyi kipróbálásra — 3—4 km hallósugarú légoltalmi
szirénát kért a budapesti Szálai László Rt. Villamos
Szerelési Anyagok és Készülékek Gyárától, az Engel
Károly Elektromos Szerelési Anyagok és Készülékek
Gyárától, valamint az „Elektor, Karl W. Müller u.
Co." esslingeni cég magyarországi képviseletétől. Meg
jegyzendő, hogy a megye más városaiban és községei
ben — így pl. Pápán hosszúidéig nem volt mód légol
talmi szirénák beszerzésére, s a riasztást a harangok
félreverésével oldották meg.
1937. október 13-án Budapesten elsötítési próba
keretében megtartották az első légoltalmi gyakorla
tot, majd november 14-én Székesfehérvárott volt ha
sonló gyakorlat, amelyen Veszprémből dr. Tekerés
Lajos h. polgármester, a város légoltalmi vezetője vett
részt. A gyakorlat után az Országos Légvédelmi Pa
rancsnokság határozatot hozott, hogy a következő még nagyobb arányú gyakorlatot - Veszprémben és
környékén tartják meg előreláthatóan 1938. január
jában. A határozatot hivatalosan 1937. december
19-én jelentették be a sajtó útján, s az időpontot
1938. január 3-ában szabták meg.
1937. novemberében a magyar kormány utasítást
adott ki a polgári lakosság országos központtal és he
lyi szervezetekkel rendelkező önvédelmi szerveze
tének, a Légoltalmi Ligának megszervezésére. Az or
szágos szervezet december 5-én megalakult, s egyúttal
megkezdték az országban hét - a honvéd vegyesdan
dárok területével egyező — kerület megszervezését. A
Veszprém megyei, városi és községi szervezetek a
székesfehérvári 2. honvéd vegyesdandár területéhez
tartoztak.
1938. január 7-én Veszprémben felszerelték a bu
dapesti Szalai-féle cég által leszállított 1 db 4 kW-os
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teljesítményű elektromos légoltalmi szirénát a tűz
tornyon, a papneveldén (jelenleg Tanácsakadémia) és
a rendőrségen (jelenlegi VÁÉV-székház), s készenlét
ben tartottak 3 db kézi szirénát. A szirénák teljesít
ményét 1938. január 28-án pénteken délelőtt 09-11
óra között próbálták ki öt alkalommal. A próba során
2 - 2 percig szaggatott üvöltéssel szólaltak meg a sziré-,
nák — Veszprém történetében először, de - sajnos! nem utoljára! A szirénajelzéseket a város különböző
pontjain figyelték, hogy felderítsék az esetleges hang
árnyékolt területeket.
Az 1937. december 19-én bejelentett nagyszabású
légoltalmi gyakorlat előkészítő főpróbájára - a ter
vezett 1938. január 3-a helyett - február 3-án este
20-23 óra között került sor. Az erre vonatkozó hiva
talos felszólítást már január 30-án a polgári lakosság
tudomására hozták és elrendelték az elsötétítés meg
szervezését. Ugyanakkor — 1938. január 10-15. kö
zött — a Magyar Vöröskereszt Egylet Veszprémben, a
Sziklay János utca 2. sz. alatti cserkészotthonban lég
oltalmi egészségügyi oktatói tanfolyamot tartott,
amelyen 32-en tettek le záróvizsgát.
Annak ellenére, hogy az 1938. február 3-i gyakor
lat csak előkészítése volt egy nagyobb méretű gyakor
latnak, az előpróbát is nagy gonddal szervezték és bo
nyolították le. A gyakorlatra megérkezett az Országos
Légvédelmi Parancsnokság parancsnoka: Fábry Dániel
ezredes, illetve vezérkari főnöke: Rubniczay István
vezérkari őrnagy, a székesfehérvári 2. honvéd vegyes
dandár légvédelmi parancsnoka: Domián András ezre
des, valamint a helyi hatóságok, Tarnóczy István
rendőrfelügyelő, a város légoltalmi parancsnoka, a kö
zeli repülőalakulatok tisztjei és a városi hatóságok.
Este 20 órakor a városházán a gyakorlat megbeszélése
zajlott, amikor elrendelték a csökkentett világítást: a
közvilágítás 677 db lámpájából csak 188 db-ot hagy
tak égve, de ezeket is ernyővel látták el. A közvilágí
tás nyolc kapcsolója mellett őrködő szerelők a légi
riadó jelére kikapcsolták a teljes közvilágítást, csak 26
kék irányfény maradt égve, s égve maradtak a jutási
repülőtér forgalma számára a várostól északra, nyu
gatra és délre 5-6 km-re felszerelt piros-fehér-piros
irányfények. A riasztást a város három pontján felsze
relt szirénák bugása jelezte. A gyakorlat alatt a rendet
a rendőrség, a segédrendőrség és a cserkészek tartot
ták fenn. Közben az értekezlet tagjai autóbuszon - a
völgyhídon és a Jókai utcán át — a villamoscentrálé
melletti vízmedencéhez vonultak, ahol 20 óra 55 perc
kor Fabry ezredes megadta a légiveszélyre a jelt, amit
telefonon továbbítottak a rendőrségre. Az itt megin
dított vezérsziréna hangjára felüvöltött a város más
pontjain felszerelt másik két sziréna is. Egy percen
belül sötétbe borult a város, s csupán a vasútállomás
szemaforja és Bánd irányából két fénypont világított.
Az értekezlet tagjai az ipartelepi vasútállomáson be
várták a Balatonalmádiból érkező vonatot, majd
Fábry ezredes elrendelte a légiriadó beszüntetését,
amit a szirénák hosszú, egyenletes bugással jeleztek. A

bizottság ezután újra a városházára vonult, ahol Fábry
ezredes elismerését fejezte ki a gyakorlat jó szervezése
és végrehajtása miatt. „ . . . Adja a jó Isten, hogy ne
kerüljön sor annak komoly alkalmazására!" — írta a
gyakorlatot ismertető — sajnos rossz jósnak bizonyuló
— újságíró a cikk végén.4
A megyei sajtó — a Veszprémvármegye c. lap —
1938. február 13-i száma értékelte a február 3-i előgyakorlat tapasztalatait. A gyakorlat általában problé
mamentes volt, de az udvarokra, kertekre néző ajtó
kat és ablakokat sok helyen nem sötétítették el. Nem
volt megfelelő megoldás, hogy a család a riasztás al
kalmával aludni tért és eloltotta a villanyt, az elsö
tétítés megszervezését a családoktól várták. A február
22-re tervezett nagygyakorlatnál a hatóságok a mu
lasztások ellen kihágásí eljárást akartak indítani.
A megyei sajtó 1938. február 20-án közölte, hogy
a február 22-re tervezett légoltalmi nagygyakorlat mé
reteiben és fontosságában a budapesti után a legna
gyobb jelentőségű lesz, s Veszprémen kívül kiterjed
Balatonalmádi, Balatonkenese, Berhida, Gyulafirátót,
Hajmáskér, Kádárta, Királyszentistván, Liter, öskü,
Papkeszi, Peremarton, Sóly, Szentkirályszabadja,. Vár
palota, Vilonya, Vörösberény, Fűzfő, Pétfürdő terü
letére is. A sajtó és a kiosztott szórócédulák, plakátok
elrendelték, hogy a gyakorlat kezdetét 20 órakor —
szirénajelzés nélkül — csökkentett világítás jelzi, a tel
jes elsötétítést pedig a szirénák üvöltő bugása jelenti
be. Ettől kezdve tilos az utcákon tartózkodni 23 órá
ig, a gyakorlat teljes befejezéséig.
Február 22-én este a gyakorlat vezető törzse (pk.:
Domián András ezredes, a 2. honvéd vegyesdandár
légvédelmi parancsnoka) a veszprémi 1. sz. postahiva
talban foglalt helyet, ahol ismét megjelent az Orszá
gos Légvédelmi Parancsnokság parancsnoka és vezér
kari főnöke, a városi légvédelmi parancsnok, az ipar
ügyi minisztérium és a MÁV igazgatóság képviselete,
sőt az osztrák légvédelmi parancsnokság képviselője
is. A törzs távbeszélő összeköttetésben volt a város
légoltalmi parancsnokságával, a gyakorlatban részt ve
vő községek légoltalmi parancsnokaival, a városban
felállított kárfigyelő és ellenőrző állomásokkal, vala
mint a 475. sz. iparostanuló cserkészcsapat tagjaiból a
Nagylátóhegyen szervezett figyelő- és jelzőőrssel, to
vábbá a községekben felállított polgári figyelőőrsök
kel, akik a - jutási repülőtérről felszálló - repülőgép
közeledését jelezték a törzsnek. A gyakorlat 20 óra
kor a közvilágítás csökkentésével kezdődött. Ezzel
egyidejűleg a városházán értekezletet tartottak, ahol
dr. Tekerés Lajos h. polgármester, légoltalmi előadó
ismertette a gyakorlat általános - és Bokrossy Jenő
városi műszaki tanácsos a gyakorlat műszaki részle
teit, Molnár László városi tűzoltóparancsnok pedig a
gyakorlat programjában szereplő tűzoltóbemutatót.
Ezután a tanácskozás résztvevői a Szt. Benedek hegy
re vonultak, s onnan ellenőrizték a csökkentett világí
tás végrehajtását. Ezt követően, 21 óra 14 perckor —
amikor a közeledő repülőgép motorzúgása hallhatóvá

vált — a törzs elrendelte a légiriadót. Elsőnek az 1. sz;
sziréna üvöltött fel, amelyet a hallás után két másik
sziréna bugása követett. Miközben a város teljes sötét
ségbe borult, a törzs távbeszélőn riasztotta a közsé
geket, de a pályaudvart nem, mert a vasút önálló
riasztó alközponttal rendelkezett. A riadó alatt — a
gyakorlat tervének megfelelően — a Szt. Imre tér 11.
sz. alatti „Hangya" raktárnál gyakorló tűzriadó volt,
ahol egy tiszt, 12 tűzoltó és 8 segédtűzoltó tűzoltási
imitációt hajtott végre. A szirénák 21 óra 30 perckor
fújták le a légoltalmi gyakorlatot, amelyet újabb érté
kelő megbeszélés követett. A repülőgépen megfigyelő
Rudniczay őrnagy és Borsányi százados szerint az el
sötétítés teljes és tökéletes volt. Fabry vk. ezredes
elismerését fejezte ki a gyakorlat szervezése és végre
hajtása végett, s közölte, hogy az országban ez volt az
első ilyen nagyszabású gyakorlat, amit valószínűleg
egy dunántúli körzeti, majd egy országos gyakorlat
fog követni. Március 8-án a m. kir. honvédelmi mi
niszter is - 420. eln./OLP. 1938. sz. leiratában elisme
rését fejezte ki: a gyakorlat mind a földi, mind a légi
megfigyelés szerint megfelelő volt, az elsötétítés alatt
Veszprémben és a kijelölt községekben egyetlen fény
pont sem látszott.
Február 22-én — a gyakorlat délelőttjén — a veszp
rémi vármegyeház nagytermében ismertette az új tűzrendészetí és légvédelmi törvény legfontosabb részeit,
kiemelte, hogy a tűzoltóság hatósággá vált, amelynek
parancsnokai veszedelem esetén a közbiztonsági szer
vekkel is rendelkeznek. Rámutatott a légvédelmi tör
vény azon fontos pontjára is, amely az államnak nem
zetvédelmi szempontból jogot ad a. magántulajdon
igénybevételére is - légoltalmi berendezések építése
esetén. Ezt követően az Országos Légvédelmi Parancs
nokság parancsnok helyettese, Virágh László őrnagy
felhívta a figyelmet a falvak légoltalmának megszerve
zésére is. 5
1938. júniusában — az 1937. december 5-i utasítás
nak megfelelően — a megyében sorra alakultak meg az
Országos Légoltalmi Liga helyi csoportjai a polgári
lakosság önvédelmi tevékenységének irányítására. El
sőnek - június 16-án - Pápán alakult meg a helyi
csoport Mártsa Dániel ny. ezredes vezetésével. A
csoport igen aktív tevékenységet fejtett ki: 1938.
évben az összalakosság (21 438 fő) részére 42 légoltami előadást tartottak 9008 fő részvételével, s ezzel
egyidejűleg 14 - egyenként háromhetes - tanfolya
mot szerveztek 1812 ember bevonásával. A Légol
talmi Liga helyi szervezetének ugyanekkor 1278 férfi
és 129 női tagja volt.6 1938. június 23-án az Országos
Légoltalmi Liga veszprémi csoportja is megalakult
hivatalosan, de tevékenységét csak 1939. áprilisától
kezdte meg.
Az 1938. szeptemberétől rohamosan kiéleződő
német és csehszlovák, valamint magyar és csehszlovák
ellentétek miatt — országosan és — a megyében is
megszervezték a hatósági légoltalmi osztagokat, ame
lyeknek parancsnoka a mindenkori helyi rendőrpa-
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rancsnok volt. Veszprémben az osztagok az alábbi
készültségi helyeken összpontosultak: a segédrendőr
ség, a riasztószolgálat és a hírvivők a rendőrkapitány
ság épületében (Rosos-kúria), a villamos- és vízmű
helyreállító osztag a villanytelepen, egy tűzoltó, egy
gázfelderítő és egy egészségügyi osztag a szeretetház
ban és a felsőkereskedelmi iskolában (jelenlegi Ságvári
kollégium és 1. sz. Ált. Iskola), egy egészségügyi
osztag az OTI székházban és a káptalani jószágfel
ügyelőségen (kisegítő iskola), egy alkörzet-parancsnokság, egy tűzoltó-, egy gázfelderítő és mentesítő,
egy egészségügyi és egy műszaki mentőosztag pedig a
városi turista szállóban és a vele egy épületben levő
zeneiskolában állomásozott. 1938. október 25-én
Veszprémben elrendelték az óvóhelyek szervezett épí
tését. (Ezek véglegesen 1944. októberére készültek
el!) A Városháza udvari épületének pincéiben és a
nagypincében, a tűzoltóságnál, az ipari tanonciskolá
ban és a rendőrségnél aládúcolással erősítették meg a
pincék téglaboltozatos födéméit, gáz- és szilánkvédő
falakkal zárták le az ablakokat és szénlehányó nyílá
sokat, vészkijáratokat létesítettek. Terveket dolgoztak
ki a Rákóczi téren (jelenleg Vöröshadsereg tér) egy
nyilvános óvóhely építésére. A város 383 pengő érték
ben vásárolt 4 db kézi szirénát, gázvédő ruhákat,
gázfelderítő készülékeket, kézi szóródobot, poroltót,
a MONE Orvosi Műszerüzem Rt-től 100 db sebkötöző
csomagot, 5 db egészségügyi járőrtáskát, 5 db hord
ágyat, 1 db gázorvosi táskát, 1 db oxigénbelélegző
készüléket és tartályt.7 Ugyanakkor a város üzemei
nek külön légoltalmi parancsnokságot állítottak fel
(pk.: Sándorfi Béla, helyettese: Nagy István) és azt
két körzetre osztották: I. körzet a vízmű (pk.: Takács
József főgépész), II. körzet a villamosmű (pk.: Radács
Tivadar). A veszprémi hatósági légoltalmi szolgálat
első gyakorlatát 1938. október 27-én 19 órakor tar
totta meg a Kossuth L. utcában egy gyújtóbomba
támadás imitáció formájában, tűzoltással és mentés
sel.
1938. novemberében - a német-csehszlovák
konfliktus hatására - a m . kir. Honvédelmi Miniszté
rium országos légoltalmi és légvédelmi gyakorlatot
rendelt el.
A november 21-22-én lezajlott gyakorlat Pápán a
legnagyobb rendben ment végbe az osztagok és a
lakosság részéről. Veszprémben is elfoglalták helyüket
a hatósági légoltalmi osztagok, de a polgári lakosság a
gyakorlatot nem vette komolyan. A 13 órakor elren
delt légiriadó jelzése után is tovább sétáltak az utcá
kon, csoportokba verődve hallgatták a szirénákat és
lestek, mikor tűnik fel az ellenségnek jelzett repülő
gép. A félórával később megismételt légiriadónál - a
rendőrök figyelmeztetése ellenére - a fegyelmezetlen
ség tovább tartott. Csak a gyakorlat második napján
viselkedett fegyelmezettebben a veszprémi lakosság.8
A m. kir. Honvédelmi Minisztérium 1938. decem
ber 1-én újra országos légoltalmi és légvédelmi napo
kat rendelt el december 1-10 közti napokra, a
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pontos időpont előzetes megjelölése nélkül, a Magyar
Rádió riasztása útján. A rádióban bejelentett riasztás
azonban már másnap, december 2-án reggel 07 órakor
megtörtént. A szirénák üvöltésére a hatósági légoltal
mi osztagok elfoglalták helyüket, de a mellékutcák
ban — ahol nem voltak rendőrök — a lakosság újra az
utcákon sétált és bámészkodott. A veszprémi hatósági
légoltalmi segélyosztagok - a segédrendőrség, a 3. sz.
tűzoltó (Csatár u.) és a 3. sz. egészségügyi osztag (Szt.
István utcai óvoda) - két gyakorlatot hajtottak végre.
Reggel 08 órakor bombázás imitáció volt a Szt. István
utca 56. sz. ház előtt, majd este 20 órakor a Rákóczi
téren volt tűzvédelmi gyakorlat. December 2-án déli
12 óra 15 perckor Pápán is megkezdődött a légoltalmi
gyakorlat - szirénák hiányában a félrevert harangok
és a gyárak szirénáinak jelzésére. A heti vásár ellenére
a város utcái gyorsan kiürültek. A képzeletbeli repülő
gépek bombákat dobtak le a Széchenyi térre, ahova
tűzoltó és mentőosztagok vonultak ki. Délután 13 óra
30 perckor, majd este 21 órakor újra riadót rendeltek
el Pápán, s miközben a város páldás rendben sötét
ségbe borult - képzeletbeli bombák csapódtak be a
Szt. Imre téren.9 1938. december 2-án déli 11 óra 15
perctől Tapolcán is légoltalmi riadógyakorlat zajlott
le. A riasztás után 9 perccel jelent meg a város felett a
„támadó" repülőgép, amely feltételezett légitámadást
intézett a Légiforgalmi Vezetőség épülete ellen. Mivel
a hatósági légoltalmi osztagok emberei még karszalag
gal sem voltak ellátva, több helyen - elsősorban a
kültelki részeken — sokan renitens módon viselkedtek
velük szemben - írta a Tapolcai Újság 1938. decem
ber 4-i száma. A helyi sajtó ugyanakkor bejelentette,
hogy eddig Tapolcán egy teljes gáz- és bombabiztos
óvóhely már elkészült, egynek építkezése pedig befe
jezés előtt áll.
A polgári légoltalom megszervezésével párhuzamo
san, 1936-tól - az „Előd-H" hadrend kiépítése során
- megindult a honi légvédelmi tüzérség megszervezése
is. A hadrend szerint azonban a magyar kir. honvéd
ségnek összesen hat - korszerűtlen, gépjárművekre
szerelt 1905/08. M. 8 cm-es középsarkos légvédelmi
lövegekből álló - légvédelmi ágyús ütege volt.
Ezt a hat üteget szánták a honi légvédelem számá
ra. A modern légvédelmi tüzérség azonban már 1929től kiépítés alatt állt. A svéd Bofors-cégtől 1929-ben
megvásárolt licens alapján megindult az 1929 M. 8
cm-es „bofors" légvédelmi ágyúk gyártása, valamint a
svéd Bostström-cégtől vásárolt licenc alapján a 35.M.
4 cm-es gépágyúk gyártása. 1938-ra 56 db ágyú és
112 db gépágyú készült el, s a kincstár további 80 db
ágyút és 186 db gépágyút rendelt. 1939-ben a kincs
tár -- a lőiskolák részére -újabb 8 db ágyút rendelt,
1940-ben pedig nagyobb ipartelepek - saját költsé
gükre és saját légvédelmükre - 8 db ágyút és 16 db
gépágyút rendeltek meg. A Légvédelmi Hadtestet
1941. februárban szervezték meg, az 1. légvédelmi
dandárból (101., 102., 103., légvédelmi tüzérosz
tályok), a 2. légvédelmi dandárból (104., 105. légvé-

delmi tüzérosztályok), a légvédelmi lőiskolából áz
I—VIII. légvédelmi gépágyús tüzérosztályokból és az
1-2. gépkocsizó légvédelmi gépágyús ütegből, vala
mint az 1-13. kerületi légvédelmi központokból. 10
A honi légvédelmi tüzérség végleges felállítására többszörös átszervezés után — csak 1943. őszén ke
rült sor. A légvédelmi figyelő- és jelzőrendszert a bu
dapesti Országos Légvédelmi Központ (Orléköz vagy
Sziklaközpont) koordinálta, s ennek volt alárendelve
az 1939-re megszervezett négy, majd 194l-re tizenhá
rom kerületi légvédelmi központ. A 3. kerületi légvé
delmi központ (pk.: Philadelphi Jenő alezredes) Vesz
prémbe települt, s hatásköre a Dunántúl északnyugati
körzetére terjedt ki. A központ összesen 101 figyelő
őrssel - őrsönként 15 honvéddel, 1 db 6 x 30-as lát
csővel és egy 1936.M. távbeszélőkészülékkel — rendel
kezett. Az 1-9. kerületi légvédelmi központok auto
matizálása csak 1941. február 27-re fejeződött be s a
figyelőőrsök ekkorra gépi kapcsolású üzemmódra let
tek kiképezve. A tervezett R-14. F. rádióállomások
azonban még ekkorra sem készültek el.
A polgári légoltalom és a katonai légvédelem foko
zatos kiépítése mellett - 1936. október 1-től — meg
indult az 1938. szeptemberéig „titkos" légierő kiépí
tése is. A Légügyi Hivatal (LÜH) 1936. nyarától az
országban negyven repülőtér - köztük a Veszprémjutási, szentkirályszabadjai, tapolcai, pápai, várpalo
tai, tótvázsonyi, kenyéri, lesvári, váti stb. építését ren
delte el. Ezzel egyidejűleg, 1936. október 1-én Szom
bathelyen megalakult a LÜH 3. könnyűbombázó ez
rede — öt század személyiállomány-keret — gépek nél
kül. 1937. május 25-én - a még mindig repülőgépek
nélküli - Öt századot Veszprém megyébe telepítették.
Az ezredparancsnokságot, valamint a 3/1. osztálypa
rancsnokságot és a 3/1. és 3/2. századokat Tapolcán, a
3/3. századot Veszprémben, a 3/II. osztályparancs
nokságot és a 3/4., 3/5. századokat Pápán összpontosí
tották. A századok csak iskola- és gyakorló-repülőgé
pekkel - pl. a veszprémi 3/3. század 2 db Heinkel HD
22-es, 1 db Bücker Bü-13l-es és 2 db Hungária I.
típusú géppel — voltak felszerelve. Ugyancsak Veszp*
rém-Jutason állomásozott a LÜH 1/3. vadászrepülő
százada 12 db Fiat CR-32-es kétfedelű vadászgép
pel. Miután a Veszprém-jutási repülőtér elkészült, a
német Junkers Művektől vásárolt 3 db kétmotoros
Junkers Ju-86 K-2-es kétkormányos bombázó isko
lagépet 1937. decemberében már ideszállították. Rö
viddel ezután, 1938. januárjában - az említett három
iskolagéppel — a veszprémi repülőtéren megalakult a
„Ju-86-os átképző iskola" (pk.: Dóczy Lóránd rep.
százados), ahol megkezdték a repülőgépvezetői és mű
szaki (motor és sárkány) kiképzést. Az 1938. március
5-én meghirdetett hadseregfejlesztési „GyőriProgram"
alapján 1938. április és június között a dessaui Jun
kers Művektől folyamatosan megérkezett 63 db két
motoros - 2 x 970 LE-s Weiss Manfréd-Gnome Rho
ne K-14-es csillagmotorral 380 km/órás teljesít
ményű 8000 m csúcsmagasságot elérő, 2000 km ma-

1. ábra. Magyar Junkers Ju-86. bombázórepülőgép a tapolcai
3/2. századból. (1940)
Fig. 1 : Hungarian bomber Junkers Ju-86 from the Squadron
3/2. of Tapolca (1940)

ximális hatótávolságú, 1000 kg bomba terhelésű —
nappali közepes bombázórepülőgép. A Junkers Ju—86
K-2-es gépek egy részével a Légügyi Hivatal 2.
bombázórepülő-ezredének „Buzogány", „Vörös ör
dög" (Szombathely) századait szerelték fel. A gépek
másik csoportját a Légügyi Hivatal 3. bombázórepülő
ezredéhez (pk.: Fráter Tibor alezredes) vezényelték.
Az ezredparancsnokság, valamint a 3/1. bombázórepülő-osztály parancsnokság és a 3/1. „Isten Nyila" — és
3/2. „Isten kardja" bombázórepülő-századok 9—9
gépe Tapolcán állomásozott. A 3/II. bombázórepülő
osztály parancsnoksága és a 3/4. „Sárkány" - és 3/5.
„Hüvelyk Matyi" bombázórepülő-századok 9-9 db
gépe Pápán települt. A 3/3. „Sárga Vihar" bombázórepülő-század a Veszprém-jutási repülőtéren összpon
tosult.1 * A 2. és 3. közepes bombázórepülő-ezredek
mellett egy könnyűbombázó-repülőezredet is fel akar
tak állítani. Erre az olasz gyártmányú Caproni
Ca-310. „Libeccio" típusú kétmotoros (2 x 470 LE)
repülőgépet szánták, amelynek háromnapos csapatpró
bája 1938. május 29-én kezdődött a tapolcai repülőté
ren.
Annak ellenére, hogy a magyar szakbizottság a
vásárlást nem javasolta, a magyar kormány 36 db gép
re tett megrendelést.12 (1. ábra)
1938. augusztus 23-án a bledi konferencián a Kis
antant államok elismerték Magyarország fegyverkezési
egyenjogúságát. Ezzel a magyar légierő titkossága is
megszűnt, s szeptember 23-tól a légierő legálissá vált.
A gépekre felfestették az ék alakú nemzeti színű hadi
jelet. A 3. közepes bombázórepülő-ezredet a csehszlo
vák válság idején, 1938. októberében riasztották elő
ször. A 3/3. bombázórepülő-század a csákvári repülő
téren állt készenlétben, 1939. januárjában pedig a
debreceni repülőtérre vezényelték. Innét február 2-án
repültek veszprémi béke repülőterükre. Az egyik
bombázó a rossz látási viszonyok miatt Jászberény
közelében lezuhant, pilótája (Buzdor őrmester) és
még egy fedélzeti lövész meghalt, ketten életben ma
radtak. A szlovákiai válság idején — 1939. márciusá-
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ban - a pápai 3/H. bombázórepülő-osztály két száza
dát, valamint a veszprémi 3/3. bombázórepülő-század
3. raját (pk.: Vadkerti hadnagy) újra Debrecenbe tele
pítették, ahonnét március 24-én délelőtt végrehajtot
ták első harci feladatukat, az iglói szlovák repülőtér
bombázását, amelynek során 11 db Avia-B-354. va
dász- és Letov-S-328. könnyűbombázó- és egy
Avia-B-71. közepesbombázó-repülőgépet semmisí
tettek meg.1 3*
Míg a német és csehszlovák konfliktusok esetén
Magyarország Németországot támogatta, az 1939. áp
rilisától gyors ütemben kibontakozó német—lengyel vi
szálytól Magyarország mereven elzárkózott. A magyar
miniszterelnök 1939. július 24-i levelében közölte a né
met kormánnyal, hogy — bár egyetért a Tengelyha
talmak politikájával - egy Lengyelország elleni hábo
rúban erkölcsi meggondolásból nem vesz részt. A nö
vekvő katonai-politikai feszültség ennek ellenére érez
hetően növekedett, s 1939. augusztus elején — más
fegyvernemekkel egyidejűleg — fokozták a magyar lé
gierő harckészségét is. A sorozatosan megrendezett
bombázási gyakorlatok egyikén, augusztus 7-én déle
lőtt 09 óra 45 perc körül a veszprémi 3/3. közepes
bombázórepülő-század két gépe pusztult el baleset
folytán. A 2. raj B—341. jelű gépe, mintegy 400 mé
teres magasságban, a veszprémi repülőtér északi lég
terében — egy kidobáskor fennakadt bombától fel
robbant, kigyulladt, majd — lezuhant. A gép parancs
noka (Magjerek László rep. főhadnagy) és a gép sze
mélyzetének négy tagja (Sinkó Lajos rep. őrmester,
Balogh Ferenc és Juhász József rep. szakaszvezetők,
Tóth József rep. tizedes) életüket vesztették, a gépből
csak dr. Hábermann Károly rep. főhadnagynak sike
rült ejtőernyővel kiugrani.14 Ugyaneznap a 3/3. k.
bombázórepülő-század B—345. jelű gépe a börgöndi
repülőtéren szállt le, s leszállás után egy — kidobáskor
fennakadt — bomba eltávolításakor felrobbant. A gép
parancsnoka (Járomy Árpád rep. hadnagy) és a gép
személyzetének több tagja életét vesztette.
1939. szeptember 1-én kitört a német-lengyel há
ború, amely néhány napon belül - Franciaország és
Nagy-Britannia beavatkozásával - világháborúvá szé
lesedett. Ámbár Magyarország 1941. júniusáig semle
ges maradt, a m. kir. honvédelmi minisztérium tovább
igyekezett fokozni a polgári légoltalom hatékony
ságát. 1939. október 22-én a H. M. - október 26-ra és
november 3-ra — újabb egy-egy napos országos lég
oltalmi és légvédelmi gyakorlatot rendelt el, amelyről
már október 22-én értesítették a polgári lakosságot. A
gyakorlat első napján, 1939. október 26-án Veszp
rémben öt imitált légiriadó zajlott le, egy reggel, há
rom délután és egy este. Ezek közül három légitáma
dással volt kapcsolatos, a vészjelző szirénák üvölté
sébe légvédelmi ágyúk dörgése és géppuskák kattogása
vegyült. November 3-án zajlott le a gyakorlat második
napja, amelynek tárgyát a riasztás és a riadó alatti
magatartás képezte. A reggel 08 órakor kezdődő gya
korlatnál a veszprémi katonai állomásparancsnokság
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katonái különböző színű bombajeleket helyeztek el a
városban, jelezve a gyújtó-, romboló- és gázbombák
becsapódásait. A bombajeleket a szolgálatos rendőr
jelezte a városi légoltalmi parancsnokságnak, ahol ki
adták a további intézkedéseket. A gyakorlat során
„kigyulladt" a felső kereskedelmi iskola (jelenleg 1.
sz. Általános Iskola), a Faipar gyártelepe, de mire a
tűzoltóság odaért, „leomlott" a vasúti átjáró, majd
délután sűrű „gázfelhő" lepte el a Szabadság teret és a
Fodor-féle könyvkereskedés előtt mustárgáz jelzés fe
küdt, s „kigyulladt" a Gizella téren a katonai állomás
parancsnokság épülete. A tűzoltók, a gázfertőzés mi
att, a Horgos (Hámán Kató) utca felől nyomultak elő
re, de ott volt a „Rombolva!" jelzés, s ezért a Cserhá
ton és a Buhim utcán át siettek a helyszínre. Este az
Almádi úti laktanyát és környékét érte légitáma
dás", úgy, hogy a villanyvilágítás is megszűnt. A ki
küldött riporter szerint „ . . a gyakorlat komolv ízelí
tőt adott egy valóságos légitámadás borzalmairól!"15
A kétnapos gyakorlatot Váry Béla ezredes, városi ka
tonai állomásparancsnok értékelte ki, s megálla
pította, hogy a kivonuló tűzoltóság lassú, ezt pedig
csak autófecskendő beszerzésével lehet megoldani.
Az ellenőrzések megállapították, hogy a polgári
légoltalomnál is sok a hiányosság, egyedül a pénzügy
igazgatóság légoltalmi szolgálata volt — a pénzügy
minisztérium pénzügyi támogatásának jóvoltából! példásan megszervezve.
1939-1940. fordulóján - a m . kir. 2. vadászrepü
lőezred felállítása miatt — a 3. bombázórepülőezred a
4. bombázóezred elnevezést kapta. Az ezredparancs
nokság (pk.: Ditrói Orosz Béla alezredes), valamint a
4/11. osztályparancsnokság és a 4/3. és 4/4. bombázórepülő-századok Veszprémben, a 4/1. osztályparancs
nokság és a 4/1. és 4/2. bombázórepülő-századok Ta
polcán állomásoztak.
1940. nyarán a magyar kormány — kihasználva,
hogy Németországot lekötötte a nyugat-európai há
ború - Romániát Erdély részleges vagy teljes vissza
adására akarta kényszeríteni. A németek ezt helyte
lenítették, s ezért leállították a magyar légierőnek
szánt korszerű Messerschmitt Me. 109. E. típusú va
dászrepülőgépek szállítását is. Csak 3 db Me. 109. D.
mintagép került kipróbálásra a várpalotai repülő
térre. 16 Mindezek ellenére, 1940. május 25-én a ma
gyar kormány megkezdte a részleges mozgósítást, s
rendelkezéseket adott ki a polgári légoltalom fokozá
sára is.
Ennek során a Pápai Hírlap - május 25-én - felhívta
a figyelmet a Vojta-féle telken felhalmozott nagy
tömegű épületfára, amelynek égése egy esetleges gyúj
tóbombatámadás esetén tömegkatasztrófát idézhetett
volna elő. Ugyanis tőszomszédságában volt szá
mos lakóház, egy nagy bérház, az Irgalmas-rend kór
háza és a kerületi református főiskola számos épülete.
A kiürített telek ugyanakkor kiválóan alkalmas lett
volna egy nyilvános légoltalmi óvóhely kiépítésére.
Ezzel egyidejűleg - június 2-án a Légoltalmi Liga

veszprémi szervezete hozzákezdett — október 16-i ha
táridővel - a légoltalmi házcsoport körzetek, házpa
rancsnokságok megszervezéséhez — amelyet azonban
november 24-én sem fejeztek be. 1 7
Az 1940. .július 1-i német figyelmeztetés ellenére a
magyar kormány folytatta a mozgósítást és két hadtest
felvonultatását a román határon. Ennek keretében júli
us 5-én a tapolcai 4/1. bombázórepülő-osztály Sajóörs
re, a veszprémi 4/II. bombázó repülő-osztály Felsőábrányba települt. Másfél hónapi feszültség után,
augusztus 16-én német-olasz javaslatra — tárgyalások
kezdődtek meg magyar-román részről, amelyek
azonban 24-én megszakadtak. A román-magyar
háború veszélye a küszöbön volt! Augusztus 26-án
légoltalmi készültséget rendeltek el, s ezen a napon a
Veszprém megyei rendőrség is megkezdte a légoltalmi
elsötétitések szigorú ellenőrzését. Augusztus 27-én a
román—magyar határon már fegyveres összecsapásokra
került sor. Ezen a napon - augusztus 27-én délután 14
óra 30 perckor — súlyos szerencsétlenség történt a
veszprémi repülőtéren. A 4/3. „Sárga Vihar" bombázórepülő-század 2. rajának B—337. lajstromjelű Ju—86.
K-2-es mintájú gépébe bombákat rakodtak. Az egyik
10 kg-os repeszbomba váratlanul felrobbant az egyik
katona kezében, s ez további két 50 kg-os bombát
röpített a levegőbe, mire az egész repülőgép felrobbant.
A repülőgép közelében tartózkodó katonák közül a
helyszínen tizenhármán - sérüléseik miatt a következő
napokban további hárman - haltak meg. Mivel az
1936. M. 10 kg-os repülőbombákkal még több szeren
csétlenség történt, a bombákra új ejtési biztosítékot
dolgoztak ki, amelynek csapatpróbáját 1941. február
27-én ejtették meg Hajmáskéren.1 8 Bár a háborús
feszültség 1940. augusztus 30-án a II. bécsi döntésben
feloldódott, a 4/1. és 4/II. bombázórepülő-osztályok
csak szeptember 15-e után tértek vissza Szatmár
németiből Tapolcára és Veszprémbe.
1940. őszén felállították Pápán a m. kir. 1. repülőhadosztálynak alárendelt 1. honvéd ejtőernyős-zászló
aljat (pk.: Bertalan Árpád őrnagy) három ejtőernyős
lövész-századdal, egy műszaki századdal és egy gép
kocsivonat-alosztállyal. A zászlóalj állandóan jelentős
tiszt- és tiszthelyetteshiánnyal küzdött, 1941. március
közepén is csak 15 tisztje és 5 tiszthelyettese volt,
ami 8 tiszt- és 27 altiszthiányt jelentett. 18 A zászló
aljat az 1. szállítórepülő-század (pk.: Kelemen Károly
százados) szolgálta ki a polgári légitársaságtól (MA
LERT) átadott — és az olaszoktól 1938. júniusában
vásárolt — 5 db hárommotoros Savoia—Marchetti
SM-75 típusú (3 x 860 LE-s WM K-14-es motorok
kal, 340 km/óra sebességű, 4 fő személyzetet és 24
utast szállító), valamint 6 db - ugyancsak az olaszok
tól 1935. márciusában vásárolt - hárommotoros
Caproni Ca—101. típusú (3 x 370 LE-s motorok 250
km/óra sebességű) repülőgéppel. A Légierő Parancs
nokság 1941. februárjában lezajlott vizsgálata szerint
a szállítórepülő-század összes repülőgépe használha
tatlan volt. Az SM-75. gépeknél - a gyatra és felüle

tes gyártás miatt - a fékszárnyakfca víz folyt be,
amely a szárnyszerkezetet erősen megrongálta. Mivel
az Olaszországból rendelt pótalkatrészek többszöri
sürgetés ellenére — nem érkeztek meg, a csűrőlapok és
fékszárnyak javítását a Weiss Manfréd-cég II. 18-ra, a
szárnyak javítását a székesfehérvári javítóműhely II.
15-re elvégezte - egy gép kivételével. A hat Ca-101-es
gépet ugyanakkor végleges kiselejtezésre, vagy teljes
átjavításra ítélte a vizsgálat. Mivel az ejtőernyős-kikép
zés nem állhatott le, a Légierő Parancsnokság a Hon
védelmi Minisztériumon át 3 db német gyártmányú
hárommotoros JU-52-es gépet kért a polgári légiforga
lomtól (MÁLÉRT), de kérését nem teljesítették. Az
ejtőernyős zászlóalj fegyelmével is problémák voltak.
A Légierők Parancsnoka 1941. március 1-i szemléjéről
az alábbiakat jelentette a Vezérkari Főnöknek:
„ . . . Az ejtőernyős alakulatot Pápán megszemléltem,
de a szemlét félbe kellett szakítanom a hiányos kato
nai rend miatt. Ügyeletes tiszt nincs, csak egy tisztes,
foglalkozási tervezet ismeretlen volt a vezetőknek, az
őrség hiányos és nem volt kioktatva stb. Nevezettek
Pápán úgy látszik, kedélyes falusi életet élnek. Rend
csinálás folyamatban." Március 1-től egyébként a Lé
gierők Parancsnoksága alá rendelték az eddigi légierő
ket, az ejtőernyősöket, a légvédelmi alakulatokat, va
lamint a honi légvédelmi figyelő- és jelzőszolgálat
szerveit.
1941. tavaszán a repülőalakulatokat állandóan
diszlokálták. Február 1-én Veszprémben egy bombá
zószázad, Várpalotán két bombázószázad, Csákvárott
egy bombázószázad, Tótvázsonyban két vadászrepü
lőszázad, Balatonvilágoson (Szabadi) két vadászrepülő-század, Tapolca Il-es repülőterén két vadászrepülő
század, Lesváron egy szállítórepülő-század, Váton két
szállítórepülő-század, Kenyériben két ejtőernyős-szá
zad állomásozott. Március 24-re megváltozott a hely
zet: Veszprémben egy bombázó-, Várpalotán két va
dászrepülő-, Tótvázsonyban két szállítórepülő-, Bala
tonvilágoson egy bombázó-, Tapolca H-n két vadász
repülő-, Kenyériben egy bombázó-, Váton két szállí
tórepülő-század összpontosult.19
A német haderőnek 1941. április 6-án megindított
Jugoszlávia elleni támadása során - reggel 06 és 09
óra között — a német légierő többszáz bombázó- és
vadászrepülőgépe repülte át a Dunántúl — és ezen be
lül Veszprém megye - légterét.20 Ugyanakkor német
XLVI. péncélos hadtest a Dunántúlon keresztül táma
dott és nagy létszámú német csapatok vonultak át az
országon. (Csak március 31-én 2830 német katonai
vasúti szerelvény futott át az országon!) A várható
jugoszláv légitámadások miatt a honvédelmi minsiztérium április 6-tól az egész ország területére elrendelte
a légvédelmi és légoltalmi készültséget, a teljes elsötétítést.2 ! Az óvatosság indokolt volt. Április 7-én ju
goszláv légitámadások érték az ország déli körzeteit, s
délelőtt 10 óra 45 perctől Veszprém körzetében is
elrendelték a légiriadót. A városban leállt a járműfor
galom és az emberek futva igyekeztek a kapuk alá
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vagy más biztonságos helyekre. Délután" 16 órától
újabb félórás légiriadó volt, de a jugoszláv repülő
gépek ebben az esetben sem érték el a megye légterét.
Április 9-én délelőtt negyedórás, 10-én délben pedig
két — egyenként félórás — légiriadó volt a megye kör
zetében. Az utóbbi alkalommal jugoszláv repülőgépek
tűntek fel a légvédelmi körzetben, de Veszprémet
nem érték el.2 2 Április 9-én délelőtt harcba vetették a
magyar 1. vadászrepülő-ezredet. A Várpalotán állomá
sozó 1/1. vadászrepülő-századnak azonban csak hat
Fiat CR—32-es vadászgépe szállt fel, de rövidesen mű
szaki hibák miatt három visszatért támaszpontjára,
három pedig a veszprémi repülőtéren hajtott végre
kényszerleszállást.23 Április 9-én a veszprémi felső
kereskedelmi iskola udvarán sorozást hajtottak végre
a hatósági légoltalmi szolgálat kiszélesítésére.
1941. április 12-én reggel a magyar hadsereg is meg
indította támadását Jugoszlávia ellen. A földi csa
patok támogatásában részt vettek a légierők is, köz
tük a székesfehérvári repülőtérről felszálló veszprémi
4/II. bombázóosztály két százada is. A bombázó- és
vadászkötelékek 12-én délelőtt 09 óra 45 perc és 10
óra között gyülekeztek Szekszárd felett.2 4 A három
hullámban támadó kötelékek a - zömében már kiürí
tett — jugoszláv 1. és 2. erődvonalat bombázták Som
bortól keletre. Április 12-én délután 15 óra 45 perc
kor am. kir. 3. hadsereg parancsnokság utasította az
1. ejtőernyős-zászlóaljat, hogy hajtson végre ejtőer
nyős deszanttámadást és foglalja el a jugoszláv védel
mi vonalak mögött húzódó Ferenc-csatorna újverbászi
és szenttamási hídjait. Mivel az 1. szállítórepülő-szá
zad négy (egy még mindig javítás alatt állt) SM—75-ös
szállítórepülő-gépe nem tudott teljes terheléssel fel
szállni az elvizenyősödött pápai repülőtérről, csak az
üres gépek repültek át a veszprémi repülőtérre. Az
ejtőernyős-zászlóalj — 1- századából, egy rohamutász-,
egy felderítő- és egy híradós szakaszból és egy egész
ségügyi rajból szervezett — harccsoportját gépkocsi
szállítással hozták át a veszprémi repülőtérre. Miután
a harccsoport berakodott, délután 17 órakor az
E-I01-es jelű vezérgép (amelynek pilótája a szállító
század parancsnoka, Kelemen százados volt, s itt tar
tózkodott az ejtőernyős zászlóalj parancsnoka is)
megkezdte a felszállást, de túlterhelés és a gép ismert
műszaki hibái miatt mintegy 60 méteres magasságból
a gép visszazuhant. A gépben levő négy tisztből és 26
fő legénységből a tisztek és 19 fő legénység meghalt,
hét fő legénység súlyosan megsérült.25 A katasztrófa
ellenére, a bevetést folytatták és végrehajtották. (2.
ábra)
A jugoszláv háború utolsó légiriadójára április
13-án 16 órakor került sor. Előző nap - 12-én 17
órakor — öt német kétmotoros Heinkel-vízirepülőgép
(egészségügyi felszereléssel és személyzettel) — Friedrichshafenből Várnába tartva - szállt le Balatonfüred
nél a Balatonra s ott vesztegelt néhány napig a felhős
idő miatt. 26 Miután Jugoszlávia április 17-én kapitu
lált, 22-től az egész ország területén megszűnt a lég174

2. ábra. A veszprémi repülőtéren 1941. ápr. 12-én lezuhant
ejtőernyős szállítórepülőgép roncsai. (Hadnagy Károly gyűj
teményéből
Fig. 2: Wreckage of parachute air-carrier crashed on 12th
April 1941 at Veszprém airport (Collection Károly Hadnagy)

védelmi és légoltalmi készültség. Április 27-én elren
delték a hatósági légoltalmi osztagok leszerelését is
készültségi helyeiken. Veszprémben ez 28-30-án dél
után zajlott le a rendőrségi, villanytelepi, szeretetházi, kereskedelmi iskolai, káptalani jószágfelügyelőségi, turistaszállói és zeneiskolai osztagoknál.2 7
II.
A polgári légoltalom és a katonai légvédelem, valamint
a katonai repülőalakulatok Veszprém megye területén
1941. június 27-től, Magyarországnak a második világ
háborúba való beavatkozásától 1944. áprilisáig, az
amerikai és brit légitámadások kezdetéig
1941. június 26-án délután, néhány órával a kassai
provokációs légitámadás után készenléti helyzetbe
rendelték a veszprémi 4. bombázórepülő-ezred 4/1.
bombázórepülő-osztályának (pk.: Mocsáry István szá
zados) Tapolcán állomásozó 4/1. „Isten Nyila" - és
4/2. „Isten Kardja" bombázórepülő-századait (pkok:
Telbisz Lóránd és Vitán Béla századosok), továbbá a
4/II. bombázórepülő-osztály Veszprémben összponto
sított 4/3. „Sárga Vihar" - és 4/4 „Buzogány" bom
bázórepülő-századait. A két osztály összesen 36 db
kétmotoros Ju-86. K—2-es típusú közepes bombázó
repülőgéppel rendelkezett. Másnap, június 27-én haj
nalban a négy bombázószázad a debreceni és hajdú
böszörményi repülőterekre települt át, majd 07 óra
10 perckor — még a hivatalos hadüzenet előtt! - tá
madási parancsot kaptak a Szovjetunió egyes célpont
jai ellen. A magyar kötelékek bombatámadást hajtot
tak végre Sztaniszlav, Sztrij, Kolomea szovjet városok
ellen, s reggel 08 órára veszteség nélkül visszatértek
támaszpontjaikra. A magyar kormány csak ezt köve
tően — délelőtt 10 órakor — üzent hadat a Szovjetuni
ónak. A 4. bombázórepülő-ezred a háború során nem
tért többé vissza Veszprém megyei támaszpontjaira. A
repülőtereket a m. kir. 1. honvéd repülőhadosztály

kiképző osztályai foglalták el. A Veszprém-jutási
repülőtéren a bombázó kiképzőosztály működött: a
vízszintes bombázó kiképzőszázad Ju—86. E—2-es és
Caproni Ca—135-ös kétmotoros, a zuhanóbombázó
kiképzőszázad pedig JU-87-es gépekkel volt felszerel
ve. A tapolcai T-I-es és T-2-es repülőtereken a va
dászrepülő kiképzőosztály működött. A pápai repülő
téren állomásozó 1. honvéd szállítórepülő-század 6 db
Ca-101-es és 4 db SM-75-ös repülőgépét harctéri
szolgálatba állították. (Az utóbbiakból egyik augusz
tusban a Kárpátokban, egy másik pedig november
4-én Budaörsön zuhant le és pusztult el személyze
tével és utasaival együtt). Az 1. honvéd ejtőernyős
zászlóaljat (pk.: Szügyi Zoltán ezredes) 1944. máju
sáig nem vezényelték a frontra, hanem Pápán állomá
sozott.
1941. nyarán — a német és a velük szövetséges
hadseregek gyors előnyomulása ellenére - állandóan
fennállott egy szovjet légi- vagy ejtőernyős támadás
lehetősége. Erre június 29-én központilag is figyel
meztették a polgári lakosságot, június 30-án pedig a
honvédelmi minisztérium utasította a hadtestparancs
nokságot az ejtőernyős figyelés és elhárítás megszerve
zésére. Ezt Veszprém megyében a III. hadtest végezte
el.
A hadtestparancsnokságok intézkedtek, hogy nö
veljék a csendőrőrsök tűzerejét, s valóságos „ejtő
ernyőspszichózist" keltve, tűzharcosokból, leventék
ből, cserkészekből „partizánvadász" csoportokat szer
veztek. A III. hadtestparancsnokság azt is javasolta,
hogy tiltsák be vagy erősen korlátozzák a — pl. Pápán
is gyakorolt - vitorlázó repülést, mert ezek
„ . . . egyes községek határában céltalan izgalmat kel
tenek." Az izgalmat fokozta, hogy Veszprém megyé
hez közeli területeken valóban előfordultak szovjet
ejtőernyősök. így pl. 1941. július 6-án a zalaegerszegi
állomásparancsnokság egységei Sárhida határában két
szovjet ejtőernyőst elfogtak. Augusztus 18-án délelőtt
egy szovjet repülőgép Komárom légteréig hatolt be és
tíz bombát dobott le a város katonai célpontjaira.
Október 7-én 16 óra körül pedig Nyúl és Écs, vala
mint Tényő községek határában észleltek szovjet ejtő
ernyősöket, de elfogni nem sikerült őket. 28 A fentiek
miatt, 1941. szeptember 7-én újra elrendelték orszá
gosan a légoltalmi és légvédelmi készültséget. A me
gyei sajtó is felhívta a polgári lakosság figyelmét arra,
hogy „ . . . Légvédelmi riadóra bármikor lehet szá
mítani Veszprémben!" Újra elrendelték az — április
28—29-én leszerelt — hatósági légoltalmi osztagok fel
szerelését és készenlétbe állítását. 1941. november
17-én 15—17 óra között Pápán szirénapróbát tartot
tak, ami a varosban nagy riadalmat okozott, mert a
lakosság nagyrésze nem ismerte az előtte való napok
ban kiadott figyelmeztetéseket. A Légoltalmi Liga
veszprémi csoportja is fokozta tevékenységét, s az év
második felében 11 tanfolyamot tartottak, s összesen
557 személyt képeztek ki. Ugyanakkor újra életbe
léptették — az 1941. április 20-án elrendelt, az elsöté

títés alatt elkövetett bűncselekmények elleni — statá
riumot. Röviddel ezután elfogták és október 14-én
halálra ítélték — majd november 7-én a veszprémi tör
vényszéki fogház udvarán felakasztották — a több
szörösen büntetett Balogh János (Janó) nevű betörőt,
aki egyik betörését elsötétítés után követte el. 29
Annak ellenére, hogy 1941. szeptemberétől 1942.
szeptemberéig — egy teljes éven át — teljes légi nyuga
lom volt Magyarországon s ezen belül Veszprém me
gyében, a Légoltalmi Liga helyi szervei és a polgári
hatóságok időnként eszébe juttatták a polgári lakos
ságnak, hogy háború van — és a légitámadások veszé
lye továbbra is fenyeget. 1942. április 4-én a pápai
polgármester felszólította a háztulajdonosokat, hogy
az előírt légoltalmi felszereléseket — a házcsoportpa
rancsnok javaslata alapján — sürgősen szerezzék be,
ellenőrizzék, hogy ki van-e függesztve a „Légoltalmi
Tennivalók!" és a „Légoltalmi Tájékoztató!" с
nyomtatvány, a padlás fel van-e szerelve vízzel feltöl
tött 10 literes tartállyal, 2 db lapáttal, 2 db vederrel
és fél köbméter homokkal.
1942. tavaszán a magyar kormány az olasz Fiat
Művektől 14 db hárommotoros (egyenként 770 LE-s
motorok, 390 km óránkénti sebesség, 14 utasülés)
Fiat G - l 2 . típusú szállítórepülő-gépet rendelt a pápai
1. honvéd ejtőernyős-zászlóaljat kiszolgáló 1. szállító
repülő-század számára, mivel annak állományában
már nem volt használható szállító repülőgép. Május
elejétől magyar pilóták négy gépet repültek át Torinóból Pápára, amelyek közül az egyik május 2-án Vasszécsénynél lezuhant. Az ötödik — és egyben az utol
só - gépet azonban csak két év múlva, 1944. szep
tember 5-én szállították Pápára. A gépeket ejtőernyős
kiképzésre alkalmazták.30 (3. ábra)
A négy év óta tartó számos légoltalmi próbariasz
tás után akkor került sor az első tényleges légitáma
dásra, amikor az országtól legtávolabb húzódtak a
frontvonalak. 1942. szeptember 4-én éjszaka 23 óra
35 perckor - a Kalinin és Romenszkoje repülőterek
ről felszálló — szovjet távolbombázó kötelékek Zágrá3. ábra. Magyar Caproni Ca-101. szállítórepüló'gép és ejtő
ernyős katonák. (1941) Exner István gyűjteményéből.
Fig. 3: Hungarian freighter Caproni Ca-101 and paratroopers
(1941) Collection István Exner
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4. ábra. Pápai ejtőernyősök gyakorlaton. (1942)
Fig. 4: Paratroopers from Pápa on exercise (1942)

big és Budapestig repültek be, s bombázták a két fő
várost. A váratlan szovjet légitámadás után másnap az
egész országra vonatkozóan elrendelték a legszigorúbb
elsötétítést és a légvédelmi óvóhelyek azonnali rend
betételét. A következő szovjet légitámadásra szeptem
ber 9-ről 10-re forduló éjszaka, 22 órától 01 óráig
került sor, amikoris öt hullámban és 8000 méteres
magasságban 30—40 szovjet kétmotoros DB—3-as
mintájú bombázórepülőgép jelent meg — gépenként
800 kg bombateherrel - az ország légterében. Az
egyik — tíz gépből álló - kötelék Veszprém-AjkaPápa légterében repült (Pápa felett háromszor is meg
jelentek a gépek), de a tökéletes elsötétítés miatt szer
vezett bombatámadásra nem került sor. A szovjet
bombázók csak a Bakonyban észlelt fénypontokra —
szabadban éjszakázó pásztorok tüzeire — dobtak
bombákat, s így bombák robbantak a Farkasgyepű
körüli erdős hegyek között. 31 A váratlanul előállott
tényleges veszélyhelyzet miatt a hatóságok nagyobb
szigorral torolták meg a légoltalmi szabályok elleni
vétségeket, így a pápai rendőrség több személy ellen
kihágási eljárást indított a tökéletlen elsötétítés miatt.
Ugyanakkor a Légoltalmi Liga pápai csoportja októ
ber 10—tői 8 órás utánképző tanfolyamot indított a
házcsoportparancsnokok, körzetparancsnokok és
helyetteseik részére.32 A megye légoltalmi parancs
noksága november 15-én elrendelte, hogy 21-től min
den szombaton 13 órakor a hatósági légoltalmi szerve
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zetek szirénapróbát tartanak a „légiveszély elmúlt!"
jelzés alkalmával.
A megye légterében fokozódott a saját repülő
gépek tevékenysége. Ugyanis 1942. őszétől - a veszp
rémi repülőtéren működő 1. repülőhadosztály ki
képzőosztálya mellé az eddig Kassán levő Repülő
Akadémia II. évfolyamát is Veszprémbe, illetve Szent
királyszabadjára telepítették. (4. ábra) A kiképzések
során — 1942. szeptember és 1943. október között számos repülőbaleset történt. Nyolc lezuhanásnál tör
tént emberhalál, 21 oktató és növendék halt meg. így
pl. 1942. szeptember 21-én délután egy Ca-135.
típusú kétmotoros gép egyik motorja kiszakadt. A
gép Hárskútnál lezuhant, négyfőnyi személyzete meg
halt. 1943. július 23-án egy Ju—86-os gép magasság
mérő hibája miatt a Csererdőben zuhant le, a gép ron
csai között három ember meghalt. 1943. szeptember
4-én délben — a jutási páncélos alakulattal közösen
rendezett hadgyakorlat során — a parancsnoki gép
zuhant le, egy repülő- és egy páncélosszázados meg
halt. 33 (5. ábra)
1943. februártól egyre sürgősebbé vált a megye
légvédelmének megszervezése. 1943. február 27-én a
m. kir. Honvédelmi Minisztérium részéről felmerült az
a terv, hogy az I. légoltalmi csoportba sorolt ipartele
pek légvédelmére a jugoszláv hadseregtől zsákmányolt
133 db erődgéppuskát használják fel. Ezekből 6 db-ot
kapott volna Veszprém, 4—4 db-ot Peremarton, Papkeszi, 2—2 db-ot Várpalota, Fűzfő, géppuskánként
10—10 ezer darab lőszerrel. A géppuskákat az érde
kelt üzemeknek kellett volna megvásárolni, géppus
kánként 24 ezer pengőért, kezelésüket pedig az üze
mek polgári alkalmazottai látták volna el. A m. kir.
honvéd Vezérkari Főnökségnek azonban az volt a vé
leménye, hogy „. . . Nem tartja célszerűnek polgári
szerveket, különösen esetleg kommunista érzelmű
gyári munkásokat felfegyverezni!" A tervéket végül is
elvetették, mivel a géppuskáknak legfeljebb lélektani
hatásuk lett volna, hatástalanságuk miatt semmi értel
me nem volt alkalmazásuknak. Az ipartelepek légvé5. ábra. Magyar Fiat CR-42. vadászrepülőgép a tapolcai vadászkiképző-osztálynál. (1942)
Fig. 5: Hungarian fighter plane Fiat CR-42 at training base
Tapolca (1942)

delmét a honvédségnek, a honi légvédelmi tüzérség
nek kellett ellátni. 34 A teljes légvédelmi tüzérséggel
rendelkező m. kir. Légvédelmi Erők Parancsnoksága
ekkor 36 légvédelmi ágyús üteggel (ütegenként 3 db
29. M. vagy 29/38. M. mintájú 8 cm-es légvédelmi
ágyúval) mintegy 293 db 35 M. mintájú 40 mm-es
gépágyúval számolhatott. 1943. májusra elkészült a
Balaton-vidéki iparvidék légvédelmét ellátó légvédelmi
tüzérség rendszere. A Veszprém—Várpalota—Pétfürdő—Fűzfő—Ajka körzetében lévő ipartelepek védel
mére felvonult 26 db 35. M. mintájú 40 mm-es gép
ágyú, valamint a 103/1. és 209. légvédelmi ágyús üte
gek 4—4 db 80 mm-es lövege. A veszprémi lőszergyár
tól DNy-ra a 242/2. sz., D-re a 261. m. p.-nál a 242/1.
sz., KKD-re a 241/1. sz., ÉK-re a 241/2. sz. légvédelmi
gépágyús félszakaszok (1—1 db gépágyúval) foglaltak
el tüzelőállást. Veszprémtől délre, Nemesvámos kör
zetében a Likas-dombon (359. m. p.) a 209. légvédel
mi ágyús üteg 4 db 80 mm-es lövege, László-majornál
a 237/1. sz., ettől D-re, a 318. m. p.-nál pedig a 237/2.
sz. gépágyús félszakasz 1—1 db lövege helyezkedett
el. A pétfürdői Nitrogénművek Ipartelepeinek légvé
delmére, a gyárteleptől Ny-ra emelkedő Macskahe
gyen a 103/1. légvédelmi ágyús üteg 4 db lövege, a
Kispéti-pusztán a 238/2. sz., Vörösmalomnál a 207/1.
sz., ettől Ny-ra, a 128. m. p.-nél a 238/1. sz., a gyárte
leptől NyNyD-re emelkedő magaslaton a 236/2. sz., a
gyárteleptől É-ra levő út—vasúti kereszteződésnél a
236/1. sz., ettől ÉK-re a Csererdőben a 131. m. p.-nál
a 207/2. sz., a gyárteleptől K-re pedig a 235/2. sz.
gépágyús félszakaszok l - l db légvédelmi gépágyúja
foglalt el tüzelőállást. A Várpalotától Ny-ra, a 1-29. m.
p.-hoz tervezett 208. légvédelmi ágyús üteg ekkor
még nem vonult fel. Pétfürdőtől délre, a peremartoni
Ipari Robbanóanyag Rt. védelmére, a gyárteleptől
ÉNy-ra, a 153. m. p. körzetében a 247/1. sz., agyár
teleptől DDK-re, a 154. m. p. keleti körzetében a
247/2., ettől délre a 229/2, a 154. m. p. és Berhida
közti felezőben pedig a 229/1. sz. gépágyús félszakasz
1—1 db 40 mm-es gépágyúja helyezkedett el. A fűzfői
Nitrokémia Ipartelepektől DNy-ra, a 184. m. p. kör
zetében a 240/2. sz., a gyárteleptől D-re, a 119. m.
p.-nél a 240/1. sz., a gyártelep ÉK-i szélén a 208/1.
sz., a gyártelep É-i sarkán a 208/2. sz., a Papvásárhe
lyen a 239/1. sz., a gyárteleptől ÉNy-ra, a Kásahegyen
(238. m. p.) pedig a 239/2. sz. gépágyús félszakaszok
1—1 db gépágyúja foglalt el tüzelőállást. A gyártelep
től DNy-ra, a Tobruk elnevezésű magaslatra tervezett
210. légvédelmi ágyús üteg erre az időre még nem
érkezett meg.

207. légvédelmi ágyús üteg ez időre még nem érkezett
meg.
A légvédelmi tüzérséget ellátó honi szaklégvédelmi
figyelőszakaszok a megyében három körzetben tele
pültek. A 209. sz. szakvédelmi szakasz (Veszprém)
alárendeltségében levő 209/1. raj Veszprémvarsányban, a 209/2. raj Csóton, a 209/3. raj Révfülöpön, a
209/4. raj Akaiiban, a 209/5. raj Tihanyban műkö
dött. A 210. sz. szaklégvédelmi szakasznak (Ajka)
volt alárendelve: a 210/1. raj Pápán, a 210/2. raj Nya
rad Ny-ra, 155. m. p.-on, a 210/3. raj Károlyházapusztán, a 210/4. raj Sümegen, a 210/5. raj Tapolcától
D-re, Szentgyörgyhegyen. A 208. sz. szaklégvédelmi
szakasz (Pétfürdő) alárendeltségében volt, a 208/1. raj
Kisbéren, a 208/2. raj Rédén, a 208/3 raj Nagyberényben, a 208/4. raj Kustyánhegyen, a 208/5. raj pedig
Enyingtől DK-re.3 5 (6. ábra)
1943. augusztus 12-re véglegesen kialakult az or
szág hét honi légvédelmi tüzérségi csoportparancsnok
ságának megszervezése, ezen belül a „Balatoni honi
légvédelmi tüzércsoport" kialakítása a légvédelmi
ágyús ütegek tekintetében. Balatonfűzfő körzetében a
103/2, IV/1. és IV/2. légvédelmi ágyús ütegek foglal
tak tüzelőállást ütegenként 3-3 db 29/28. M. mintájú
80 mm-es légvédelmi ágyúval. Ugyanakkoi Pétfürdő
6. ábra. Magyar 1935. M. 40 mm-es légvédelmi gépágyú tüze
lőállásban. (1943-44)
Fig. 6: Hungarian 40 mm anti-aircraft gun 1935.M in firing
position (1943-44)

Az ajkai ipartelepek (centrale, timföldgyár, alumí
niumkohó, üveggyár stb.) védelmére: a gyárteleptől
D-re, a vasút melletti 244. m. p.-on a 4/3. sz., Tósokberénd É-i szélén, a 236. m. p.-nál a 4/1. sz., Tósokberénd ÉK-i szélén, a 223. m. p.-nál pedig a 4/4. sz.
gépágyús félszakaszok 1—1 db 40 mm-es gépágyúja
foglalt állást.
Az Ajkától ÉK-re emelkedő magaslatra tervezett
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körzetében a 203/1., 203/2 és 203/3. légvédelmi
ágyús ütegek 3 - 3 db 29. M. mintájú, 80 mm-es lö
vege ment tüzelőállásba. A 40 mm-es gépágyús félsza
kaszok diszlokációja válatozatlan maradt. 1943. ok
tóber 9-én a honvédelmi miniszter a 36-os bizottság
ülésén kijelentette, hogy a honi légvédelmi tüzércso
portok szervezése befejeződött, de „ . . . még nem ér
ték el azt a fokot, ami a korszerű angolszász légi tö
megtámadások eredményes elhárításához szükséges
volna." 36
Annak ellenére, hogy Magyarország és a Szövetsé
ges Hatalmak nyugati államai (Amerikai Egyesült
Államok, Nagy-Britannia) között már 1941. decembe
rétől hadiállapot volt, a frontvonalak távolsága miatt
tényleges harci cselekményre nem került sor. Miután
a brit és amerikai hadseregek 1943. májusára elfoglal
ták Észak-Afrikát, lehetővé váltak a délkelet-európai
stratégiai célpontok elleni légitámadások. Észak-Afri
kában — az ott állomásozó amerikai 9. harcászati légi
hadsereg 98. és 376. nehézbombázó-ezredeiből, vala
mint az Angliában állomásozó amerikai 8. hadműve
leti légihadseregtől átirányított 44., 93. és 389. nehéz
bombázó-ezredekből — megszervezték az amerikai
201. Ideiglenges Bombázókülönítményt, amely 1943.
július 3-ra érte el a harckészültség szintjét. Június
10-én az Angliában állomásozó amerikai 8. hadműve
leti légihadsereg és az Észak-Afrikában összpontosí
tott amerikai 201. Ideiglenes Bombázó Különítmény
kombinált bombázó hadműveletre (Combined Bom
ber Offensive - CBO), fedőnevén „POINTBLANK"
hadműveletre kapott parancsot délkelet-európai kato
nai célpontok ellen. 37 Az első - Wiener Neustadt-i
— légitámadásra 1943. augusztus 13-án került sor. A
201. Ideiglenes Bombázó Különítmény I. hullámában
megjelenő 30—35 négymotoros bombázórepülőgép
13 óra 31 perckor Sellye magasságában hatolt be az
ország légterébe. A Balaton vonalán repülő kötelék
Tihany felett fordult északnyugati irányba. A II. hul
lám 20 db négymotoros bombázója a megye légterét
nem érmtette. 38
Szeptemberben az amerikai 201. Ideiglenes Bom
bázó Különítményt feloszlatták, s az október 1-i és
24-i nyugat-dunántúli átrepüléseket az amerikai 9.
harcászati légihadsereg két bombázóezrede hajtotta
végre. A veszprémi 3. kerületi légvédelmi központ
mindkét esetben légiriadót rendelt el, de mivel egyik
esetben sem jelentek meg amerikai repülőgépek, a pol
gári lakosság — különösen Veszprémben — most sem
vette komolyan a légiriadót, s a rendőrség figyelmez
tetése ellenére az utcákon csoportosultak, sétálgattak.
A november 2-án déli 12 óra 40 perckor elrendelt
légiriadó után sem jelentek meg a megye légterében
amerikai repülőgép-kötelékek.
1943. november 20-án a m. kir. Légierők Parancs
noksága elrendelte, hogy az országban állomásozó re
pülőegységek - harci osztagok, iskolák stb. - kétnégy gépből álló légvédelmi készültséget szervezze
nek. November 30-án délelőtt 10 óra 45 perckor a
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7. ábra. Amerikai Consolidated B-24. „Liberator" bombázórepülőgép. (1944)
Fig. 7: American Consolidated B-24 „Liberator" bomber
(1944)
veszprémi 3. légvédelmi központ - az ország délnyu
gati légterében megjelenő amerikai bombázógép-kötelékek miatt - riasztotta Sopron, Pápa, Ajka, Veszp
rém, Győr, Székesfehérvár és Börgönd körzetét. A fel
hős égbolt miatt az amerikai bombázókat ebben az
esetben sem lehetett látni, azonban a több hullámban
repülő kötelékek motorjainak bugása Pápán jól hall
ható volt. Pápa város lakossága a 11 óra 35 percig
tartó légiriadó alatt példás magatartást tanúsított, de
Veszprémben újra panaszok merültek fel a lakosság
komolytalan viselkedése miatt. A légiriadó első per
ceiben — 10 óra 50 perckor —, a légvédelmi vadász
erők parancsnokságának tévesen értelmezett „bevetési
készültség" parancsa folytán a tapolcai repülőtérről a
légvédelmi készültség három Reggiane R-2000-es
„Héja" vadászrepülőgépe felszállt, de a 10 perces be
vetés során a légtérben amerikai repülőgépeket nem
láttak. 39 Az amerikai légiháború során ez volt az első
eset, hogy magyar vadászrepülőgépek — ha téves pa
rancsra is! - felszálltak az amerikai bombázók ellen.
Mivel a Dunántúl a délkelet-németországi iparvi
dék előterét képezte, a német „Ostmark Vadászre
pülő Parancsnokságnak" („Jagfü, Ostmark") aláren
delt német 8. honi vadászrepülő-hadosztály (pk.:
Handrich rep. vezérőrnagy) 1943. novemberétől a
hadosztály alárendeltségében harcoló 103/2. romboló
osztály (állomáshelye: Wels) tevékenységi körzetét a
Dunántúlra is kiterjesztette. Az osztály Messerschmitt
Me. 210-es és Messerschmitt Me. 410-es kétmotoros
rombolókkal volt felfegyverezve.40
A Magyarország elleni szervezett amerikai—brit légi
támadásokat politikilag a teheráni konferencia
(1943. november 28-december 1.) készítette elő. A
Szövetséges Hatalmak vezérkarai elhatározták, hogy
az 1943. júliusa óta folyamatban levő Kombinált
Bombázó Offenzívát (CBO), az ún. „POINTBLANK"
fedőnevű légi hadműveletet Németország szövetsége
seire is kiterjesztik, s csapásokat mérnek azok ipari,
nyersanyag- és közlekedési bázisaira. A magyarországi
célpontok közül elsődlegesek a Budapest-CsepelGyőr hadiipari üzemek, valamint a dunántúli olajipari
bázisok voltak. Veszprém megyében csak a péti olaj
finomító volt hadműveletileg kijelölt célpont. Az

1944. nyári légitámadások során csak ezt a hadműve
leti célpontot érte - 1944. június 14-én és július
14-én — stratégiai légitámadás. Ezenkívül — harmadik
nak — még a veszprémi repülőteret érte 1944. július
8-án stratégiai légitámadás.
A légitámadásokat azonban csak a Dél-Olaszország
ban kiépített repülőterek felhasználásával lehetett
megvalósítani. 1943. november 1-én megalakult — és
az olaszországi Foggia körzetében települt — az ameri
kai 15. hadászati légihadsereg. Ennek alárendeltségé
ben voltak a — négymotoros Consolidated B—24.
„Liberator" típusú stratégiai bombázó-repülőgépek
kel felszerelt - 98., 376., 449., 450., 451., 484.,
460., 464., 465., 485., 454., 455., 456., 459., bombázórepülő-ezredek, valamint a négymotoros Boeing
„Fortress-II" típusú stratégiai bombázó-repülőgé
pekkel felszerelt 2., 97., 99., 301., 463., 483. bombázórepülő-ezredek. A 21 ezred összesen 84 századból
állott, századonként 8-8 db repülőgéppel. A légihad
sereg közel ezer bombázógépből állt, a veszteségek és
a pótlás miatt számuk állandóan változott. A bombá
zógépek támogatását 1943. végén csak a - Lockheed
P-38. „Lightning" típusú kétmotoros-kéttörzsű, egy
személyes távolsági kísérő vadászrepülőgépekkel fel
fegyverzett - 1., 14., és 82. vadászrepülő-ezredek lát
ták el. (Az egymotoros, egyszemélyes North Ameri
can P—51. „Mustang" vadászrepülőgépekkel felszerelt
31., 52., 325., vadászrepülő-ezredeket, valamint az
egymotoros, egyszemélyes Republic P—47. „Thunder
bolt" vadászrepülőgépekkel felszerelt 332. vadászrepülő-ezredet csak 1944. nyarára állították fel). A lé
gihadsereg átlagosan 500 db vadászrepülőgéppel ren
delkezett. (7. ábra)
A légihadseregnek volt alárendelve а В-24. és
B-17. típusú gépekkel felszerelt 885. különleges
bombázórepülő-század, a P-38-as gépekkel ellátott
154. időjárásfelderítő-század, valamint a speciális
P-38-as, ún. F-5-ös repülőgépekkel felszerelt 15. tér
képező repülőszázad.41 Az amerikai 15. hadászati
légihadsereg mellett tevékenykedett a brit 205. bom
bázócsoport nyolc százada: a Tortorellánál állomá8. ábra.

Amerikai North American P-51. „Mustang"
vadászrepülőgép-raj. (1944)
Fig. 8: Nort-American p-51 "Mustang" fighter squadron

sózó 37., 70. bombázószázadok, valamint a Foggia
körzetében települt 40., 104., 142., 150. bombázórepülő-századok kétmotoros Vickers-Wellington tí
pusú bombázórepüiőgépekkel, a 178. bombázóre
pülő-század négymotoros „Liberatorokkal", a 614.
bombázórepülő-század négymotoros „Halifax"-okkal,
a 14. bombázórepülőszázad pedig kétmotoros „Ma
rauder" és „Boston" közepes bombázórepülőgépek
kel volt felfegyverezve. A brit kötelékek kizárólag éj
szakai légitámadásokra voltak berendezkedve. Decem
ber 10-én megszervezték a két bombázórepülő-magasabbegység felsőbb parancsnokságait: a Földközi-ten
geri Szövetséges Légierő parancsnokságot, illetve az
annak alárendelt „Mediterranean Allied Strategic Air
Force" (MASAF), „Földközitengeri Szövetséges Had
műveleti Légierő" parancsnokságot. (8. ábra)
1943. december közepétől a MASAF légi felderítő
egységei megkezdték Magyarország hadi fontosságú
célpontjainak légi felderítését. A felderítőrepülések
1944. januárjában folytatódtak. A január 5-ről 6-ra
virradó éjszaka, 7-én és 22-én a déli órákban, 23-án és
26-án este a Dunántúl légterében amerikai felderítő
repülőgépek jelentek meg. A növekvő veszély miatt,
1944. február ll-én a m. kir. honvédelmi miniszté
rium - 129-130. sz./eln. 36.-1944. sz. rendeletével
utasította a városok polgármestereit a légitámadások
tűzveszélye miatt oltókutak és oltóvíztárolók építé
sére. A mellékletben egy 500 m3-es oltóvíztároló me
dence szabvány rajzát és árkalkulációt közölték: egy
500 m3-es medence 70000 Pengő, egy 250 m3-es me
dence 50000 Pengő, egy oltókút pedig 15000 Pen
gőbe kerülhetett. Röviddel utána, 1944. február
15-én a szombathelyi III. hadtestparancsnokság 192. sz./eln. légió - 1944. febr. 15-i rendeletében hivatkozva a m. kir. honvédelmi minisztérium
129 400/eln. 36. - 1944. sz. rendeletére - utasította
a városok polgármestereit, hogy kötelezzék a lakossá
got házcsoport-óvóhelyek azonnali létesítésére. Ennek
végrehajtásáról április l-ig kértek pontos jelentkezése
ket. 42
1944. március 17-én déli 12 óra 16 perckor légiria
dót rendeltek el a dunántúli körzetekben, mivel
DNy-i irányból, a Balaton légterén át mintegy 70 db
amerikai bombázórepülőgép jelent meg két hullám
ban, vadászvédelem nélkül. A bombázók az ún.
„Combat box"ot alkalmazták, három százados osz
tálykötelékben, századonként kilenc géppel repültek
(az osztálykötelék 1945. februárig 27 gépből állt). Az
így nyert harci alakzat szinte hézagmentes tűzösszpontosítást és tűzteret alkotott.
Mivel a kötelékek Budapest főirányban repültek —
magasan az alacsony felhőtakaró felett — riadóstarttal
harcba vették Budapest-Ferihegy repülőtérről a ma
gyar 2/1. vadászrepülő-század Messerschmitt Me-109.
G. kötelékeit. A rossz látási viszonyok és sűrű, vastag
felhőzet miatt a tizenegy gépből álló magyar 2/1. vadászrepülő-századnak csak 3. raja (pk.: Szombathelyi
Elemér főhadnagy) került harcérintkezésbe az ameri179

kai В—24. „Liberator" bombázókkal. Az amerikai
bombázók fedélzeti géppuskásai két magyar vadász
gépet lelőttek. Az egyik sérült magyar gép (Murvay
János őrmester) Mezőkomáromnál kísérelt meg kény
szerleszállást, de a gép egyik szárnyvége a Petőfi utca
48. sz. ház istállójának sarkába ütközött, a gép levágó
dott az ún. Papmajor területére és felrobbant. A gép
roncsai többszáz méteres körzetben szóródtak szét, a
robbanás darabokra szaggatta a pilótát is. A másik
találatokat kapott magyar gép (Kis-Benedek István
tizedes) a Siótól délre, Szabadhídvégtől mintegy 1500
méterre zuhant le, mélyen belefúródva a laza talajba.
A gép pi'ótája ugyancsak életét vesztette.4 3 Az ameri
kai bombázóknak veszteségei nem voltak, csak kisebb
sérüléseik lehettek, mert ősi északi körzetében és
Várpalotánál több bombaledobás történt. 44
A szombathelyi III. hadtest légvédelmi parancs
noka, Törseök Károly ezredes riportot közölt a
„Veszprémvármegye" с lap 1944. április 16-i számá
ban „Beszámoló a március 17-i bombázásról" címmel,
s a riport valószínűleg Várpalotán játszódott le: Már
cius 17-én szürke felhőtakaró tette fagyossá az amúgy
is nedves, páratelt levegőt. Mégis a déli órákban
felbúgó sziréna hangjára melege támadt az óvóhelyre
szaladó embereknek, ki-ki törölte verejtékét, mert
hallhatóvá vált a szokatlanul erős dübörgése sok-sok
láthatatlan gépnek, motornak, melyek a felhők fölött
északnak ugyancsak szelték a levegőt. Már jó negyed
órája figyeltük ezt a vég nélküli zúgást, midőn lassan
ként távoli morajjá zsugorodott össze a motoroknak
idegeket korbácsoló lármája . .. Síri csend borult a kis
városka egyébként élénk forgalmára. A beállt szünet
ben végigtekintettem a főtéren. Sehol egy lélek . ..
(Néhány perccel később). . . nyugati irányból köze
ledő gépek zúgása ütötte meg a fülünket. Vissza az
óvóhelyre! Alig érkeztem le az óvóhelyre, tompa rob
banások hangja hallatszott, majd néhány perccel ké
sőbb erősebb dörejek, közelebb esett bombasoroza
tok reszkedtették meg a falakat. Itt volt a vészes pilla
nat, amely összeszorítja a szíveket. . .
Ebben a pillanatban fejünk felett erős géppuska- és
gépágyútüzelés váltakozott a motorok iszonyatos
erejű dübörgésével. Majd ismét bombarobbanások ne
héz tompa moraja feszítette az idegeket. . . Még vagy
nyolc percet kellett várni, míg végre megszólalt a ne
hezen várt egyenletes szirénabúgás, a felszabadító jel,
amely visszahozta az életszínt az emberek arcába . . .
A városka légóközpontjába igyekeztem. A kárfigyelők
már együtt voltak és jelentették, hogy a városka hatá
rában levő hegyi dűlőben négy bomba esett, délre,
„A" község felé nagyon sok bomba hullt, észak felé,
„B" község irányában pedig vagy tíz bombaledobást
észleltek . . . „C" és „D" községeket több bombatalá
lat érte . . . Emberéletben kár sehol sem történt."
Március 17-től - több mint két héten át - teljes
léginyugalom honolt az országban
Március 18-án délután a német hadsereg részéről
mejpndult a katonai megszállás légi előkészítése két
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német csatarepülő-ezred és egy vadászrepülőosztály
bevetésével. A Veszprém megyei magyar katonai re
pülőterek felett német repülőgépek jelentek meg, le
szállási engedélyt kértek, de a légvédelmi tüzérség
figyelmeztető lövéseire nyugati irányba távoztak el.
A délutáni órákban - más katonai objektumokhoz
hasonlóan - a megye repülőterein is készültségi álla
potot rendeltek el. Másnap - március 19-én a déli
órákban felvonuló - német csapatok harc nélkül
szállták meg a megyében levő magyar katonai repülő
tereket. Veszprémet és környékét a német 92. gépesí
tett dandár csapatai szállták meg, majd néhány nappal
később Berhida körzetébe érkezett a német 615. lég
védelmi tüzérosztály négy - 105 mm-es légvédelmi
ágyúkkal felszerelt — ütege. A légvédelmi tüzérséggel
egyidejűleg Lovászpatona körzetébe egy vadászrepülő-irányító központot telepítettek a németek. A
bázist egy német Todt-műszaki század és a környék
ről felfogadott polgári munkaerő építette. A szállásbarakokat az Üjhegy mögötti völgyben építették, míg
az Újhegyen állították fel a hatalmas rácsantennájú
Fu. Mg. Л. 1. „Freya" kereső lokátort, amely 2,4 mé
teres hullámhosszal 120-200 kilométerre érzékelte a
célt, az oldalszöget és a távolságot. A völgyben épült
fel a Két Fu. Mg. 65. jelű „Würzburg-Reise" berende
zés, egyenként 9-9 tonna súlyú, 7,5 m átmérőjű pa
rabolarács-tükörrel, amelyek közül az egyik az ellen
séges vadászrepülőgépet követte, a másik a saját va
dászrepülőgépet irányította és vezette rá a célra.
III.
Veszprém megye és a Földközi-tengeri Szövetséges
Hadászati Légierő „POINTBLANK" légi hadművele
tének utolsó szakasza 1944. április 3-tól decemberig
1944. április 1-vel az amerikai hadműveleti légierő
megkezdte a Kombinált Bombázó Offenzíva (CBO),
az ún. „POINTBLANK" légi hadművelet utolsó sza-

9. ábra. A keszthelyi öbölben 1944. ápr. 4-én kényszerle
szállást végrehajtott brit Vickers Armstrong Wellington
bom bázórepülőgép.
Fig. 9: British bomber Vickers Armstrong Wellington emer
gency -landed at Keszthely Bay on 4th of April 1944

kaszát, amelynek hadászati célja már a tervbe vett
nyugati partraszállás, a második front megnyitásának
légi előkészítése volt. Feladatai közé tartozott, hogy
rombolja és megbénítsa Kelet- és Délkelet-Európa útés vasúthálózatát, hogy ezzel lassítsa a német erők
átcsoportosítását a keleti frontról Nyugat-Európába.
Mivel ezek az útvonalak jelentős részben Magyarorszá
gon át húzódtak, a légi hadművelet súlyosan érintette
Magyarországot is, s ezen belül a Dunántúlt és Veszp
rém megyét. 1944. április 3-án délelőtt az amerikai
15. hadműveleti légihadsereg megindította első táma
dását Budapest — a nagy forgalmi és ipari csomópont
- ellen. A déli órákban az ország délnyugati légteré
ben 180 négymotoros bombázó- és 170 vadászrepülő
gép jelent meg, majd a Balaton légterén át Budapest
felé repült.
A Várpalota—Pétfürdő és Berhida körzetében össz
pontosított légvédelmi tüzérség, a német 615. légvé
delmi tüzérosztály, továbbá a magyar 203. honi légvé
delmi tüzérosztály, valamint a Balatonfűzfőnél tü
zelőállásban levő magyar IV/1. és IV/2. légvédelmi
ágyús ütegek és a 103/2. légvédelmi ágyús üteg teljes
erővel lőtte a nagy magasságban repülő kötelékeket —
minden eredmény nélkül. A budapesti olajfinomí
tókat ért pusztító légitámadást április 3-án éjszaka —
20 óra 30 perctől 01 óra 30 percig - a MASAF brit
205. bombázócsoportjának több hullámban végrehaj
tott éjszakai bombatámadása folytatta. Éjszaka 22
óra 30 perc körül egy Budapest felett megsérült két
motoros brit Vickers-Armstrong Wellington típusú
bombázórepülőgép Keszthelytől 4 km-re északra, né
hány száz méterre a gyenesdiási partoktól a Balaton
ban hajtott végre kényszerleszállást. A repülőgép ge
rince, egyik szárnya és függőleges vezérsíkja kiemelke
dett a tó vizéből, s erre kapaszkodott fel a gép sze
mélyzetének négy életben maradt tagja. A gép piló
tái! (Gordon Pemberton őrmester, 25 éves, Ausztrá
lia) lövéssérülések miatt már előzőleg meghalt. A brit
katonák segélykérő fény- és sípjeleit egy polgári sze
mély vette észre, aki azt azonnal jelentette a keszthe
lyi német katonai parancsnokságnak. Április 4-én haj-

10. ábra. Amerikai Lockheed P-38. „Lightning" vadász
repülőgépek. (1944),
F;ig. 10: American Lockheed P-38 "Lightning" fighters
(1944)

nali 04 óra körül egy német osztag vonult ki úszó gép
kocsikon, míg néhány kocsi a parton biztosított, több
úszó gépkocsi szétbontakozott harci rendben úszott a
roncsról adott fényjelek irányába. A bombázógép tör
zsén lovaglóülésben kuporgó, összefagyott négy britet
- köztük két sebesültet - és a halott pilótát azonban
egy elsőnek odaérkező magyar polgári motorcsónak
vette fedélzetére és szállította Keszthelyen partra. 45
A halottat Keszthelyen temették el, az életben ma
radt katonák - kórházi kezelés után - hadifogságba
kerültek (9. ábra)
Mivel az elkövetkezendőkben további amerikai és
brit légitámadásra lehetett számítani, április 6-án el
rendelték a városi és járási kármegállapító bizottságok
azonnali felállítását, s elrendelték, hogy a légitámadá
sok kárjelentéseit szóban hat órán belül, írásban pedig
öt napon belül jelenteni kell az illetékes hadtestpa
rancsnokságnak, a Kereskedelmi és Közlekedési Mi
nisztérium O. M. osztályának és a Honvédelmi Minisz
térium 7/K. és 36. osztályának.46 Egyidejűleg a szom
bathelyi III. hadtest légvédelmi parancsnoksága meg
szervezte a körzetébe tartozó megyék, légoltalmi tűz
szerészszolgálatát.
Veszprém megye légoltalmi tüzszerészszolgálatát a
hajmáskéri Központi Lőiskolában működő 7. sz. légó
tűzszerész járőr (pk.: Szénási Mátyás tü. mü. gyakor
nok) látta el. Feladatuk volt a befulladt, fel nem rob
bant bombák, ejtőlőszerek hatástalanítása.4 7 Az élet
veszélyes felderítő és kiemelési munkákra ugyanakkor
a hajmáskéri katonai táborban levő zsidó vallású sze
mélyekből felállított 104/2. kisegítő katonai munka
szolgálatos századot alkalmazták. Április 4-12 között
- kivéve a 8-i esti és a 9-ről 10-re forduló éjszakai
zavaró repüléseket - légitevékenység nem volt a Du
nántúl térségében. Csak április 12-én 11 óra 30 perc
és 13 óra között rendeltek el légiriadót a megyében a
Dunántúl nyugati légterében - Wiener Neustadt ellen
- támadó 320 amerikai repülőgép miatt. 48 A Balaton
északnyugati légterében - a jobbszárnyukat bizosító
- tíz Lockheed P-38. „Lightning" kétmotoros kéttörzsű vadászrepülőgép jelent meg, amelyek Tapol
ca felett megtámadták a magyar vadászrepülőkikép
zőiskola három „Héja" vadászgyakorlógépét és le
szállásra kényszerítették azokat.4 9 A légiharc során
eltévedt gépfegyver lövedékek Tapolcán — a járásbíró
ság épületében - megöltek egy polgári személyt, aki a
légiriadó ellenére az épület ablakában tartózkodott. 50
( 10. ábra)
Április 13-án délelőtt délnyugati irányból két osz
lopban jelentek meg újra amerikai kötelékek. Az
egyik oszlop — 342 db négymotoros Consolidated
B-24. „Liberator" - Budapest, a másik oszlop — 163
db négymotoros Boeing B—17. „Flying Fortress" Győr irányába repült. 51 A Győrt támadó bombázók
közül a légvédelmi tüzérség és a vadászvédelem több
gépet lelőtt. Ezek közül az egyik megsérült és égve
déli irányba menekülő Boeing B—17. „Flying Fort
ress" déli 12 óra 15 perc körül Gyarmat községtől 1
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11.

ábra.

Amerikai Boeing B - 1 7 . „Flying Fortress"
bombázórepülőgép. (J944)
Fig. 11: American Boeing B - 1 7 "Flying Fortress" bomber
unit (1944)

km-re délkeletre lezuhant. A gép személyzetéből né
gyen ejtőernyővel sikeresen földet értek. A hatósági
adatok szerint: Max Well (Zittleton W. T. 43. 44. B.
18. 190. 052. P.), Miller Earl J. J. R. (T. 43. T. 44. B.
P. 13. 080. 274.), Willie W. Germann (0-750973. T.
42. 43. A. P.) és még két azonosíthatatlan amerikai
katona a gép roncsai között elégett.5 2 Egy másik sé
rült amerikai négymotoros bombázó Zircig repült, s
miközben az egyik szárnya már lángolva égett, egy
teljes kört írt le a község felett, majd a Zirctől 4
km-re északra fekvő Flóra-major és a 83. sz. műút
között lezuhant és felrobbant. A személyzetből hatan
ejtőernyővel földet értek, hárman a roncsok között
égtek el, (11. ábra)
Április 14-én a m. kir. III. hadtest parancsnoksága
elrendelte a hadiipari jellege miatt különösen veszé
lyeztetett Pétfürdő polgári lakosságának azonnali ki
telepítését. 850 polgári személyt telepítettek Borza
vár, Réde, Nagyesztergár és Porva községekbe. A kitelepítetteket élelmiszerrel és közszükségleti cikkekkel
az üzemnek kellett ellátnia.53 Április 14-23 között
nyugalom volt, csak a 15-ról 17-re forduló éjszaka
hajtott végre átrepülést a brit 205. bombázócsoport.
Mivel a német 6/III. éjszakai vadászrepülő-osztály
több helyen megtámadta őket, a brit bombázók kény
szer bombaledobásokat hajtottak végre, pl. a Balatonakarattya-Enying közti műút 2.790-es kilométerszel
vényében, s világítóbombákat dobtak le Pétfürdő és
Pula felett. 54 Több brit repülőgép lezuhant, valószí
nűleg az egyik brit gép személyzetének tagjai közül
való volt az a két angol katona, akiket április 17-én a
barnagi erdőben fogott el a magyar csendőrség.5 5 Az
egyre nagyobb arányokban kibontakozó légitámadá
sok miatt Veszprém megye polgári hatóságai elrendel
ték, hogy április 30-ig házi és házcsoport-óvóhelyeket
kell kialakítani és építeni, házi riasztókészülékeket
kell beállítani.5 6 Veszprémben ezt annyira nem vet
ték komolyan, hogy július 30-án a polgármester en
nek határidejét - szigorú büntetés kilátásba helyezé
sével! - augusztus 15-re módosította. Ugyancsak ápri182

lis 24-én a megyei hatóságok újra elrendeltek a vízmű
vektől és vízvezetékektől független oltóvíztároló me
dencéknek (legalább 250 m3-es űrtartalommal) gyor
sított kiépítését.5 7 A légoltalmi intézkedések mellett
az országban több sajtóorgánum — köztük a „Veszp
rémvármegye" és a „Veszprémi Hírlap" is 1944. ápri
lis 16 - 23. és 26. számában — a Szövetséges Hatal
mak hadseregei elleni gyűlöletkeltés szándékával mint az utólag kiderült! - hamis adatokat közölt,
„óvakodjunk a talált játékoktól!" címmel arról írt
április 16-án a Veszprémvármegye, hogy az angol
szász repülőgépek robbanószerkezettel ellátott rongy
babákat dobtak le. Az újságok szerint Nyirádon rob
banó cigarettákat, Csabrendeken robbanó Schmollpaszta jelzésű cipőboxos dobozt találtak, az utóbbitól
egy asszony súlyosan megsérült. Veszprém-Görzsönyben pedig olyan barna lemezeket találtak, amelyek
nek érintésére több ember keze megbénult. A Veszp
rém vármegye с lap április 23-án „Gyermekgyilkos
hadviselés!" címmel hisztérikus kirohanást intézett:
,,. . . Hadviselés ez? Nem hadviselés! Ez közönséges
és legaljasabb emberölés! Hadicsel ez? Nem hadicsel!
Hadicsel volt valamikor a trójai faló, de ezek a rongy
babák semmi máshoz nem hasonlíthatók, mint a tör
ténelemben ismert heródesi gyermekülés egyik módjá
hoz! Pedig elérkezik még az az idő, mikor nekik felelniök kell a rongybabákért, a dinamittal töltött tolla
kért és ceruzákért, a nemzetközi hadijognak ilyen för
telmes megcsúfolásáért!" A pánikkeltő újsághírekre a
m. kir. Honvédelmi Minisztérium csak 1944. július
17-én reagált 132.979./eln. 36. 1944 sz. köriratában,
amelyet az összes rendőrfőkapitányságnak és megyei
városi légoltalmi parancsnokságnak megküldött. A
körirat kijelentette, hogy április 3-a óta tömegével
érkeztek a H. M. 36. osztályához minden tárgyilagos
ságot nélkülöző, képzelet szülte — a légoltalmi pa
rancsnokságok által nem ellenőrzött — bejelentések,
melyek szerint több helyen találtak angolszász
parancsnokságok által nem ellenőrzött - bejelenté
sek, melyek szerint több helyen találtak angolszász
repülőgépek által levetett „robbanó ceruzákat", töltőtollakat, zseblámpaelemeket, öngyújtókat stb., ame
lyek sérüléseket is okoztak. Ezekkel kapcsolatban
mind a fővárosi, mind a vidéki újságokban minden
alapot nélkülöző közlemények jelentek meg. A vizsgá-

12. ábra. Amerikai Boeing B - 1 7 . „Flying Fortress" bombázórepüló'gép. (1944)
Fig. 12: American Boeing B - 1 7 "Flying Fortress" bomber
(1944)

latok megállapították, hogy mindezek légből kapott
rémhírek.5 8
Április 23-án déli 12 óra 45 perckor újra légiriadót
rendeltek el a Dunántúl teljes térségében, mivel — dél
nyugati irányból — a Balaton légterében hatalmas
amerikai repülőgép-kötelékek jelentek meg, összesen
956 bombázó- és vadászrepülőgép.59 A magyar 101.
honi vadászrepülő-osztály nem került bevetésre, a
német 8. honi vadászrepülő-hadosztály kötelékei vi
szont már a Balatontól délre megtámadták az ameri
kai kötelékeket s összesen nyolc négymotoros bombá
zót és négy vadászrepülőgépet lőttek le. A légvédelmi
tüzérség ugyanekkor hat gépet semmisített meg. Egy
amerikai kétmotoros, kéttörzsű P—38. „Lightning"
vadászgépet a német vadászgépek Kerta légterében
lőttek le, s az égő amerikai repülőgép Bazsi mellett, az
Irtás-dűlőben zuhant le, ahol felrobbant és elégett. A
gép pilótája ejtőernyővel földet ért, s a magyar csend
őrök csak az esti órákban Keszthely közelében fog
ták el. 60
Április 23-tól — május 4-i Budapest elleni éjszakai lé
gitámadás kivételével — május 10-ig az amerikai 15.
légihadsereg kötelékei nem támadták az országot. A
legközelebbi átrepülésre május 10-én délelőtt került
sor, amikor is 174 db B—17 „Flying Fortress" és 126
db B—24 „Liberator'- típusú négymotoros bombázó
gép — nagyszámú vadászrepülőgép biztosítása mellett
— támadta a Dunántúl délnyugati térségén át WienerNeustadtot. A német 8. honi vadászrepülő-hadosztály
vadász- és rombolókötelékei már a Balaton légterében
megtámadták az amerikaiakat. Déli 11 óra körül he
ves légiharc alakult ki Tapolca, Jánosháza és Pápa lég
terében. Egy találatokat kapott német Me. 109-es va
dászgép Sümegtől délkeletre, a tapolcai út mellett zu
hant le, pilótája (Georg Heinelt törzsőrmester, 28
éves, Reppen) életét vesztette. Egy másik német va
dászrepülőgép Közép-Iszkáztól mintegy 800 méterre
keletre zuhant le és pilótájával együtt elégett.61 A lé
giharcok során megsérült amerikai bombázógépek he
lyenként kényszer bombaledobásokat hajtottak végre,
így pl. Csögle határában tizenegy nagyméretű bombát
dobtak le. (12. ábra.)
1944. májusában a pápai 1. honvéd ejtőernyős
zászlóaljat — az 1. szállítórepülő-század 4 db Fiat—G.
13. ábra. Magyar Messerschmitt Me. 109. G. vadászrepülő
gép a veszprémi repülőtéren. (1944. nyár)
Fig. 13: Hungarian fighter Messerschmitt Me. 109. G at
Veszprém airport (summer 1944)

12-es szállítórepülőgépe nélkül — frontra szállították.
Ezekben a napokban — 1944. május 10—14 között —
telepítették a Veszprém-jutási repülőtérre az 1944.
május 1-én megalakult és a Légierő Parancsnokságnak
alárendelt Honi Légvédelmi Parancsnokság irányítása
alá tartozó m. kir. 101. honvéd honi vadászrepülő
osztályt, (pk.: Heppes Aladár őrnagy.) Az osztálynak
alárendelt 101/1. vadászrepülo-századot (pk.: Seholtz
Miklós százados) a volt kolozsvári 2/1. „Tőr"—, a
101/2. vadászrepülo-századot (pk.: Ujszászy György
százados) a volt szolnoki 1/1. „Dongó"— és a 101/3.
vadászrepülo-századot (pk.: Bej czy József főhadnagy)
pedig a volt 5/3. „Kör Ász" vadászrepülő-századból
szervezték meg. A századok személyi állományát a
Repülő Kísérleti Intézet (RKI) néhány repülővezető
jével egészítették ki. Mind a három századot korszerű
— egymotoros, együléses — Messerschmitt Me. 109 G.
típusú vadászrepülőgéppel szerelték fel. A Veszprémjutási repülőtéren állomásozó 101. „Puma" honvéd
honi vadászrepülő-osztály 1944. szeptember 25-ig lát
ta el az egész ország légvédelmét. A vadászrepülő-osz
tály századai május 16—23 között gyakorló repülése
ket, légi lövészeteket hajtottak végre.62 Az osztály el
ső harci bevetésére 1944. május 24-én a kora délelőtti
órákban került sor, a Bécs körzetének olaj célpontjait
támadó amerikai 15. hadászati légihadsereg kötelékei
ellen. A mintegy háromszáz gépből álló amerikai erő
ellen — a német 8. honi vadászrepülő-hadosztály egy
ségei mellett — a 101/1. vadászrepülő-század (fedőne
ve: „Zongora") 13 db vadászrepülőgépét vetettékbe.
(13. ábra.)
A század parancsot kapott, hogy repüljön Bécs lég
terébe. Azonban ide késve érkeztek meg, s már csak a
német 24. légvédelmi tüzérhadosztály (356 db 88
mm-es, 48 db 105 mm-es és 28 db 128 mm-es légvé
delmi ágyú) által szétzilált és visszatérőben levő ame
rikai kötelékeket érték el. A magyar vadászok megtá
madták a szétszórtan repülő egyik - mintegy negyven
négymotoros bombázógépből álló — amerikai kötelé
ket, s közülük három B-24. „Liberator" és egy
B-17. „Flying Fortress" négymotoros bombázót és
egy P—51. „Mustang" vadászrepülőgépet német (oszt
rák) terület felett lelőttek. 63 A támadó magyar va
dászkötelékre ezek után — váratlanul — egy amerikai
P—51. „Mustang" vadászegység zúdult, amelyek a ma
gyar köteléket teljesen szétszórták. A század parancs
noki gépe Szombathelyen, hét gép pedig sérülésekkel
Gyékényes körzetében hajtott végre kényszerleszállást,
egy gép pedig Alsórendvánál lezuhant, (pilótája: Sár
kány Sándor hadnagy életét vesztette) s csak négy gép
tért vissza épségben a veszprémi repülőtérre. Néhány
napi nyugalom után, május 30-án délelőtt a 101. hon
véd honi vadászrepülő-osztály mind a 32 db repülőgé
pét harcba vetették, de az osztály — ellentétben Hep
pes Aladár visszaemlékezésével — amerikai repülőgé
pekkel nem találkozott. 64
Az egyre nagyobb mértékű amerikai és brit légitá
madásokkal szemben, 1944. június 1-én a német
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14. ábra. Magyar Me. 109. G. vadászrepülőgépek a veszprémi
repülőtéren. (1944. nyár)
Fig. 14: Hungarian fighters Mel09.G at Veszprém airport
(summer 1944)
„Ostmark Vadászrepülő Parancsnokság" („Jafü Ost
mark") a német 8. honi vadászrepülő-hadosztály 6. éj
szakai vadászrepülő-ezred III. osztályát (pk.: Leopold
Feilerer őrnagy) Szombathelyre telepítette. Ezzel egy
idejűleg a 26. rombolóezred III. osztályának 7. száza
dát — amely a Wien-Seyring-i repülőtéren állomáso
zott — WR. 2l-es típusú levegő—levegő rakétával sze
relték fel az amerikai bombázórepülőgépekkel szem
ben. 65 A Bécs-Koblenz körzetében állomásozó 8. ho
ni vadászrepülő-hadosztály 1944. júniusában továbbra
is a 27/11., 10/11., 302/1. vadászrepülő-osztályokból, az
l/II. és 26/111. rombolóosztályokból és a 108. vadászrepülő-ezredből (vadásziskola) állott, s alárendeltségé
ben volt a 6/III. éjszakai vadászrepülő-osztály. (14.
ábra.)
1944. június 2-án reggel 06 óra 55 perckor meg
kezdődött az Olaszországban állomásozó amerikai 15.
hadászati légihadsereg „FRANTIC" (Operation Fran
tic) hadművelete, amelybe június 21-én bekapcsoló
dott az Angliában állomásozó amerikai 8. hadászati
légihadsereg is. A légi hadművelet a Dunántúl - és
ezen belül Veszprém megye térségét - nem érintette.
A „FRANTIC" légi hadművelet első napján súlyos
amerikai légitámadások érték Szeged, Szolnok, Debre
cen stb. városokat. A déli irányból északkeleti irányba
támadó amerikai bombázókötelékek ellen a délelőtti
órákban harcba vetették
Debrecen légterében — a
101. honvéd honi vadászrepülőosztály mindhárom
századát. (Debrecen Pallagpuszta felett egy amerikai
B-17. „Flying Fortresst" lelőttek.)
1944. májusára gyorsított ütemben befejezték a
veszprémi hatósági-polgári légoltalmi szervezet kiépí
tését. Személyzetét a városi katonai kiegészítő pa
rancsnokság állította ki katonai behívóval, kéthetes
váltással 3 x 87 embert. Parancsnoksága a rendőrkapi
tányság épületében (,,Rosos"-kúria pincéje), parancs
noka Apoldy Mátyás rendőrkapitány volt. A szervezet
felállása a következő volt:
Rendfenntartó osztag: pk. Lengyel Mihály rendőr
felügyelő, 29 fő és a rendőrszemélyzet a rendőrség
épületében.
Műszaki osztag: pk. Nagymihály Ferenc mérnök,
29 fő, a jelenlegi Kállai Éva Gimnázium épületében.
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Tűzoltó osztag: pk. Vénis Sándor tűzoltóparancsnok,
1. raj: tűzoltóparancsnokság, 2. raj: Szeretetház, 3.
raj: kereskedelmi iskola, 4. raj: református iskola, fel
szerelése: a városi tűzoltóság egy 600 liter/perces
„Rába"- és egy 1500 liter/perces „Klöckner" tűzoltó
autó, 3 db 800 liter/perces és egy 400 liter/perces mo
toros-fecskendő. (Az utóbbi a jutási tiszthelyettesiskolában volt.)
Egészségügyi osztag: pk. dr. Koháry József városi
tisztiorvos, négy rajának elhelyezése azonos a tűzoltórajokkal, egy száz személyes légókórháza a Szt. Anna
kápolna mögötti elemi iskolában, egy — 2 fekvő és 2
ülő beteg számára alkalmas - „Magosix", s egy-egy
fekvő- és egy ülőbeteg számára alkalmas - „Kapitän"
mentőautóval.
A szervezet figyelőszolgálattal és a — 3. kerületi
légvédelmi központtól független — riasztószolgálattal
(szirénákkal) rendelkezett.66 A hatósági légoltalmi
szervezet május 25-én és június 4-éh nagyarányú gya
korlatot rendezett Veszprémben. Június 9-én — a Be
lügyminisztériumtól kapott 500 ezer pengős kamat
mentes kölcsönből — megkezdték a nyilvános óvóhe
lyek építését, amelyek közül július 30-ra az alábbiak
nyíltak meg: városháza pincéje (100 fő), Szt. Imre tér
9. sz. ház pincéje (110 fő), Kossuth L. u. 24. sz. ház
pincéje (90 fő), Miklós utca 8., 10., 12., 14., 19. sz.
házak pincéje (150 fő), s októberre elkészült a Bene
dek-hegy alatti óvóhely is. (200 fő). A tervek szerint
óvóhelyet akartak építeni a Vár-hegy alatt is, amelynek
bejáratai az Ürkut utcai Levente Otthonnál, valamint
a Jókai utcai Pein tier-vendéglőn él és a Ruttner-ház
udvarán lettek volna.
Pápán nyilvános óvóhelyekké építették ki a bencés
gimnázium és a Szt. István utcai dr. Domonkos Ist
ván-féle ház pincéit.6 7 Intézkedéseket tettek a megye
egyik legfontosabb ipari üzemének, a péti nyersolaj
feldolgozó telep védelmére. Május 19-re 11 db
tartályt (6310 m 3 ) láttak el 51 cm vastag - portlandcementbe ágyazott téglából rakott — szilánkvédő fa
lakkal, s védőfalat kapott a topping-üzem szivattyúhá
za is, a külső vezetékeket kő- és homokfeltöltéssel
védték.68
A május végi és június eleji amerikai felderítőbere
pülések során Veszprém körzetében több amerikai ej
tőernyős ügynök-felderítő ledobását észlelték. Május
25-én Balatonalmádinál ejtőernyőt és felszerelési tár
gyakat találtak, május 28-án két amerikai repülőgép
felderítőket dobott le, felkutatásukra intézkedések
történtek, s június 10-én Veszprém és Gyulafirátót
között egy ejtőernyős ügynököt sikerült elfogni. Jú
niusában újabb szigorító rendelkezéseket adtak ki az —
április 9-én elrendelt - ellenséges rádióhallgatási ti
lalom ügyében. Még a zenei műsor hallgatása is tilos
volt. Megszegése hat hónapi elzárással járt.
1944. június 12-ről 13-ra forduló éjszaka az ameri
kai 15. hadműveleti légihadsereg — a szőnyi és almásfüzitői benzinfinomítók elleni bombázással — meg
kezdte az „olajcélok" elleni légitámadás-sorozatot. A

Junius 13-i szünet után, június 14-én délelőtt mintegy
hatszáz amerikai bombázó- és vadászrepülőgép hatolt
be az ország délnyugati légterébe. Délclőtt 10 óra kö
rül harcba vetették - a német 8. honi vadászrepülő
hadosztály mintegy 80 db Messerschmitt Me. 109-es
és Focke-Wulf FW-190-es vadászrepülőgépe mellett
— a magyar 101. honvéd honi vadászrepülő-osztály
mindhárom századát is, amelyek a Balaton-Bakony-Vértes légterében összecsaptak a mintegy 120
db amerikai kísérő-vadászrepülőgéppel. A németek
veszteségei ismeretlenek. A magyarok két gépet vesz
tettek: az egyiknek, amely Csókahegy oldalában zu
hant le pilótája (Király Gyula hadnagy) is meghalt,
míg a másik (Forró Pál hadnagy) Várpalotától északra
hajtott végre kényszerleszállást. A légvédelmi tüzérség
11 db, a német vadászok kettő, a magyar vadászok öt
amerikai repülőgépet lőttek le. Az egyik P-38.
„Lightning" vadászgépet - Debrődy György hadnagy
— lőtte le Dudartól keletre; a gép a Cigány-tónál zu
hant le és felrobbant. Heves légiharc tombolt Pétfür
dő és Veszprém légterében is. Itt lőtték le az amerikai
14. vadászrepülőezred 49. vadászrepülő-századának pa
rancsnokát, Louis Benne alezredest is, aki utólag leír
ta a légiharcot.69 Ezek szerint századának 15 db
P-38. „Lightning" gépét Pétfürdő északi légterében
ötven német és magyar vadászrepülőgép támadta meg.
Az első összecsapásban Benne alezredes lelőtt egy Me.
109-est, de a harc forgatagában — miközben az eddigi
4000 méterről 8000 méterre akart emelkedni - négy
német Me. 109-es támadta meg és lelőtte. Az alezre
des zuhanórepülésbe fogott égő gépéből szerencsésen
kiugrott. Valószínűleg ő volt az, aki a veszprémi Mar
git-templom közelében ért földet ejtőernyőn, s sérülé
sei miatt azonnal a városi kórházba szállították, ahol
— emlékirata szerint — meglátogatta az őt lelövő né
met pilóta.
A vadászkötelékek között dúló légiharc közepette,
15. ábra. Az égő péti ipartelepek az 1944. június 14-i ameri
kai bombatámadás után.
Fig. 15 : Industrial Works Pét in flames after air-raid of Ameri
can bombers on 14th of June 1944

két amerikai bombázórepülő-osztály — egyenként
27—27 db négymotoros géppel — északi és északnyu
gati irányból, 11 óra előtt néhány perccel bombatá
madást hajtott végre a Péti Nitrogénművek ellen. A
bombasorozatok — mintegy 1500 db bomba — észak
nyugati irányból délkeleti irányba, átlósan érték a
gyártelep 50 k. holdnyi területét. A bombáknak azon
ban csak egyharmada érte a gyártelepet, a többi célt
tévesztve a Pét patak völgyében, a futball pályán, a
Csererdőben és a gyárteleptől délkeletre húzódó föl
deken robbant fel. 70 A két hullámban támadó ameri
kai bombázók bombasorozatai azonban nem a terve
zett célt — a benzinfinomító Kraktelepet — találták
el, hanem az amerikaiak számára másodlagos fontos
ságú nitrogénsorozat üzemeit pusztították el. A Köz
ponti Laboratórium több találatot kapott és teljes be
rendezésével együtt porrá égett. A triklór-etilén üzem
75%-os épület- és 40%-os berendezéskárokat szenve
dett el. A szénkénegüzem épületeit 45%-os, berende
zéseit 15%-os rombolások érték. A salétromsav-töményítőt ért kár 75—80%-os volt, a régi koncentrált sav
üzem épületeinek É-i sarkát több bombatalálat érte, s
a berendezések 50%-a tönkrement. A 3000 vagonos
pétisóraktár terjesen megsemmisült.- A zsírsavüzem és
a mészkőtörő 25—30%-os károkat szenvedett el. Nem
sérült meg, de a támadás után leállították az etilén- és
műanyagkísérleti üzemeket. A Gázgyár nem kapott
jelentősebb találatokat, de a kemencék gyors kihűlése
miatt a szilikát-téglák tönkrementek, s ugyanakkor
megsemmisültek
a
gázkülsővezetékek
és a
gáztárolók. Az amerikai támadás elsődleges célját ké
pező benzinfinomító Kraküzemeket csak kisebb ká
rok érték. A légköri nyomással dolgozó dessztillálós
toppingrészleg épületkárai mindössze 5%-ot tettek ki,
berendezéseit is csak könnyen kijavítható károk ér
ték, szivattyúi épek maradtak. Mivel — a május 19-én
tervbe vett — szilánkvédőfalak még nem készültek el,
jelentősebb károk érték a vezetékhálózatot és a tar
tályparkot. A 12 733 m3-es tartályparkból teljesen
tönkrement 7118 m 3 és megsérült 3772 m 3 . (Két —
egyenként — 2000 m3-es tartály teljesen megsemmi
sült.) A kenőolajüzem ugyancsak 50%-ban tönkre
ment, s a gyár erőtelepének sodronykötél-állomása, a
függőpálya vasszerkezete, ipari vízműve, 1720 és
2000 m3 -es hűtőtornyai 50—60%-os károkat szenved
tek el, a vízlágyító és az áramfejlesztő ugyanakkor tel
jesen tönkrement. A kazánházat ugyancsak 5%-os kár
érte, de a szénelevátor sérülései miatt használhatatlan
ná vált. A súlyos bombakárokat fokozta a kibontako
zó tűzvész, amelyet az első órákban megfékezni sem
lehetett, mivel a gyártelep tűzoltóberendezései telje
sen megsemmisültek.71 A bombatámadásnak 37 se
besült és 38 halálos áldozata volt. Ezek közül 17 pol
gári személy (3 műszaki vezető, 13 munkás, egy nő) a
helyszínen halt meg, 4 személy (3 íérfi és 1 nő) a
veszprémi kórházba szállítás közben vesztette életét.
A gyártelepen dolgozó román katonai munkaszolgála
tosok közül 7 ember, egyéb magyar katonai alakuía185

tokból 8 ember lelte halálát, 3 sebesült katona pedig a
veszprémi kórházban hunyt el. (15. ábra.)
Annak ellenére, hogy a légitámadás során a P—38.
„Lightning" mintájú kísérő vadászgépek alacsony tá
madásokkal lefogni igyekeztek a gyártelepet védő ma
gyar 203. honi légvédelmi tüzérosztály ütegeit, a lég
védelmi tüzérség tüzet nyitott. Az ágyús ütegek közül
csak a Várpalotától Ny-ra levő 208. sz. ágyús üteg tü
zelt a távozó amerikai kötelékekre, a Macska-hegyen
összpontosított 209. sz. ágyús üteg nem, mivel aznap
éppen áttelepülőben volt. A gépágyú-félszakaszokközül
az öskütől DK-re levő 238/1. félszakasz (pk.: Zwicker
Ferenc hadapródőrmester) lüzet nyitott a DNy-i
irányból, kb. 1500 méteres magasságban közeledő el
ső bombázóraj 7 gépére. A 2. raj öskü felé kifordult,
a 3. raj pedig 17 bombát dobott le, de ezek a lövegál
lás és öskü közti rétre hullottak. A gyárteleptől É—
ÉK-re összpontosított 236/2. és 235/1. gépágyús fél
szakaszok is tüzeltek, de néhány sorozat után mind
két löveg meghibásodott és leállt. A gyártól K-re beá
sott 235/2. gépágyús félszakasz tüzelőállása bomba
telitalálatot kapott, a löveg felborult, öt katona meg
halt, többen megsebesültek.72 A német 615. légvédel
mi tüzérosztály szerepéről adatok nincsenek.
Az égő péti üzemek segítségére azonnal felvonul
tak a környező hatósági légoltalmi osztagok és tűzol
tóegységek. A veszprémi hatósági légoltalmi szervezet
teljes létszámban, műszaki mentő-, egészségügyi és
tüzoltóosztagaival kivonult. Útközben csatlakozott
hozzájuk a ,,Danuvia" gyár tűzoltóosztaga két szakasz
tűzoltóval és egy Klöckner kocsival. A balatonfűzfői
üzemek mentőosztagai is időben érkeztek, ők ásták
ki a benzinüzem óvóhelyén szorongó 120 embert,
ugyanis a szomszédos pénzügyőri épület az óvóhely
kijáratára omlott. Időben érkezett meg Komáromból
a 201. gépkocsizó különleges műszaki zászlóalj 2.
századának (pk.: Endrédi Lajos főhadnagy) egyik
gépesítetett szakasza is. Az emberfeletti erőfeszítéssel
végzett mentési-oltási munkálatok csak június 15-re
virradó 03 órára fejeződtek be.
A súlyos károk miatt a zsidó vallású munkaszolgá
latosokból álló 8/17. és 104/2. munkaszolgálatos
századokat azonnal Pétfürdőre vezényelték. A
munkaszolgálatosokat - a hajmáskéri 7. sz. légoltalmi
tűzszerész-járőr (pk.: Szénási Mátyás tü. mü. gyak.)
irányításával -elsősorban a fel nem robbant bombák
felderítésére és felszedésére használták! A légitáma
dást követő napokban azonnal megkezdték a hadi
fontosságú gyár helyreállítását. A Hadiipari Bomba
kárügyi Bizottság 1944. június 22-én kelt utasítása
szerint augusztus 15-ig a benzinfinomító Krak telepet
annyira helyre kellett állítani, hogy elérje a napi 30
vagonos termelést.73 Az áramkiesést a Várpalota—
Pét-Fűzfő közti 80 ezer V-os vezetékről kellett
megoldani.
A június 15-i légi nyugalom után, június 16-án a
kora délelőtti órákban a Dunántúl DNy-i légterében a
MASAF 658 négymotoros bombázó- és 290 vadász
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repülőgépe jelent meg széles kiterjedésben és több
hullámban. Az USA kötelékek, amelyek magyar terü
letet ebben az esetben nem bombáztak, Bécs és
Pozsony főirányokban repültek. A kötelékek ellen
harcba vetett német 8. honi vadászrepülő-hadosztály
kötelékei mellett harcba vetették a magyar 101. honi
vadászrepülőosztály mindhárom századát, összesen
28 géppel. A Simontornya-Tihany-Tapolca légteré
ben kibontakozó légiharcban - a rendkívül erős
amerikai vadászvédelem miatt - a bombázó kötelé
kek szinte megközelíthetetlenek voltak. A légiharcok
során 13 db magyar vadászrepülőgépet lőttek le az
amerikaiak. Négy magyar gép pilótája (Pászthy István
hadnagy, Bognár József és Kőhalmi János főhadna
gyok, Szittár Gyula szakaszvezető) életét vesztette. A
magyar vadászrepülők hat amerikai P-38. „Light
ning" és egy Republic P—47. „Thunderbolt" vadász
repülőgépet lőttek le. A „Lightningek" közül egy Ba
latonendrédnél és egy Szántódnál zuhant le (mindket
tőt Lőrincz Mátyás szakaszvezető lőtte le egy percen
belül), egy „Lightning" Iszkaszentgyörgynél, három
pedig a Balatontól délre - Kerekinéi, Kapolynál és
Értyénél - pusztult el. A „Thunderboltot" Tóth La
jos hadnagy lőtte le 7000 méteren Simontornya légte
rében.74 A légiharcokban megsérült amerikai bombá
zók helyenként kényszer bombaledobásokat hajtot
tak végre. 17 db bomba robban Balatonfüreden a szív
kórház és az arácsi vasútállomás közti szőlőkben. Né
hány bombát dobtak le - feltehetően a közeli magyar
repülőtérnek szánva - a tótvázsonyi legelőre (három
tehenet pusztítva el), valamint bombák robbantak a
hajmáskéri Kremó-féle hidroelektromos művek kö
rül. 75 Emberéletben sehol nem esett kár.
A polgári hatóságok szigorúan megtoroltak minden
az amerikaiak irányába megnyilványuló szimpátiát. A
Veszprémi Hírlap 1944. június 25-i száma közölte,
hogy egy Szapper Ilona nevű veszprémi tiszviselőnő
tüntetőleg meglátogatott egy, a veszprémi kórházban
- a péti sebesültek között - fekvő sebesült amerikai
katonát, akinek édességet, cigarettát, sőt virágot vitt
ajándékba. A veszprémi sajtó „hazaárulónak" bélye
gezte a nőt, a rendőrség pedig rövidesen internálta tet
téért.
1944. június 17-25. között újra elcsendesett az
ország légtere. Ezekben a napokban a Honvédelmi
Minisztérium Légügyi Főcsoportjának közvetlen alá
rendeltségében levő Repülő Kísérleti Intézetet (RKI)
— ismeretlen számú és típusú repülőgépével (köztük
néhány rakétákkal, 40 mm-es gépágyúval stb. felsze
relt kísérleti Me. 210-es repülőgéppel) Budapest-Feri
hegyről a várpalotai repülőtérre telepítették. Az
RKI-nek harci alakulata nem volt, gépeit bevetésre
nem alkalmazták.- Ugyancsak ezekben a napokban —
június 20-án - a pápai repülőtér korszerűsítésére és
bővítési munkálataira Pápán felállították a m. kir.
Pápai Honvéd Munkaszolgálatos Diák zászlóaljat,
amelynek négy - 80-80 fős - századát a huszárlak
tanya négy istállóépületében szállásolták el. A repülő-

térbővítési munkálatok 1944. szeptember 20-ig elhú
zódtak. 76
Közel tíz napi szünet után, június 26-án délelőtt
09 órakor újra légiriadót rendeltek el az ország dél
nyugati körzetében, mivel az amerikai 15. hadászati
légihadsereg 550 db négymotoros B—24-es és B—17-es
bombázórepülőgépe jelent meg több egymást követő
hullámban.77 A bécsi főirányban repülő bombázókö
telékeket biztosító P—38 „Lightning" vadászrepülő
egységek alacsony támadásokat hajtottak végre a me
gyében települt légvédelmi tüzérségi állások és a pápai
repülőtér ellen, ahol egy polgári alkalmazott lősérülésekben életét vesztette. A magyar 101. honvéd honi
vadászrepülő-osztály mindhárom századát — összesen
30 géppel — harcba vetették. A magyar vadászok
Veszprém, Pápa, Sopron légterében megtámadtak egy
90 db négymotoros bombázóból és 50 db vadászgép
ből álló amerikai köteléket. A rácsapás során Heppes
A. őrnagy, osztályparancsnok két B—24. „Liberatort"
lelőtt: az egyik gép Mosonszolnoknál, a másik Nagyacsád szélén zuhant le. Az utóbbinál két amerikai ka
tona a roncsok között elégett, kilencen ejtőernyővel
földet értek és hadifogságba kerültek. (Ketten súlyos
lábsérüléssel.)78 A magyar vadászok (Budai Lajos és
Takács Pál szakaszvezetők) Balozsameggyesnél még
egy B—24. „Liberator" bombázót, Rábacsanaknál pe
dig egy P - 5 1 . „Mustang" vadászrepülőgépet lőttek le.
Egy — feltehetően német vadászgépek által — lelőtt
négymotoros amerikai bombázógép Devecsertől nyu
gatra, Lovaspusztánál zuhant le, tizenegy főnyi sze
mélyzete ejtőernyővel földet ért és hadifogságba
esett. 78 A légiharcok során a magyar 101/1. vadászrepülő-század 2. raja (PK.: Irányi Pál főhadnagy) a Ba
kony légterében mintegy 7000 méter magasságból egy
amerikai P-38. „Lightning" köteléket vett észre,
amely alacsony támadást hajtott végre a Bodajk—Zirc
közti országút ellen. A magassági fölényben levő ma
gyar vadászgépek lecsaptak az amerikai kötelékre,
amelyek közül a rajparancsnok egy P—38-ast lelőtt.
Az amerikai gép Téstől északra, a Kiskutasi-dűlőben
zuhant le és pilótájával együtt elégett. Szinte ezzel
egyidejűleg a magyar 2. rajt egy másik amerikai va
dászrepülőgép-kötelék támadta meg, s két magyar gé
pet lelőttek. Az egyik lezuhant (pilótája: Nagy József
tizedes ejtőernyővel földet ért), a másik gép Tés köze
lében kényszerleszállást hajtott végre, de a földön fek
vő gépet az amerikai repülőgépek szétlőtték, a gép
pilótája (Molnár Miklós hadnagy) a roncsok között
lelte halálát. A légiharcok során a magyar 101. hon
véd honi vadászrepülő-osztálynak még két pilótája
(Podoba Illés és Ajben János szakaszvezetők) vesztet
ték életüket.
A június 27-én lezajlott amerikai légitámadás nem
érintette Veszprém megyét. A Budapest nyugati és
északnyugati légterében harcba vetett magyar 101.
honi vadászrepülő-osztály — saját veszteség nélkül két B-17. „Flying Fortress" - és egy B-24. „Libe
rator" négymotoros bombázót és egy egymotoros

North American P—51. „Mustang" vadászrepülőgépet
lőtt le. A június 28—29-i nyugalom után, június 30-án
délelőtt 09 óra körül az amerikai 15. hadműveleti
légihadsereg mintegy négyszáz gépe gyülekezett a
Balaton felett. Egyik hulláma Németország, a másik
Szlovákia, a harmadik pedig Budapest irányába bon
takozott szét. A 3. hullámot a magyar és német
vadászrepülőgépek Tapolca légterében megtámadták,
szétszórták és részben visszafordulásra kényszerítet
ték. Az egyik északi irányban repülő — 27 db
négymotoros bombázóból álló — kötelék a magyar
vadászrepülőgépek támadásai miatt Pula község felett
fordult vissza déli irányba.79 A déli irányban repülő
kötelékből a magyar vadászok Balatonederics légteré
ben hat gépet kiszakítottak, s hármat lelőttek. Az
egyik bombázó égve zuhant le a Vállus körüli hegyek
közé és ott személyzetével együtt felrobbant. Egy
másik — már lángolva égő — amerikai bombázót,
amely valószínűleg a tapolcai T—l-es repülőtérre
akart kényszerleszállást végrehajtani, ugyancsak lelőt
ték a magyar vadászok. (Huszár András zászlós.) Az
égő négymotoros bombázó Nemesvitától délkeletre, a
műút és a vasút között zuhant le, s személyzetével
együtt elégett.80 A harmadik amerikai négymotoros
bombázót Karnay Ernő hadnagy lőtte le Szigliget
felett. Az égve zuhanó gépből négyen ejtőernyővel
kiugrottak, a gép roncsai - öt holttesttel, kb. 20 db
fel nem robbant bombával és többezer gépfegyverlő
szerrel együtt - Szigligeten Tóth Mihály és Bodor
Aladár telkére zuhantak A roncsok között öt ameri
kai katona holtteste hevert: egy 25—30 év körüli férfi,
szőke hajú, homloka felszakadva, két lába combtól
leszakadva, a holttest erősen megégett, egy 24—26 év
körüli férfi, vörös hajú, a test csonkítatlan, de
csontozata összetört és kissé égett volt, egy csonka
férfitörzs, lábak nélkül, szénné égve, egy fej nélküli
férfitest, erősen elszenesedve, egy 25—30 év körüli,
középtermetű, barna hajú férfi, összetört csontozat
tal. 81 A bombázógépből kiugrott katonák közül az
egyiknek kigyulladt az ejtőernyője, majd a Bada
csonytomajhoz tartozó Tégladombnál ért földet és
szörnyethalt. (Adatai: R. F. Wheelep. 120. 34660. T.
42430. R. Wheelep. 121. Holleter. D. R. E. Hartford.
Com.) 82 Egy szemtanú - Rezes-Molnár Lajos festő
művész — leírása szerint az egyik amerikai ejtőernyős
a Tapolca patak torkolatánál zuhant a Balatonba. A
katona feltartott kezekkel jött ki a vízből, ennek
ellenére csak a gyorsan helyszínre érkező hatósági
személyek akadályozták meg, hogy a parton össze
sereglett tömeg meg ne lincselje az amerikai katonát.
A leírás szerint a katonán páncélmellény, villannyal
fűtött kesztyűk és csizmák voltak, s a gépből kis
gumicsónakok is hullottak a Balatonba.8 3
A Németország irányába, északnyugati irányba tar
tó amerikai kötelékeket is megtámadták a magyar va
dászok. Egyik B—24. „Liberator" bombázót (Fábián
István őrmester) Tüskevártól délnyugatra, Veszprémpinkóc felett lőtték le.
187

16. ábra. A Szigligetnél 1944. június 30-án lezuhant amerikai
B-24. „Liberator" égő roncsai. (Exner István gyűjtemé
nyéből).
Fig. 16: Burning wreckage of American B-24 "Liberator"
which crashed at Szigliget on 30th June 1944

A zuhanó gépből tizenegy főnyi személyzete ejtő
ernyővel kiugrott és Kisberzsenynél földet ért, a gép
pedig Cserimalomnál zuhant le és felrobbant. Egyes
amerikai kötelékek szétszóródtak. Egy kötelékétől el
szakított és déli irányba menekülő négymotoros ame
rikai bombázógép
magyar vadászok tüzében — a
Papod-hegy légterében, északi irányból jelent meg és
repült el alacsonyan Veszprém felett. A város fölé
érve a gép kilenc bombát dobott ki. Ezek közül azon
ban csak egy robbant fel: telitalálata szétvetette a To
bak utca 6. sz. házat és huszonöt házat megrongált. A
többi bomba a Benedek-hegybe fúródott (közülük
egy a kálváriánál), de ezek nem robbantak fel.84 A
nap folyamán vívott légi harcokban több magyar va
dászgép is lezuhant, de csak egy pilóta (Zsiros Gyula
zászlós) halt meg.
A magyar 101. honi vadászrepülő-osztály összesítő
adatai szerint 1944. júniusában 14 bevetést hajtott
végre 196 géppel, amelynek során 45 légi győzelmet
aratott. Saját veszteségeikről nem közöltek adatokat
(16. ábra).
A július 2-án 10—15 óra között lezajlott amerikai
légitámadás során - 712 db „Liberator" és „Flying
Fortress" támadta Budapestet — harcba vetették a
magyar 101. honi vadászrepülő-osztály 18 repülőgé
pét is, a Bécs—Sopron—Győr—Budapest irányba táma
dó német 8. honi vadászrepülő-hadosztály mellett. A
német 1 /II. és 7/II. rombolóosztályok mintegy száz
Messerschmitt Me. 410-es gépe Budapest délnyugati
légterében szétszórta az amerikai bombázókat. A kö
telékeiktől elszakadt amerikai bombázók közül a ma
gyar vadászok 3 db B-24. ..Liberatort" (Pettend,
Etyek, Pusztaszabolcs), egy B-17. „Flying Fortresst"
(Kajászó) és két P—51. ,,Mustangot" (Pilisvörösvár,
Veréb) lelőttek. Egy váratlan amerikai ,,Mustang"támadás Pusztaszabolcs légterében szétugrasztotta a
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magyar vadászokat és a német gépek egy részét. Heves
légi harc alakult ki Polgárdi-Enying légterében. Egy
német és egy magyar vadászgép (Forró Pál hadnagy)
Enying közelében zuhant le, mindkét pilóta ejtőer
nyővel sikeresen földet ért. Egy magyar vadászgép amelyet több amerikai gép üldözött — 11 óra 20 perc
kor Balatonkenese közelében zuhant le, pilótája (Be
regszászi Sándor szakaszvezető) életét vesztette.85 A
légi harcok során még két magyar pilóta (Karnai Ernő
hadnagy és Takács Pál szakaszvezető) halt meg. A jú
lius 3-i nyugalom után, július 4-én reggel egy magáno
san berepülő amerikai repülőgép négy ejtőernyőst do
bott le Ajkától délkeletre, a Kabhegy erdőségeibe.
Feladatuk ismeretlen, feltehetően „LORAN" (Long
distance radio navigation) tevékenységet, azaz a nagy
távolságra repülő bombázókötelékek rádióirányítását
kellett volna végrehajtaniuk. Egy szolgálatban levő erdőőr észlelte az ejtőernyősöket és megtalálta az egyik
fán fennakadt ejtőernyős konténert, s azonnal riasz
totta az ajkai csendőrőrsöt. A csendőrség - az erdő
őrök és leventék segítségével - átfésülte az erdőt, s a
délelőtt folyamán elfogták az ejtőernyősök parancs
nokát, egy amerikai őrnagyot, majd a délutáni órák
ban elfogták a másik három amerikai katonát is. Meg
találták az osztag felszerelését is, egy rádió adó-vevő
készüléket, két sátrat, több hétre való (kb. 100 kg)
élelmet, fegyvereket, robbantóanyagot, jelentős
mennyiségű aranyat és 35 ezer pengő pénzt. Az elfo
gott amerikaiakat Budapestre kísérték. Tóth Ernő
csendőr-alezredes, a veszprémi csendőr osztály pa
rancsnoka négy erdőőrnek és négy leventének 1000
pengő jutalmat adott. 86
A július 4-5—6-i nyugalom után, július 7-én dél
előtt 09 órakor újra légiriadót rendeltek el a megye
körzetében. A veszprémi magyar 101. honi vadászrepülő-osztályt a délelőtt folyamán háromszor riasztot
ták, de csak a harmadik bevetésnél - déli 12 óra 15
perc körül - sikerült Győr légterében amerikai köte
lékekkel harcérintkezésbe kerülniök. A 9 db gépből
álló 7000 méteren repülő magyar kötelék mélyen ma
ga alatt amerikai P-38. „Lightning" vadászokat vett
észre. Hirtelen rájuk csaptak és (Tóth Lajos hadnagy
és Faludi Károly szakaszvezető) kettőt kilőttek közü
lük. Az egyik Tétnél, a másik Pápától nyugatra zu
hant le. Az üldözést azonban rövidesen be kellett fe
jezni, mivel mintegy 4000 méteres magasságban hat
van amerikai bombázógép jelent meg alattuk. A ma
gyar vadászkötelék két részre vált. ö t magyar vadász
(Tóth Lajos hadnagy, Lőrincz Mátyás őrmester, Faludy Károly szakaszvezető, Debrődy György főhad
nagy, Huszár András zászlós) két sérülése miatt a főköteléktől lemaradt „Liberatorra", illetve „Flying
Fortressre" vetette magát. A ,IJberatort" két magyar
vadász Pannonhalmától északkeletre támadta meg. Az
égő bombázóból két ember ugrott ki ejtőernyővel. A
sérült gépnek rövidesen levált az egyik szárnya, majd
pörögve zuhant le a sokorópátkai dombokra. (A gép
lelövését Lőrincz Mátyás őrmesternek ítélték). A sé-

rülten menekülő В—17 „Flying Fortresst" a Debrőy—Huszár géppár vette üldözőbe, s azt Jánosházától
délre, Megy eresnél lelőtte. A másik négy magyar va
dászgép (Heppes Aladár őrnagy, Irányi Pál főhadnagy,
Benkő Lajos és Barsy Gellért hadnagyok) három sé
rülten menekülő amerikai B—14. „Liberatort" táma
dott meg. Mivel Heppes őrnagy, osztályparancsnok —
lőszerhiány miatt — kivált a légiharcból, a három ma
gyar vadászgép folytatta a harcot. A déli irányba, bal
szárnyon menekülő amerikai bombázót Barsy had
nagy üldözte, a bombázó azonban rövidesen a PétFűzfő (Mogyoróstető) körzetében összpontosított
203. és IV. légvédelmi tüzérosztályok ütegeinek tüzé
be került és több találatot kapott. Személyzetének
nyolc tagja ejtőernyővel szerencsésen földet ért, a ki
lencediknek kigyulladt az ejtőernyője és halálra zúzta
magát. (John A. Simone) Az égő gép Hajmáskér—Kül
sőtáborban a Fülöp-féle házra zuhant és ott felrob
bant. Az égő roncsok által kigyulladt házban egy pol
gári személy - egy asszony -olyan súlyos égési sérülé
seket szenvedett el, hogy a veszprémi kórházban rövi
desen meghalt.87 A középen menekülő bombázót
ugyancsak Barsy hadnagy támadta meg. A találatokat
kapott bombázó személyzetéből nyolcan Gyulafirátót
felett ejtőernyővel kiugrottak és fogságba estek. Az
égő és hosszú füstcsíkot húzó B-24 „Liberator" a
Hajmáskér és Kádárta közti 203. sz. vasúti őrháztól
délre emelkedő dolomitsziklás magaslatokra zuhant és
ott felrobbant. A gép személyzetének egy tagja a gép
pel együtt pusztult el. 88 A jobb szárnyon menekülő
amerikai B—24. „Liberatort" Benkő Lajos hadnagy
üldözte Veszprém légterén át. 89 A bombázó hatalmas
alumínium teste valósággal elnyelte a magyar vadász
gép géppuska- és gépágyúsorozatait. Veszprém déli
légterében a magyar vadászgépnek erősen ki kellett
térni nyugati irányba, mert a bombázót tűz alá vette a
Vörösberénytől északra tüzelőállásban levő magyar
103/2. légvédelmi ágyús üteg, valamint a „Danuvia"
gyártelepen felállított gépágyús szakasz két 40 mm-es
lövege.90 A magyar vadászgép ezért a Balaton felett
szembefordult a bombázóval és 500 méterről, szem
ből nyitott rá tüzet. Ekkor már lángolva égett a bom
bázó két motorja, s a személyzet öt tagja — a mai
Vöröscsillag puszta felett — megkezdte ugrását. A
következő pillanatokban a bombázó felrobbant mint
egy 1500 méter magasban, a robbanás négy darabra
szakította a gépet, melynek égő roncsai a Felsőörstől
északnyugatra emelkedő Kopasz-tető erdőségeiben
szóródtak szét. A roncsok között két szénné égett
amerikai katona maradványait találták: Sam J. Idrales
(0-700.339. T. 43.40.) és Bob E. French ( 0 681374. T. 43.44.) Két másik katona zárt ejtőernyő
vel ért földet és zúzódott halálra. Adataik ismeretle
nek. 91 A három lelőtt bombázó 21 életben maradt
katonáját a veszprémi állomásparancsnokságra (Gizel
la tér) kísérték be, s az épüjet előtt — az összecsődült
tömegnek — közszemlére állították őket, mielőtt ha
difogságba szállították volna Budapestre (i 7. ábra).

Másnap, július 8-án délelőtt légiriadó volt a NyDunántúl légterében németországi célpontokat táma
dó amerikai kötelékek miatt. A kötelékek már vissza
térőben voltak, s 11 óra 20 perc körül lefújták a légi
riadót, mikor váratlanul hatvan négymotoros amerikai
bombázó jelent meg a Veszprém-jutási repülőtér fe
lett, ahová már visszafelé özönlött a fedezékekből a
repülőtér személyezete. (A vadászrepülő-osztály kité
rő repülést hajtott végre és nem tartózkodott a repülő
téren.) Az amerikai kötelék mintegy 9000 db —
egyenként 15 kg-os — speciális repeszbombával szórta
végig, egész Kádártáig a repülőteret. Az anyagi károk
jelentéktelenek voltak, de annál nagyobbak az ember
veszteségek: 62 katona (ebből 4 tiszt) meghalt, 64-en
súlyosan és 63-an könnyebben megsérültek.92 A ha
lottak közül 13-án tartoztak a 101. honi vadászrepülő-osztályhoz, a többiek a harckiképző osztályhoz és
a földi kiszolgálószemélyzethez tartoztak. Meghalt
még két csendőr, kilenc polgári munkás, a közeli Újpusztán kettő és Kádártán szintén két polgári személy
halt meg.
A Bécs bombázásából visszatérő amerikai gépek
közül egy sérült B—24 „Liberator" 11 óra 05 perc
kor Külsővatnál, a Fisztó-dűlőben lezuhant. 93 Az égő
roncsok között vesztette életét a gép tizenegy főnyi
személyzete és két — a közelben dolgozó polgári sze
mély. 94 Ezzel egyidejűleg egy másik négymotoros
amerikai bombázógép az Ukk és Gógánfa közti vasút
vonalra zuhant, a 6. sz. vasúti őrház közelében. A gép
felrobbant és személyzetével együtt elégett.95
A július 9-13. közötti nyugalom után, július 14-én
reggel 08 óra 20 perckor újra légiriadót rendeltek el
az országban, majd 09 óra 30 perc körül három hul
lámban kb. hatszáz amerikai bombázó- és vadászrepü
lőgép jelent meg DNy-i irányból a Balaton légterében.
Az átlagosan 6000 méteren repülő kötelékek ÉNy-i és
É-i irányban távoztak, mikor 27—30 db négymotoros
bombázó váratlanul visszafordult és megtámadta a Pé
ti Nitrogénműveket. Néhány korábban oldott bomba
17. ábra. A Felsőőrsnél 1944. július 7-én lezuhant amerikai
B - 2 4 . „Liberator" égő roncsai. (Róka Kálmán felvétele).
Fig. 17: Burning wreckage of American B - 2 4 "Liberator"^
which crashed at Felsőőrs on the 7th of July 1944 (photo
taken by Kálmán Róka)
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18. ábra. Az égő péti ipartelepek az 1944. júl. 24-i amerikai
bombatámadás után.
Fig. 18: Industrial Works Pét in flames after air-raid of Ame
rican bombers on the 14th of June 1944

a hajmáskéri katonai tábort érte, a 73. sz. épület teli
találatot kapott. Bombák robbantak a 8. sz. főközle
kedési út és a péti gyártelepek közti erdőben, ahol az
újvidéki 13. gépesített felderítőosztály és a szilágy
somlyói tartalékos tiszti tanfolyam tábora volt.96 A
katonai alakulatoknak veszteségei nem voltak az idő
ben végrehajtott riasztás miatt. Hasonló okok miatt a
péti üzemekben sem volt emberveszteség. A 6000 mé
teres magasságból oldott bombasorozatok, köztük
számos 500 kg-os, sőt néhány 2,5 tonnás romboló
bomba ebben az esetben sem a tervezett benzinfino
mítót érte, hanem végleg megsemmisítette a nitrogénés klórüzemeket. A szintézisüzem teljes tetőszerkeze
te a gépekre omlott. A savüzem svéd gránitból épült
tornyait valósággal körbe tűzdelték a bombatalálatok,
de a tartályok épek maradtak. Az iparvágányok és
váltók, valamint a vízhálózat 600 mm-es nyomócsö
veinek tolózárai súlyosan megsérültek. A Várpalota és
Pétfürdő közti villamos távvezeték leszakadt, de a
fűzfői 30 ezer voltos trafó épen maradt. A benzinfi
nomítót ebben az esetben is jelentéktelen károk ér
ték, pl. a nyersolaj-finomítót 14 db bomba érte, de
egyik sem robbant fel. A tartálypark pusztulása vi
szont beteljesedett. A 12 733 m3 tartálytérből mind
össze 1843 m3 maradt meg. Súlyos károk érték a
lakótelepet is, de emberveszteségek — az időben tör
tént riasztás miatt — itt sem voltak.
A déli irányba távozó amerikai kötelékek néhány
bombát dobtak le a fűzfői üzemekre is, de azok célt
tévesztve, beépítetlen területen robbantak tel." ' (18.
ábra.)
A Péti Nitrogénműveket 1944. június 14-én és
július 14-én ért két légitámadás során — az amerikai
adatok szerint — összesen 500 tonna bomba érte. 98 A
két bombázás az épületekben mintegy 50%-os, a
berendezésekben pedig mintegy 40%-os károkat oko
zott, összesen 77 963 230 Pengő értékben.99 Mivel az
ammóniagyár 50—60%-os károkat szenvedett el, jelen
tős salétromsavhiány állt be, ami súlyos zavarokat
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okozott a Honvédelmi Minisztérium által megrendelt
lőpor- és robbanóanyag-termelésben. Mivel csak havi
200 ezer kg salétromsav - a szükséglet egynegyede
állt rendelkezésre, a balatonfűzfői Nitrokémiai Iparte
lepek Rt. a lakkgyapot gyártását leállította, hogy a
hadifontosságú lőpor, lemezes- és nyers tri, pentritolt
stb. gyártása folyamatos legyen.
Július 20-án a gyár igazgatósága tervbe vette a
murvabányánál építendő óvóhelyrendszer kiépítését,
melyhez az Iparügyi Minisztériumból 360 ezer db
tégla és 1200 mázsa portlandcement kiutalását kér
ték.
Az építést engedélyezték, de építőanyagot nem
tudtak kiutalni. Hosszas huzavona után — a Liska-féle
építővállalat — csak augusztus 28-án tudta az alagútóvóhely fúrási munkálatait megkezdeni. Az alagútóvóhely a gyártól kb. ezer méterre épült, három
méterrel a föld alatt, a 180 méter hosszú, 2,5 méter
széles és 2,5 méter magas dongaboltozat alatt 720
ember talált védelmet. A Liska-féle cég a nyersolajfeldolgozó üzemek föld alá helyezésére is tett ajánlaot, amelyet a HM. és az Iparügyi Minisztérium
elfogadott, de ennek kiépítésére már nem került
sor. 100 Július 14-e után romeltakarítás és helyreállítá
si munkák céljaira több kisegítő katonai munkásszá
zadot vezényeltek Pétre: így a szentendrei 701/305.
kisegítő munkásszázadot (107 fő és 6 fő keret), az
apahidai 101/353. kisegítő munkásfélszázadot (107 fő
és 10 fő keret), az újszegedi 105/304. kisegítő mun
kásfélszázadot (107 fő és 11 fő keret), valamint a
104/302. kisegítő munkásfélszázadot (222 fő és 17 fő
keret.)
A július 15-i nyugalom után, másnap 16-án újra ha
talmas amerikai kötelékek repülték át a Balaton légte
rét németországi célpontok felé tartva. Délelőtt 09
óra 30 perc körül a veszprémi repülőtérről harcba ve
tett 101. honvéd honi vadászrepülőosztály egyik egy
sége Pápától nyugatra megtámadott egy 130 négymo
toros bombázóból álló köteléket. Bajczy József főhad
nagy gépágyútüzében — Kenyéri légterében - az
egyik amerikai B-24. „Liberator" találatot kapott,
nagy magasságban felrobbant és teljes személyzetével
együtt megsemmisült.
Július 17—27. között újra viszonylagos nyugalom
honolt az ország — és Veszprém megye — légterében,
s csak 27-én délelőtt 08 óra 30 perc körül hatolt be az
ország délnyugati légterébe mintegy ötszáz amerikai
bombázó- és vadászrepülőgép, Budapest ellen hajtva
végre súlyos légitámadást. A magyar 101. honvéd
honi vadászrepülőosztályt azonnal riasztották. A
magyar vadászok Balatonfüred felett találkoztak a
német 8. honi vadászrepülő-hadosztály kötelékeivel,
majd a Balaton és Székesfehérvár közti légtérben
megtámadták az amerikai bombázókat. Az amerikai
kísérő vada szókkal kibontakozó légiharcban a magyar
vadászok két amerikai P—51. „Mustang" egymotoros
vadászrepülőgépet lelőttek. Az egyiket — Skulka
Zoltán szakaszvezető — a Balaton felett lőtte le, s a

gép Nemesvámos közelében, a Cinege háti-dűlőbe
zuhant le, pilótája (Robinson L. Emores) a gép
roncsai között lelte halálát. A másik amerikai vadász
gép Csákvárnál zuhant le. A légi harcok során a
magyar vadászok még négy B-24. „Liberatort" is
lelőttek Szabadbatty annál, Mórnál, Csákvárnál és
Oroszlánynál. Másnap, július 30-án délelőtt 09 óra 20
perctől 11 óráig újra légiriadó volt a Dunántúl
délnyugati légterében megjelenő mintegy háromszáz
amerikai bombázó- és vadászrepülőgép miatt. Az
amerikai kötelékek ebben az esetben is a Balaton
felett gyülekeztek és támadtak Budapest ellen. A
veszprémi repülőtérről harcba vetett magyar 101.
honvéd honi vadászrepülő-osztály egyik raja (Molnár
László és Dániel László hadnagyok, Kovács Pál
őrmester és Boldizsár László tizedes) a Balaton
északkeleti légterében megtámadott két magánosan
repülő B-24. „Liberatort", s azt Nádasladánynál
lelőtték. 101 A magyar 101. honvéd honi vadászre
pülő-osztály összesítő adatai szerint az osztály 1944.
júliusában 19 bevetést hajtott végre 196 géppel, s
ezek során 38 db amerikai repülőgépet lőttek le. Az
osztály veszteségeit ebben az esetben nem részle
tezték.
Augusztus 1—6 között újra nyugalom volt, s csak
7-én délelőtt 09 óra után rendeltek el légiriadót a
Dunántúl délnyugati légterében megjelenő többszáz
amerikai bombázó- és vadászrepülőgép miatt. Az
amerikai kötelékek a Balatonig repültek, majd egy
váratlan jobbfordulóval, déli irányban elhagyták az
ország légterét. A veszprémi 101. honvéd honi vadászrepülő-osztályt azonnal riadóztatták, majd 8000 mé
teren Szombathely irányába vezényelték. A mintegy
húsz magyar vadászrepülőgép Pápa felett találkozott
össze egy német nehézvadászgépekből álló kötelékkel,
amelyek bal-lépcsőben repülve csatlakoztak a magyar
egységhez. Ekkor az osztály rádióparancsot kapott,
hogy Várpalota légterén át a Balaton felé vegyenek
irányt. Mintegy 7500 méteren már a Balaton felett
repültek, mikor hátul és felül, mintegy 9000 méteres
magasságban amerikai vadászgépek kondenzcsíkjait
vették észre. A magyar vadászok azonnal ledobták a
póttankjaikat, majd a Badacsony felett a tapolcai
medence felé fordultak. Ezekben a percekben csaptak
le rájuk az amerikai P—51. „Mustang" repülőgépek.
Az amerikai gépek az első rácsapásnál azonnal lelőt
tek két magyar repülőgépet. Benkő Lajos hadnagy
ejtőernyőjén sikeresen elhagyta találatokat kapott és
égő gépét, s Várvölgynél földet ért. Nyemecz János
zászlós is kiugrott égő gépéből, de ejtőernyőjén
függve géppuskalövésektől súlyosan megsebesült, s
néhány óra múlva a tapolcai kórházban meghalt. A
Tapolca légterében északnyugati irányba forduló és
menekülő magyar vadászgépeket az amerikaiak to
vább üldözték, s Káld felett a magyar kötelék
parancsnoki gépét lelőtték, Molnár László hadnagyot
ugrás közben érték halálos géppuskalövések. A légi
harcban az amerikai vadászok lelőttek még egy német

vadászrepülőgépet, s Rum légterében lelőtték Kará
csonyi Mihály hadnagyot, aki azonban ejtőernyőjén
földet ért. Az amerikaiak lelőtték még Tóth Lajos és
Nánásy hadnagyokat, akik Sárvár közelében a
Károlyi-kastély mellett hajtottak végre kényszerleszál
lást. 102 Az augusztus 8-i nyugalom után, augusztus
9-én, majd 11-én németországi, majd budapesti célo-.
kat támadtak az amerikai 15. hadászati légihadsereg
kötelékei. A magyar 101. honvéd honi vadászrepülő
osztályt mindkét nap harcba vetették — eredmény
nélkül. Augusztus 12—19 között újra lecsendesedett
Magyarország légtere. Ezekben a napokban — augusz
tus 11-én — a Magyar Királyi Légierők Parancsnok
sága elrendelte a 101/11. vadászrepülő-osztály felállí
tását. Ennek elhelyezésére a Kenyérinél levő repülő
teret szemelték ki, ahonnét az eddig ott működő II.
repülőgépvezetői kiképzőosztály (pk.: Mititzky őr
nagy) mintegy 150 db gépből álló állományának felét
a Tüskevár melletti repülőtérre telepítették át.
Augusztus 20-21-én a MASAF K-magyarországi és
budapesti célokat támadott, s csak 21-én este 22 óra
26 perckor rendeltek el újra légiriadót Veszprém
körzetében, mivel kb. 50 db amerikai bombázó- és
vadászrepülőgép repülte át a Balaton légterét délről
északi irányba. A gépek helyenként — így Pula
légterében — világító bombákat dobtak le. A német
6/HI. éjszakai vadászrepülő-osztály kötelékei — Me.
110—G—4-es speciális éjszakai vadászrepülőgépeikkel
— a Bakony felett megtámadták az amerikaiakat. A
légiharc során megsérült amerikai gépek helyenként
leszórták bombaterhüket, ennek során egy bomba
Alsóperére zuhant és ott épületkárokat és sebesülése
ket okozott. A légiharc során, éjszaka 23 órakor egy
találatot kapott B—24-es négymotoros bombázó égve
zuhant le Bakonybánk és Réde között. A gép kilenc
főnyi személyzetéből hatan ejtőernyővel kiugrottak
és másnap reggel hadifogságba estek, hárman pedig a
gép roncsai között elégtek.1 ° 3
Ugyancsak a légiharc során egy találatokat kapott
P—38. „Lightning" vadászgép Hantánál zuhant le és
égett el pilótájával együtt. Másnap, augusztus 22-én a
délelőtti órákban az amerikai 15. hadászati légihadse
reg bombázó- és vadászrepülő kötelékei délnyugati
irányból a Balatonig repültek, majd Bécs irányába
fordultak. A német 8. honi vadászrepülő-osztály
kötelékei és a magyar 101. honi vadászrepülő-osztály
kötelékei már Veszprém—Pápa légterében megtámad
ták az amerikaiakat. A Sümegtől északra kibontakozó
légiharcban a magyar vadászrepülők (Szentgyörgyi
Dezső zászlós) lelőttek egy B—24. „Liberatort",
amely a Zalaerdődtől északra húzódó erdőszélen
zuhant le. A gép személyzetének hét tagja a roncsok
között égett el, mindössze ketten értek földet ejtő
ernyővel. A légiharcban a német 41. repülőkiképző
ezred egyik Messerschmitt Me. 109-es gépe is talála
tokat kapott, s Kerta község délnyugati határában, a
vásártér mellett lezuhant. A gép pilótája (Wilfried
Schneider altiszt) életét vesztette. 104 A légiharc
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sági szervek parancsnokait szinte zaklatólag és sértő
dötten felelősségre akarta vonni azért, hogy a
könnyebben sérült foglyokat miért nem szállítják
azonnal kórházba? " 1 0 6 (19. ábra)

19. ábra. Légvédelmi tüzérségi találatot kapott amerikai
B-24. „Liberator" bombázógép.
Fig. 19: American B-24 "Liberator" bomber hit by A.A. gun

Pápától nyugatra és északnyugatra érte el tetőfokát,
mikor — feltehetően a német 26/III. rombolóosztály
7. századának — hat gépe WG—2l-es levegő—levegő
rakétákkal támadta meg az egyik — tizennyolc gépből
álló — amerikai bombázóköteléket. Dáka vonalában
egy, Magyargencs légterében pedig öt amerikai négy
motoros bombázógép robbant fel nagy magasságban.
Az utóbbi öt bombázógép személyzetéből 17 ameri
kai katona holtteste került elő, akik közül kilenc
személy azonosságát sikerült megállapítani: Irwing
Stern (32. 106401. T. 43. N. D. Lt. Brooklin. N. J.
G.), Frank A. Johnson (37666953. T. 43^14. Lt.
Spencer J. A.) Willie N. Hobbs (34851121. T. 44. 44.
А. В.), Alfred M. Donelson (0-819394. T. 43. T. 41.
A.) Charles M. Cain (38476622. T. 43-44. A. F. L.
Cain R. R. 1. Gilmer Тех.), Richard A. Koolish
(0-717450. T. 43. 44. A. H.), William T. Gibson
(34650016. T. 4 3 ^ 4 . В.), M. Beaucorid I. R.
(0-700893. T. 4 3 ^ 4 . A. H.), John F. Bernabig
(36581953. T. 43-44. О. C ) .
A gépek roncsai között elégett nyolc ember
azonosságát nem sikerült megállapítani.105 Az ejtő
ernyőkön sikeresen földet ért 34 amerikai katonát a
magyargencsi községháza előtt gyűjtötte össze a
katonaság és csendőrség. A polgári lakosság feltűnően
emberségesen bánt a földet ért és hadifogságba esett
amerikai katonákkal. A Pápai Hírlap tudósítója —
„Gyilkosok jóltartói!" címmel — felháborodottan írt
erről: „ . . . Az augusztus 22-i nagy légitámadás alkal
mával szomorú jelenségek voltak tapasztalhatók a
magyar nép körében. A honvédség,, a.csendőrök és a
leventék által hosszú üldözés után elfogott amerikai
asszony- és gyermekgyilkosokat népünk sajnálkozás
sal fogadta, sőt hűsítő italokkal (sörrel, fröccsel,
vízzel) tartotta jól. De ha ez még csak a politikailag
tájékozatlan és éretlen gazdáink részéről lett volna
tapasztalható! Azonban előfordult az is, hogy egy
ismert vidéki földbirtokos felesége, aki úgy látszik
angol nyelvtudását akarta fitogtatni és miután az
amerikaiakkal szívélyesen elbeszélgetett, a foglyokat
őrző és kötelességüket teljesítő honvéd és közbizton
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A délelőtt 11 óra körül lezajlott légiharcokban a
magyar 101. honi vadászrepülő-osztály is több gépet
vesztett, amelyeknek pilótái közül ketten (Skulka
Zoltán szakaszvezető és Kovács Pál őrmester) életüket
vesztették. A légitámadás során a Várpalota és Pétfürdő körzetében összpontosított magyar 203. honi
légvédelmi tüzérosztály ütegei is lelőttek egy B—24.
„Liberator" bombázót, amely Bakonybánk—Lázi kö
zött zuhant le. Kilencfőnyi személyzete ejtőernyővel
földet ért. 1 0 7 Az augusztus 23—36 között lezajlott
szórványos zavarórepülések után, a következő nagy
arányú amerikai átrepülésre augusztus 27-én és 28-án
déli 11—13 óra között került sor.
A bombázók több helyen szórványos bombaledobásokat hajtottak végre. Nagyszámú 10 kg-os repesz bombát szórtak le a várpalotai repülőtérre. Egy
kötelékétől elmaradt négymotoros bombázó Herend
felett oldott ki öt bombát. Egy a temetőben, egy a
műút mellett, három pedig Herend és Szentgál köz
ségek között robbant. Augusztus 29-én reggel 08
órától délután 13 óráig volt légiriadó a Dunántúl — és
a megye — légterén át tömegesen repülő és a
németországi célokat támadó amerikai kötelékek
miatt. A repülőgépek helyenként újra szórványos
bombaledobásokat hajtottak végre. Érdekes véletlen
folytán Herendnél újra öt bombát dobtak le, az egyik
126 kg-os bomba az előző napi bombarobbanás
kráterében robbant.l ° 8
A magyar kir. 101. honi vadászrepülő-osztály
összesítő adatai szerint 1944. augusztusában az osz
tály kilenc bevetést hajtott végre 121 db repülőgép
pel, s ezek során 16 db amerikai repülőgépet (3 db
egymotoros P—51. „Mustang"- és egy kétmotoros
P—38. „Lightning" vadászrepülőgépet és 12 db négy
motoros B-24. „Liberatort" és B—17. „Flying Fort
ress" bombázórepülőgépet) lőttek le. Saját veszte
ségük négy halott és egy sebesült volt. A lelőtt saját
gépek számát a jelentés nem közölte. Az összesítő
jelentés szerint a vadászrepülő-osztály 1944. május és
augusztus között összesen 104 db amerikai repülő
gépet lőtt le: 15 db egymotoros P—51. „Mustang"-és
33 db kétmotoros-kéttörzsű P—38. „Lightning" va
dászrepülőgépet, valamint 56 db négymotoros bom
bázórepülőgépet. Ez idő alatt az osztály embervesz
teségei a következők voltak: légiharcok során meghalt
18 pilóta, a repülőtér július 8-i bombázásánál életét
vesztette az osztály 13 embere (köztük egy pilóta),
egy fő pedig átképzés során halt meg repülőgép-bal
eset következtében. A gépveszteségek ismeretlenek.
1944. szeptemberére az amerikai légierő már ki
vívta a hadászati fölényt, s ezért a vadászkötelékek is
arra kaptak parancsot, hogy a hadászati mélységben
leyő földi célokat támadják. Ennek érdekében a 15.
hadászati légihadsereg hét vadászrepülő-ezredét két

csoportra osztva megalakították a XV. vadászrepülő
parancsnokságot, amely három „Lightning" egységre
(pk.: Morris R. Nelson ezredes) és négy „Mustang"
egységre (pk.: Yantis H. Taylor ezeredes) oszlott. Az
egységek a bombázókötelékektől független, hadmű
veleti jellegű légitámadásokat hajtottak végre délke
let-európai célpontok ellen. 109 Ennek a csoportosí
tásnak volt része az a „Lightning" kötelék, amely
1944. szeptember 8-án hosszabb ideig keringett a
várpalotai repülőtér felett. Támadást nem hajtott
végre, de a Bakony északi légterében német vadász
gépekkel csaptak össze, amelyek közül egyet lelőttek:
a német Me. 109-es gép Porvától 3 km-re nyugatra, a
Kékhegy-erdő nagysaroki részén lezuhant, pilótája a
roncsok között vesztette életét. 110 Szeptember 13-án
délelőtt 10 óra körül az amerikai XV. vadászrepülő
parancsnokság kötelékei géppuskatámadást hajtottak
végre többek között a devecseri vasútállomás ellen
(egy mozdonyt szétlőttek, két mozdonyvezető meg
halt) és géppuskázták a pápai repülőteret.
Szeptember 19-én a Románia térségében támadó
szovjet 2. Ukrán Front 5. légihadseregének éjszakai
kötelékei jelentek meg 19 óra 30 perctől 24 óráig. A
székesfehérvári hadi fontosságú vasúti csomópontot
támadó szovjet kötelékek a megye térségét nem
támadták.
Szeptember 20-án délelőtt 11 óra 20 perc körül
déli irányból nagy amerikai kötelékek repülték át a
megyét és Győrt bombázták. Ezt követően — október
4-ig — teljes volt a légi nyugalom az országban. A
szeptemberi légiharcokban a magyar kir. 101. honvéd
honi vadászrepülő-osztály nem szerepelt. (20. ábra.)
Mivel 1944. szeptember 23-án a szovjet 2. Ukrán
Front hadseregei elérték Magyarország délkeleti hatá
rait, szeptember 25-én a magyar 101. honvéd honi
vadászrepülő-osztályt kivonták a Honi Légvédelmi
Parancsnokság alárendeltségéből, a m. kir. 1. honvéd
repülőhadosztály alárendeltségébe utalták. Időközben
— a Honvédelmi Minisztérium szeptember 16-án kelt
2595/M. 37. - 1944. számú, valamint az 1. honvéd
repülőhadosztály parancsnokság szeptember 19-én
kelt 19546/M. III.—1944. számú rendelete értelmé
ben elrendelték a 101 ./II. honvéd vadászrepülő-osz
tály megalakítását, s ezzel egyidejűleg az m. kir. 101.
honvéd vadászrepülő-ezred felállítását. Az ezredpa
rancsnokságot Heppes Aladár őrnagy vette át. Az
eddigi 101. honvéd honi vadászrepülő-osztály 101/1.
honi vadászrepülő-osztály hadrendi számot vette fel.
(Pk.: Scholtz Miklós százados.)
A 101/11. honvéd vadászrepülő-osztály elsőnek
felállított 101/4. vadászrepülő-százada Í944. szeptem
ber 9-től december 4-ig a veszprémi repülőtéren
állomásozott, ahol a 101/2. vadászrepülő-század mellé
beosztva kezdték meg kiképzésüket. A 101/1. honvéd
vadászrepülő-osztály 1944. szeptember 1-től novem
ber 7-ig már csak öt bevetést hajtott végre (60 géppel)
az amerikai légierő ellen. Mivel a szovjet 2. Ukrán
Front hadseregei 1944. október 6-án megkezdték

Délkelet-Magyarország térségében debreceni támadó
hadműveletüket, amelyet október 29-től folyamatosan
a budapesti támadó hadművelet követett (1945.
február 13-ig) a 3. Ukrán Front bekapcsolódásával, a
101. honvéd vadászrepülő-ezredet a szovjet száraz
földi erők, valamint az 5. és 17. légihadseregek ellen
vetették harcba.
1944. augusztus végére a támadó szovjet 2. Ukrán
Front és a szovjet hadsereg oldalára átállt román
hadsereg csapásai alatt a súlyos veszteségeket szenve
dett német „Dél-Ukrajna" hadseregcsoportnak csak
roncsai vonultak vissza Kelet- és Délkelet-Magyar
ország térségébe. Míg a német 8. hadseregnek néhány
hadosztályát sikerült visszavonni Észak-Erdélybe, a
német 6. hadseregnek csak töredékei vonultak vissza
magyar területre. A hátráló német csapatok képtele
nek voltak megszállni a jól védhető Keleti- és DéliKárpátok átjáróit, ezért az akkori magyar határok
vonalán igyekeztek új védelmi arcvonalat kiépíteni.
Ehhez azonban a visszavonuló német 6. és 8.
hadsereget új erővel kellett feltölteni. Augusztus
végétől október 3-ig — elsősorban vasúti szállítással —
Debrecen, Nagyvárad, Nagyszalonta körzetébe vonult
fel a német 1., 13., 23., 24. páncélos- és 60.
páncélgránátos hadosztály, amely október 3-tól ismét
a 6. hadsereg elnevezést kapta. Jelentős erőket ve
zényeltek az É-Erdélyben harcoló német 8. hadsereg
hez is. A német csapatok feltöltésére mintegy 170
ezer német katona érkezett K-Magyarország térsé
gébe, közel 3500 db löveggel és 250 db harckocsival
megerősítve. Ezek a hatalmas erők zömében a Dunán
túl közút- és vasúthálózatán át özönlöttek a Német
Birodalomból kelet felé. Felvonulásuk egyik fő vonala
a Graz—Veszprém—Budapest közti vasútvonal és 8.
sz. főközlekedési út volt, amelyek Veszprém megyét
szelik át Ny—К irányba.
Miután 1944. szeptember közepére a szovjet 2.
Ukrán Front hadseregei több irányban kijutottak a
Déli-Kárpátokból a magyar alföldre, a német „Dél20. ábra. A lebombázott péti ipartelepek romjai. (1944. július)
Fig. 20: Ruins of the bombed Industrial Works Pét (July
1944)
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Ukrajna" (majd szeptember 23-tól „Dél'5) hadseregcsoportnak alárendelt 4. légiflotta maradványait (kb.
550 db repülőgépet) a tiszántúli repülőterekről a
dunántúli repülőterekre kellett visszavonni. A 2.
„Immelmann" zuhanóbombázó-ezred három osztá
lyát Kaposvár körzetébe, a 10. csatarepülő-ezred
három osztályát Kaposvár körzetébe, a 10. csatarepü
lő-ezred részeit Pécs, Bátaszék, Magyarmecske, Nagy
vázsony, a 4/1. csatarepülő-osztályt Budapest, az 5.
éjszakai csatarepülő-osztályt, valamint a 2/4. éjszakai
csatarepülő-századot Börgönd, Sárosd, Pécs, Felsőábrány repülőterekre telepítették. Ugyancsak a Dunán
túlra települt az 51/11.—, 52/11.— és 53/1. vadászrepülő-osztályok számos egysége. Az 52/11. vadászrepülő
osztály 4. százada Csórón, 5. és 6. századai — a
magyar 101/1. vadászrepülő-osztály mellett — a
Veszprém-jutási repülőtéren összpontosultak.1 * x A
repülőterek biztosítását a német V. légvédelmi tüzérhadtest 15. és 19. légvédelmi tüzérhadosztályai látták
el. A német 4. légiflotta törzse Tata-T óvárosban, az
alárendeltségében levő II. repülőhadtest parancsnok
sága pedig Pécsett települt.
A magyar 102. repülődandár főerői: a 102. vadász
repülő-, a 102. vadászbombázó- és 102. gyorsbombá
zó-osztályok továbbra is Székesfehérvár Börgönd—
Seregélyes körzetében, a 102/1. szállító repülőszázad
pedig Várpalota, illetve Pápa—Vaszar repülőtereken
állomásozott.
Mivel a szovjet 2. Ukrán Frontnak alárendelt 5.
légi hadsereg bombázó-, csata- és vadászreplő-hadosztályait elsősorban az arcvonal harcászati mélysé
gében alkalmazták, a hadműveleti mélységben — a
Dunántúlon — felderített célpontok (repülőterek, fel
vonulási útvonalak, hadtápbázisok stb.) ellen — a
szovjet hadműveleti tervekkel koordinálva azokat — a
Földközi-tengeri Szövetséges Légierő (MAAF) aláren
deltségében levő 15. hadműveleti és 12. harcászati lé
gi hadseregei, ezen belül a XV. vadászrepülő-parancsnokság négy „Mustang"— és három „Lightning" cso
portja indítottak támadássorozatot. 1944. október
8-án az amerikai 15. hadműveleti légi hadsereg 84 db.
négymotoros bombázórepülőgépe jelent meg három
hullámban a Balaton felett, de támadásuk csak
Veszprém megyén kívüli területeket — Komárom pá
lyaudvarai, Duna-hídja,, Érsekújvár stb. — érintettek.
21. ábra. A Tótvázsonynál 1944. október 12-én lelőtt magyar
Me. 109. vadászrepülőgép roncsai. (Dóra Ambrus felvétele).
Fig. 21: Wreckage of the Hungarian fighter Me.109 shot on
the 12th of October 1944 at Tótvázsony (photo taken by
Ambrus Dóra)

Október 9-én délelőtt 09 órától délután 13 óráig az
amerikai XV. vadászrepülő-parancsnokság „Mustang"
csoportjai jelentek meg a Dunántúl légterében, jelen
tősebb tevékenységet azonban Veszprém megyében
nem fejtettek ki. Másnap, október 10-én délelőtt
újabb nagyarányú amerikai vadászbombázó-támadás
zajlott le, „Mustang" vadászbombázó-kötelékek tá
madták a Székesfehérvár körzetében fekvő börgöndi
repülőteret, valamint számos vasúti csomópontot és
vasútállomást. A legsúlyosabb amerikai „Mustang" vadászbombázó^támadásra október 12-én 11 óra 45 perc
és 15 óra 45 perc között került sor. Az amerikai köte
lékek megjelenésekor a magyar 101/1. honvéd vadász
repülő-osztály 101/1., 101/2., és 101/3. vadászrepülő
századai, valamint a 101/4. vadászrepülő-század
visszatérőben voltak egy — Makó—Szeged körzetében
végrehajtott - bevetésből. Az amerikai „Mustangok"
már a Balaton déli légterében megtámadták a hátvé
det képező magyar 101/1. vadászrepülő-századot,
amelynek egyik Me 109-es gépét lelőtték. A sérült va
dászrepülőgép a Balatonlelle—Irmapuszta közelében
levő tónál hajtott végre kényszerleszállást, pilótája
(Cserny Miklós hadnagy) könnyebben megsérült. A
Balaton felett kibontakozó légi harcban a magyar va
dászrepülők — Malik József hadnagy és Lőrincz Sán
dor őrmester — két amerikai „Mustangot" lelőttek,
amelyek közül az egyik a Balatonba, a másik a Ti
hany—Aszófő közti nádasokba zuhant. Mindkét ame
rikai pilóta életét vesztette. A magyar 101/1 honvéd
vadászrepülő-osztály elővédjét képező 101/4. vadász
repülő-század gépei sértetlenül elérték a Veszprémjutási repülőteret és leszálltak ott. Az utánuk repülő
101/3. és 101/2. vadászrepülő-századot az üldöző
amerikai „Mustangok" szétszórták. A Veszprém felett
kialakuló légiharcban az amerikaiak két magyar va
dászrepülőgépet lelőttek. Az egyik Me. 109-es vadász
repülőgép a jelenlegi Épületelemgyártól délre zuhant
le, pilótája - Balogh Károly főhadnagy — a gép ron
csai közt vesztette életét. A másik magyar vadászrepü
lőgép a rátóti Nagymezőn zuhant le, pilótája
(Bélaváry Pál hadnagy) ugyancsak meghalt. Egy har
madik magyar vadászrepülőgép (Dóra Ambrus őrmes
ter) egy éles balfordulóval kitört az üldöző „Mustan
gok" gépágyútüzéből, majd a Tekeres-völgy légterén
át földközelben a tótvázsonyi tartalék repülőtér felé
menekült, ahol sérült gépével hasra szállt. A földön
fekvő és égő repülőgépet az amerikai vadászgépek
még több rácsapással géppuskázták, majd eltávoztak.
A magyar pilóta csak ezután tudta elhagyni az égő
géproncsot. A légi harc kavargásában a magyar 101/3.
vadászrepülő-század három gépe átrepülte a Bakonyt.
A pápai repülőtérre menekültek, az ott települt német
bombázórepülő-egység mellé szálltak le s csak az esti
órákban repültek vissza a Veszprémi repülőtérre. Az
amerikai „Mustangok" — miután a magyar vadászkö
teléket szétszórták - több hullámban alacsony táma
dást hajtottak végre a Veszprém-jutási repülőtér ellen.
A gépágyútűzben több magyar Me. 109-es repülő-
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gép kigyulladt és elégett. A súlyosabb veszteségeket
azonban Tátrai Gyula tartalékos zászlós, az osztály
hadtápvezető tisztje és beosztottjai megakadályozták
azzal, hogy az égő repülőgépek közelében álló és ve
szélyeztetett repülőgépekből az üzemanyagot leszívat
ták és azokat a rácsapások szünetében biztonságos
helyre tolták. A repülőtéri alacsony támadásnak — az
anyagi veszteségeken kívül — mindössze egy sebesültje
volt.1 * 3 Az amerikai „Mustangok" egyidejűleg ala
csonytámadásban lőtték a Veszprém körzetében levő
magyar és német légvédelmi tüzérségi állásokat. Végig
géppuskázták a Vörösberénytől É-ra összpontosított
magyar 103/2. légvédelmi ágyús üteget, egy löveg
megrongálódott és egy tüzér meghalt. 114
1944. október 12-én kiadott Légierő Parancsnok
sági parancs szerint a magyar 101. vadászrepülő-ezred
két osztályát (Veszprém, Kenyéri) és a várpalotai re
pülőtéren összpontosított 5/1. kísérleti éjszakai vadászrepülő-századot a német 8. honi vadászrepülő
hadosztálynak rendelték alá. A vadászrepülő-hadosztálynak volt ekkor alárendelve a 108. vadászrepülőez
red, az 53/1.-, 52Д1.-, 1/HL-, 3/III.-, 77/III. vadász
repülő-, а 6 Д Н - , 101/11- és 100/11. éjszakai vadászrepülő-osztály.
1944. október 13-án délelőtt 09 óra 30 perctől 14
óráig az amerikai 15. stratégiai légi hadsereg kötelékei
egymást követő hullámban repülték át a megye légte
rét németországi célpontok ellen. A Balaton felett há
rom — egyenként 29—29 négymotoros bombázógép
ből álló — kötelék északkeleti irányba fordult, s 09
óra 30 perckor bombatámadást hajtott végre a székes
fehérvári vasúti csomópont ellen. A honi légvédelmi
tüzérség ütegei összesen 11 db B-24 „Liberatort" és
két B-17 „Flying Fortesst" lőttek le. A 203. honi
légvédelmi tüzérosztály a Várpalota felett repülő ame
rikai kötelék egyik B—24 „Liberator" bombázóját le
lőtte. A keleti irányú zuhanó gépből hat embernek
sikerült ejtőernyővel kiugrani, hárman a roncsok kö
zött égtek. Déli 12 óra körül - a németországi köte
lék 7 db négymotoros bombázógépből álló egysége
jelent meg Pápa felett és 15-20 db bombát dobott le
a város északi részén fekvő pályaudvar körzetében. A
Vasút ucta 3., 12., 20., a Zápolya utaca 2., 5. és az
Árpád utca 18. sz. házai telitalálatot kaptak. A romok
alatt hét polgári személy (2 férfi, 3 nő és 2 gyermek)
halt meg, két személy utólag halt megsérüléseiben.115
Délután 13 óra 20 perc körül újabb amerikai kötelé
kek jelentek meg a megye légterében északnyugati
irányból. Az egyik bombázókötelék bombákat dobott
Úrkút községre: összeomlott három és megrongáló
dott hét lakóház, s a 28. sz. ház romjai alatt egy
asszony életét vesztette. 116 Az Ajka—Tósokberénd
körzetében tüzelőállásban levő magyar 203/12. légvé
delmi gépágyús üteg IV. fél szakasza 13 óra 20 perc-,
kor lelőtt egy amerikai P—51 „Mustang" , vadászre
pülőgépet, amely Lőrinte-puszta mellett zuhant le. A
gép pilótája - W. D. Westmoreland, 0809257'. J .
43-44. W. G. Westmoreland, 375. Cain St. N. A. E.

Atalanta. A. S. P. - a gép roncsai között életét vesz
tette.
Délután 14 óra 50 perctől 16 óra 30 percig újra
légiriadót rendeltek el a megye körzetében, mivel
amerikai „Mustang" vadászbombázó-kötelékek jelen
tek meg. Az egyik kötelék Pápát támadta, s a déli
bombatámadás romeltakarítási munkálatain dolgozó
polgári osztagokat géppuskázták. A légitámadás per
ceiben jelent meg a város légterében a magyar 101.
honi szállítórepülő-század egy — a budapesti Horthyligeti repülőgépgyárból nagyjavításból — visszatérő há
rommotoros Fiat G— 12-es szállítórepülőgépe. A
„Mustangok" megtámadták és lelőtték a fegyvertelen
szállítórepülőgépet, amely lángolva zuhant le a pápai
repülőtér délkeleti részébe. Az égő roncsok közül két
embert sikerült kimenteni, de három magyar katona
súlyos égési sérülések, egy katona pedig lövéssérülések
miatt meghalt. 117
A légiriadó tartama alatt az amerikai „Mustang"
kötelékek gépfegyveres alacsony támadást hajtottak
végre több vasútállomás — így pl. Zalabér, Zalaszeg
vár, Ukk, Boba, Jánosháza, Sümeg, Zirc stb. — ellen.
Veszprémvarsány vasútállomáson a gépágyútüzben
két lőszeres vasúti vagon felrobbant, súlyos károkat
okozva.
A délutáni órákban a Vörösberénynél tüzelőállás
ban levő magyar 103/2. légvédelmi ágyús üteg lelőtt
egy — feltehetően Székesfehérvár ellen végrehajtott
légitámadás eredményeit felderítő — brit kétmotoros
„Mosquito" távolfelderítő repülőgépet, amely a Bala
tonba zuhant — valószínűleg Balatonakarattyától
délre. Október 13-án este 19 óra 45 perctől 21 óra 15
percig újra légiriadót rendeltek el, mivel a brit 205.
bombázócsoport folytatta Székesfehérvár bombázá
sát.
A magyar H/2, légvédelmi ágyús üteg egy brit
Vickers Wellington kétmotoros éjszakai bombázó
gépet lelőtt, a gép Veszprémfajsz közelében zuhant
le. 1 1 8
Október 14-én délelőtt 10 óra és 14 óra 45 perc
között újra megjelentek a megye légterében az ame
rikai 15. hadászati légi hadsereg bombázó- és vadászrepülő-kötelékei. Az egyik bombázócsoport déli 12
órakor mintegy 180 db bombát dobott le a Lázi köze
lében levő majorra, épületkárok keletkeztek és öt pol
gári személy meghalt. A bombázók feltehetően a kö
zeli Jahn-pusztát akarták bombázni, ahol a győri re
pülőgépgyár egy kihelyzett részlege működött. 119 A
bombázókat kísérő kétmotoros-, kéttörzsű P—38.
„Lightning" vadászgépek egyidejűleg önálló harc
feladatokat hajtottak végre, alacsony támadásokkal
géppuskázták végig az utakat. Az egyik ilyen amerikai
kötelékre tüzet nyitott a Vörösberénytől északra
tüzelőállásban levő magyar 103/2. légvédelmi ágyús
üteg négy 80 mm-es lövege és egy „Lightninget" meg
rongált. A sérült gépre a jelenlegi veszprémi Bakony
Művektől délre tüzelőállásban levő magyar 203/14. és
203/15. légvédelmi gépágyús ütegek két félszakasza
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(1—1 db 40 mm-es gépágyú) is tüzet nyitott és azt
lelőtte. Az égő gépből a pilóta ejtőernyővel kiugrott
és súlyos lábsérüléssel ért földet. (A pilóta: Leo
Alston főhadnagy 27 éves, Eldorado, Arkansas, 1944.
november 28-án a veszprémi kórházban általános vér
mérgezésben meghalt.) A találatot kapott repülőgép a
Csatár-hegy oldalába vágódott és felrobbant. 120
Déli 12-13 óra között egy másik amerikai kétmo
toros „Lightning" kötelék alacsonytámadásban végig
géppuskázta a vaszari vasútállomáson és a vasúti
átjárónál vesztegelő vasúti szerelvényt, amelynek so
rán egy polgári személy meghalt. A Pápa körüli
összpontosított magyar 205/1. légvédelmi ágyús üteg
tüzet nyitott a kötelékre, s déli 12 órakor egy
amerikai P-38. „Lightning" típusú kétmotoros, kéttörzsű vadászrepülőgépet lelőtt. A gép Adásztevel
közelében zuhant le, pilótája ejtőernyővel kiugrott és
földetért. 121
Az országra nézve súlyos következményekkel járó
1944. október 15-én — a nyilas hatalomátvétel
napján! — és másnap, 16-án légi nyugalom honolt az
ország légterében. Másnap, október 17-én azonban
újra megjelentek az ország nyugati légterében az
amerikai 15. stratégiai légihadsereg kötelékei - és
németországi célok felé repülve - déli 12 óra körül
szórványos bombatámadást hajtottak végre Nagy
kanizsa és Szombathely ellen. A Dunántúl É-i körze
tében összpontosított magyar II/2. és 205/1. légvédel
mi ágyús ütegek tüzet nyitottak a kötelékekre és egy
B—24. „Liberator" négymotoros bombázógépet le-lőttek. A gép tizenegy főnyi személyzete Sur és
Csatka körzetében ejtőernyővel kiugrott, a bombázó
gép pedig Dudartól délre lezuhant.1
Október 18-án-13—14 óra között újra megjelentek
a Dunántúl légterében az amerikai XV. vadászrepülő
parancsnokság „Mustang" kötelékei, s 13 óra 45
perckor Tapolca légterében megtámadtak egy - a
börgöndi repülőtérről ismeretlen feladattal felszállt —
német Ju—88. G—7-es mintájú kétmotoros nehéz
vadászgépet. A német gép Zalaszántótól K-re, a
laposeri legelőn kényszerleszállást hajtott végre, de az
amerikai vadászgépek szétlőtték és felgyújtották a
földön fekvő roncsot. A gép pilótája (Drechsel őr
nagy) és orrgéppuskalövésze (von Borsig altiszt) a
roncsok között meghalt, a hátsó rádiós-lövész (Franz
Galtermann altiszt) sebesülten kivergődött a gépből,
de a puskasorozatok vele is végeztek. (A német
katonákat a tapolcai temetőben temették el). 12 3
Október 20-án egész nap támadták a dunántúli
célpontokat (elsősorban a börgöndi német—magyar
repülőteret) az amerikai XV. vadászrepülő-parancsnokság „Lightning" kötelékei, majd az esti és éjszakai
órákban a brit 205. bombázócsoport kötelékei támad
tak. Az egyik kötelék bombákat dobott le Tapolcára.
Az Erzsébet királynő utcában több ház telitalálatot,
kapott, találatok 'érték a Park utcát és a temetőt,
ahonnét egy telitalálatot kapott kripta darabjai a kb.
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200 méterre levő utcában zuhantak. A támadás
feltehetően a vasútállomás ellen irányult.
Az október 21-én délelőtt 10-11 óra között
lezajlott amerikai légitámadás nem érintette a megyét,
a támadás más célpontok (Szombathely, börgöndi
repülőtér stb.) ellen irányult. Mindkét itt levő német
repülőteret súlyos veszteségek érték. Október 23-tól
— közel egy héten át — többszáz méteres ködtakaró
borult a Dunántúlra. A németek ennek ellenére
folytatták éjszaki szállítórepülő-tevékenységüket,
amiből több súlyos repülőgép-szerencsétlenség adó
dott. Október 26-án hajnali 01 óra körül egy két
motoros - feltehetően Heinkel He—11 l-es — szállító
repülőgép keringett Zirc—Olaszfalu felett, valószínű
leg eltévedt és a veszprémi repülőteret kereste. A gép
északkeleti irányból ereszkedett lefelé, de nekiütkö
zött az eplényi vasútállomás felett emelkedő Ámoshegy északkeleti oldalának. A gép az erdő fái között
összetört, személyzete túlélte a katasztrófát, de utasai
közül a német 131. légvédelmi tüzérosztály öt kato
nája a roncsok közt lelte halálát. 124
A Tiszántúlon és a Duna-Tisza közén egyre na
gyobb erőkkel kibontakozó szovjet 2. Ukrán Front
támadása miatt a magyar vadászrepülő-erőket egyre
inkább a szovjet földi — elsősorban páncélos — erők
ellen alkalmazták. A várpalotai repülőtéren állomá
sozó magyar Repülő Kísérleti Intézet (RKI) Messer
schmitt Me. 210-es nehézvadász-repülőgépeit október
végén a börgöndi repülőtéren összpontosított magyar
102. gyorsbombázó-osztálynak rendelték alá 102/3.
„Vihar" gyorsbombázó-század (pk.: Péterdy százados)
hadrendi számmal. A század október 24-én délután
16 órakor mutatott be egy kísérleti konstrukciót, a
Messerschmitt Me 210 D. rombolót, amelynek régi
fegyverzetén kívül az orrban — páncélelhárítási fel
adattal - egy 40 mm-es gépágyú, a szárnyak alatt pe
dig 3-3 db levegő-föld rakéta helyezkedett el. 12 5
A Veszprém-jutási repülőtéren állomásozó magyar
101/1. honvéd vadászrepülő-osztály három századát —
és a 101/4. vadászrepülő-századot - 1944. októberé
ben szinte kizárólag az Alföldön támadó szovjet földi
es légierők ellen vetették be: október folyamán 17
bevetést hajtottak végre 134 db géppel. A jelentés
sem veszteségekről, sem eredményekről nem tesz
említést.
1944. novemberében a MAAF amerikai és brit
kötelékei tovább folytatták - a CBO keretében — a
dunántúli katonai repülőterek, köz- és vasutak ellen
légitámadásaikat, hogy támogatást nyújtsanak a Buda
pest főirányba támadó szovjet 2. Ukrán Frontnak,
valamint a - Mohácstól délre kialakított hadműveleti
hídfőből — a Dunántúl térségében támadó 3. Ukrán
Frontnak. November 1-én délelőtt a Dunántúl nyu
gati légterében támadtak meg német vadászkötelékek
amerikai bombázókat. Egy négymotoros B-24 „Libe
rator" Halimbától északnyugatra, a Csótai-erdőben zuhant le, személyzetéből öt ember ejtőernyő,vçJ
földet ért, négyen a roncsok között égtek. 126

November 5-én délután 14 óra körül a Bécs-Florisdorf
körzetét támadó mintegy ötszáz amerikai bombázó
gép néhány kötelékét a német 8. honi vadászrepülő
hadosztály a Dunántúl légterébe szorította. A németi
hadosztályparancsnokság, az alárendeltségébe tartozó
magyar 101/I. honvéd vadászrepülő-osztályt is harcba
vetette. Heves légiharc alakult ki Veszprém felett is,
amelynek során az amerikai „Mustang" vadászok egy
magyar vadászgépet lelőttek. A repülőgép égve zuhant
le a Jutaspusztától délnyugatra emelkedő víztorony
melletti parkba. A súlyosan sebesült pilóta (Ditróy
Dittmer Csaba hadnagy) még aznap este meghalt a
veszprémi kórházban. 7 A Veszprém felett dúló légi
harcnak polgári áldozata is volt. A gépfegyverlöve
dékek halálra sebeztek a Csalogány utca 11. sz. ház
udvarán egy Balogh Sándor nevű 9 éves kisfiút. A
Veszprém légteréből déli irányba sodródó légi harc
ban a magyar vadászok Nagykanizsa körzetében 4 db
B-24. „Liberatort" és egy P-51 „Mustangot" lőttek
le. Ezzel egyidejűleg több magyar vadászrepülőgép is
lezuhant, ezek közül három pilóta (Hoy Tibor sza
kaszvezető, Gáspár József zászlós, Lőrincz Mátyás őr
mester) életét vesztette. November 6-án déli 13 óra
körül a megye légterében újra megjelent az amerikai
15. hadműveleti légi hadseregének - Moosbierbaumot
bombázó 300 gépéből - néhány kötelék. A német 8.
honi vadászrepülő-hadosztály támogatására újra harc
bavetették a magyar 101/1. honvéd vadászrepülőosztályt. A Bakony felett légi harc alakult ki. Egy
találatokat kapott amerikai P-38. „Lightning" égve
zuhant le a Bakonybél közelében levő Kerteskő mel
lett. A gép pilótája (Baker J. Clarence alhadnagy, 20
éves, Hiberside, Kalifornia) ejtőernyővel kiugrott, de
halálra zúzta magát. 128 A légi harc során a magyar
101/4. vadászrepülő-század egy géppárja (Bánlaky
György százados és Korinyi József szakaszvezető)
Győrtől délnyugatra, Gyirmótnál lezuhant, mindket
ten életüket vesztették. November 7-én az ausztriai
célokat támadó amerikai bombázók néhány köteléke
jelent meg a Dunántúl felett, amelyek ellen ismét
harcba vetették a magyar 101/1. honvéd vadászrepülőosztályt. A légi harcban - Tihany felett - a „Mustangok" lelőttek egy menekülő magyar vadászgépet,
amelynek pilótája (Malik József hadnagy) ejtőernyő
vel földet ért. Egy másik magyar vadászgépet Liter
légterében ért találat. A gép Liter és a 8. sz. főközle
kedési út közé zuhant, a pilóta (Michna György had
nagy) kisebb sérülésekkel ért földet. 129 Ez a bevetés
volt a magyar 101. honvéd vadászrepülő-ezred utolsó
szervezett bevetése az amerikai légierő kötelékei el
len! November 8-tól az ezredet kirárólag a szovjet 2.
és 3. Ukrán Front földi- és légi erői ellen vetették
harcba. A 101/1. honvéd vadászrepülő-osztály össze
sítő adatai szerint novemberben az osztály az ameri
kaiak ellen öt bevetést hajtott végre 60 db repülőgép
pel, s ezek során 11 db amerikai gépet lőttek le. (9 db
négymotoros, 1 db kétmotoros, és 1 db egymotoros
gépet.)

A 101/11. vadászrepülő-osztály 4. százada — amely
ugyancsak a veszprémi repülőtéren állomásozott —
novemberben az amerikaiak elten három bevetést
hajtott végre 43 db géppel, s ezek során egy amerikai
repülőgépet lelőttek és két saját gépet vesztettek.
1944. november végén a német bécsi vadászkörzet
parancsnoksága összesítő adatokat közölt a magyar
területek feletti honi légvédelem eredményeiről
(1944. március—november hónapokra!):
I. A 101. vadászrepülő-osztály:
Bevetett gépek száma: 649
Légi győzelmek: 107 gép, ebből:
négymotoros: 61 db
kétmotoros: 32 db
egymotoros: 14 db.
Saját veszteség pilótákban: 30 fő, gépekben 78 db.
II. Német nappali vadászok:
bevetett gépek száma: 932 db.
légi győzelmek: 73 db., ebből:
négymotoros: 53 db.,
egy-, kétmotoros: 20 db.,
saját veszteség pilótákban: 43 fő, gépekben: 88 db.
Közel tíznapi szünet után, 1944. november 17-én
déli 12 óra után a megye légterében az amerikai 15.
hadműveleti légi hadseregnek — ausztriai célokat tá
madó és onnét visszatérő — kötelékei jelentek meg.
Az amerikai kötelékeket a német 8. honi vadászrepü
lő-hadosztály egységei mellett a magyarországi repülő
tereken
állomásozó
10/7.
csatarepülő-század
FW—190-es gépei támadták meg Székesfehérvár és a
Bakony felett. A sérült bombázók kényszerledobásokat végeztek: bombatalálatok érték a DevecserPápa közti 824. sz. országutat Pápakovácsitól északra,
az 1500-as kilométerszelvényben. (Két időzített bom
ba 5 órával később robbant fel.) Két bombatalálat
érte a 822. sz. utat a gici vasútállomástól nyugatra
levő 5500-as kilométerszelvényben.130
November 19-én 09—14 óra között az amerikai
XV. vadászrepülő-parancsnokság „Mustang" és
„Lightning" kötelékei több órán át folyamatosan tá
madták a megye hadifontosságú úthálózatát és
vonalait. Délelőtt 11 óra után a „Mustang" kötelékek
egyidejűleg támadták a 71. sz. balatoni utat és a 8. sz.
főközlekedési utat. A balatoni műút mentén gépfegy
veres támadás érte a balatonkenesei Fővárosi Üdülő
körzetét (két német katona meghalt), az alsóörsi vas
útállomás (egy polgári személy meghalt) és az Alsó
őrs—Balatonfüred között haladó személyvonatot.
(Egy polgári személy meghalt.) A 8. sz. főközlekedési
úton — a Veszprém—M árkó közti útszakaszon több
német katonai gépjárművet és lovas fogatot semmisí
tettek meg. (Két német katona, egy magyar katonai
munkaszolgálatos és egy gépkocsivezető vesztette éle
tét.) Herenden a vasútállomást lőtték, ahol 3 db moz
donyt szétlőttek, két férfi és egy kisgyermek meghalt.
A Kislőd-Ajkarendek közti út 69—70. km-szelvényé
ben egy nő és egy férfi halt meg. A Városlőddel pár
huzamos útszakaszon a szentgotthárdi selyemgyár egy
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ejtőernyőselyemmel megrakott tehergépkocsiját lőt
ték szét, három polgári személy életét vesztette. Az
ajkacsingeri lakótelepet ért gépfegyvertámadás három
felnőtt és két gyermek életébe került. A legsúlyosabb
pusztítást a devecseri vasútállomással szemben húzó
dó útszakaszon érték el. Az amerikai vadászrepülő
gépek egy magyar katonai gépkocsioszlopot lőttek
szét. 20 magyar katona (köztük hat törzstiszt) és két
polgári személy lelte halálát az égő gépkocsikon és a
gépfegyvertűzben.131 Déli 12 óra 45 perc körül a 83.
sz., Veszprém—Győr, valamint a Zirc—Bakonybél
közti utakat támadták az amerikai vadászbombázók.
A magyar légvédelmi tüzérség egy „Mustangot" lelőtt,
s a gép Dudartól DNy-ra levő Irtásban zuhant le. A
gép pilótáját a csendőröknek csak heves tűzharc után
sikerült elfogni. 132
Déli 13 óra 30 perc körül újabb amerikai »»Mus
tang" kötelékek jelentek meg a balatoni 71. sz. műút
felett, amelyek közül a magyar IV./3 gépágyús üteg 1.
szakasza Balatonkenesénél egy „Mustangot" le
lőtt. 1 3 2 Délután 14 óra 20 perc körül újabb amerikai
„Mustang" kötelékek jelentek meg a balatoni 71. sz.
műút légterében, amelyek közül a magyar IV/2. légvé
delmi gépágyús üteg lelőtt egy „Mustangot", amely
Balatonaliga közelében zuhant le. 1 3 2 A magyar 9. sz.
Légierő Parancs szerint a tapolcai T-2-es repülőtéren,
a repülőteret támadó amerikai gépek közül Nagy
János t. tizedes légvédelmi géppuskával egy alacso
nyan támadó „Mustangot" lelőtt.
November 21-én 11 óra körül jelentek meg az év
során utoljára szervezett formában amerikai vadász
bombázók Veszprém megye légterében. Tapolca lég
terében légi harcra került a sor német vadászgépekkel
amelynek során egy német vadászgép a Várvölgyben
levő Fagyos-keresztnél lezuhant, pilótája (Peter Stein
éjszakai vadászpilóta, 33 éves, Siedelsbrunn) életét
vesztette.
1944. november 20-tól a Dunántúl és ezen belül a
megye légterét szinte kizárólag a szovjet 3. Ukrán
Front 17. légi hadseregének kötelékei: a 9. vegyes csa
tarepülő-hadtest csata- és vadászrepülő-hadosztályai,
továbbá a 244. bombázó- és 262. éjszakai bombázórepülő-hadosztályainak - harcászati (taktikai) - kö
telékei uralták. A szovjet harcászati légierők - Veszp
rém megyei — tevékenysége azonban egy külön mun
ka témáját képezi. A MAAF amerikai és brit hadmű
veleti (stratégiai) erőinek bombázó és vadászrepülő
erői - a Dunántúlon kibontakozó szovjet támadás
miatt — szervezett harctevékenységet Magyarország
nyugati térségében többé nem fejtettek ki. 1944. no
vember második felétől 1945. március végéig legfel
jebb szórványos amerikai és brit átrepülések történ
tek, illetve néhány - németországi bevetése során
megsérült — amerikai-brit repülőgép jelent meg a
megye légterében, hogy kényszerleszállást hajtsanak
végre a Balatontól DK-re levő szovjet repülőtereken.
1944. december 1-én Veszprém megye területére
vonták vissza — elsősorban — Baranya és Somogy me
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gyékből - a német 4. légiflotta I. repülőhadtestének
néhány harci egységét. így a Kaposvár-Taszár körze
tében levő repülőterekről a 2. „Immelmann" zuhanóbombázó-ezred (pk.: H.U. Rudel ezredes) 2/1. zuhanóbombázó-osztályának (pk.: Rudolf Mrkva százados)
FW—190 F—8-as mintájú repülőgépekkel felszerelt 1.
és 3. századai, valamint a Ju—87-es gépekkel felszerelt
2. százada (pl.: H. K. Stepp főhadnagy), továbbá a
zuhanóbombázó-egységek vadászbiztosítását ellátó —
FW—190 D. mintájú vadászgépekkel felfegyverzett
2/H. zuhanóbombázó-osztály (pk.: Kari Kennel őr
nagy) Nagyvázsony—Tótvázsony körzetében levő re
pülőterekre települt. A 2/III. zuhanóbombázó-osztály
FW-190 F-8/R. 1. és kétmotoros „Henschel"
HS-129-es mintájú gépekkel felfegyverzett 7., 8., 9.
századai és Ju-87-G. mintájú „páncélvadász" zuhanó
bombázókkal felszerelt 10. százada december 4-től
Börgöndről a várpalotai repülőtérre vonult vissza.133
A Földközi-tengeri Szövetséges Légierő (MAAF)
parancsnokságának alárendelt Földközi-tengeri Szö
vetséges Harcászati Légierő (MATAF) 12. harcászati
légihadserege által 1944. novemberétől 1945. február
jáig (22-ig) végrehajtott „Bingo" légi hadművelet
(Oparation Bingo), amely Délkelet-Németország út- és
vasútvonalai ellen irányult, alig érintette a Dunántúl, s
ezen belül a megye térségét. Csak néhány esetben je
lentek meg a légtérben sérült amerikai repülőgépek,
így december 17-én 14 óra után egy sérült B-24
„Liberator", amelyet a magyar 101/11. vadászrepülő
osztály egy géppárja (Dunaföldvárnál) lelőtt. 1945.
február 7-én 14 óra körül egy sérült P— 51 „Mus
tang" zuhant le Dóba mellett, pilótája (Read Moore
hadnagy) életét vesztette. Ugyanekkor egy sérült
B-24 „Liberator" - amelynek személyzete Bakonypölöske felett ugrott ki ejtőernyővel — Tósokberénd
szélén zuhant le. 1 3 4 Február 13-án déli 13 óra előtt
— az amerikai 15. hadműveleti légihadsereg Bécset tá
madó 837 db négymotoros gépe közül — néhány
bombázó Celldömölköt bombázta. (A vasútállomás
körül negyven ember meghalt.) A veszprémi repülő
térről riadóstarttal harcba vetett magyar 101/7. vadászrepülő-század egyik vadászrepülője (Szeverényi
Kálmán hadnagy) az egyik — az 5. bombázószárny
97. bombázócsoportjához tartozó - Boeing B—17
„Flying Fortress" négymotoros bombázógépet le
lőtte. A 46546. gyári számot viselő repülőgép Bazsitól
délnyugatra, a Derékhegyen zuhant le. Személyzeté
ből nyolcan ejtőernyővel földet értek, egy ember a
gép roncsai között lelte halálát. (S. E. Losh Nr.
17120598.) 135
1945. február 22-én az amerikai 8. és 15. hadászati
légihadseregek, valamint a harcászati légihadseregek
megindították a „CLARION" hadműveletet (Opera
tion Clarion), melynek során a 8. légihadsereg Közép
németországi, a 15. légihadsereg pedig Délkelet
németországi célpontokat támadott. 136 Ennek követ
keztében március 1-én délelőtt 08 óra 56 perctől 09
óra 45 percig nagyriadót rendeltek el a megyében is,

mivel a Bécs és Moosbierbaum körzetét támadó hat
száz amerikai bombázó közül néhány kötelék bere
pült a Dunántúl légterébe is. Déli 13,50 perckor újra
légiriadót rendeltek el, mivel a német 8. honi vadászrepülő-hadosztály gépei által üldözött amerikai bom
bázó- és vadászrepülőgépek jelentek meg Pápa—Veszp
rém légterében. A légiharc során egy találatot kapott
német vadászrepülőgép Veszprém—Csererdőben, egy
amerikai vadászrepülőgép pedig Haj máskér közelé
ben zuhant le. 1 3 7 Délután 14 óra 27 perckor egy sérült
B—24. „Liberator" jelent meg Pápa—Veszprém lég
terében, amelyre a Márkó körzetében összpontosított
német légvédelmi tüzérség tüzet nyitott. Ugyanakkor
üldözőbe vette a bombázót a veszprémi repülőtérről
bevetett 101/7. vadászrepülő-század 1. és 2. rajának 7
db gépe. (Pk.: Máthé főhadnagy). A rajparancsnok
Tótvázsony felett csapott le a bombázóra, s gépágyútüzével felgyújtotta annak jobb belső motorját. Az
égő gépből — Balatonfüred—Balatonszőlős között —
négy katona ejtőernyővel kiugrott, de az égő gép —
fedélzetén maradt öt emberrel — tovább repült annak
ellenére, hogy Tihany felett Máthé főhadnagy újabb
rácsapásával a jobb külső motort is felgyújtotta. Az
égő gép átrepülte a Balatont és Ságvártól DK-re haj
tott végre kényszerleszállást — a szovjet csapatok által
elfoglalt területen. 138 A március 14-i (11 óra 31
perctől 17 óra 30 percig tartó) és 15-i (13 óra 09
perctől 19 óra 48 percig tartó) amerikai berepülések
érintették a megye légterét, de eseménytelenül teltek
el. Hasonlóan nem érintették a megyét a március 16—
17—18-i amerikai berepülések. Csak a március 19-én
14 óra 31 perctől 15 óra 58 percig elrendelt nagy
riadó alkalmával — 15 óra 40 perckor — repülte át a
megye és ezen belül Veszprém város légterét ÉNy-i
irányból DK-i irányba, viszonylag alacsonyan 12 db
négymotoros amerikai B—24. „Liberator" bombázó.
A feltehetően sérült és kötelékbe rendeződött gépek a
Balatontól délre fekvő szovjet repülőterek felé tart
hattak. 137 A március 21-én 09 óra 20 perctől 17 óra
05 percig öt egymást követő nagyriadó alkalmával
amerikai „Lightning" vadászbombázó-kötelékek je
lentek meg Pápa légterében. Rajtaütésszerű táma
dással szétlőtték a vaszari repülőtéren állomásozó
magyar 102/2. szállítórepülőszázad 7 db Ju-52-es há
rommotoros szállítórepülőgépét, majd lecsaptak a
pápai repülőtérre és megtámadták az éppen bevetés
ből visszatérő német 2/3. zuhanóbombázó-századot,
amelyek közül több FW-190-es gépet - köztük a
lovagkeresztes Alfred Heiduschka főtörzsőrmestert is —

lelőtték. 139 Ugyanezen a napon, március 21-én 16
óra 34 perckor — a Veszprémet megközelítő szovjet
9. gárdahadsereg és 6. gárda harckocsihadsereg csapa
tai miatt — kiürítették a veszprémi repülőteret, a 101.
honvéd vadászrepülőezred I. és III. osztályait — a II.
osztály mellé — Kenyéribe telepítették. Március 23-án
déli 11 óra 40 perc körül — a szovjet csapatok már
megkezdték Veszprém ostromát - a St. Valentin-i
célpontokat támadó USA 15. légihadsereg 157 db
B—24. „Liberatorai" és kísérő vadászrepülőgépei
közül több kötelék behatolt a Dunántúl és ezen belül
Veszprém megye légterébe, s 11 óra 45 perc körül
6—8 P—51. „Mustang" mintájú vadászrepülőgép egész
Veszprém légteréig repült. Ezt követően délután 15
óra előtt egy USA P-38. „Lightning" mintájú két
motoros, kéttörzsű vadászrepülőgép-kötelék csapott
le Nagyvázsonyra, s gépfegyvertűzzel és bombákkal
árasztotta el a Fő utcát, ahol a magyar 25. fogatolt
ellátóoszlop és a német 5.SS ellátóoszlop gépkocsisora
vesztegelt. A váratlan légitámadásnak mintegy tíz
magyar és öt német katona, két polgári személy és 52
ló esett áldozatul. 140 A megye légterében utoljára
március 26-án a déli órákban jelentek meg amerikai
vadászbombázó-kötelékek akkor, amikör a szovjet 3.
Ukrán Front hadseregei már elérték a megye nyugati
határát, valamint a Sümeg—Tapolca-Zánka vonalat.
Az egyik USA P-51 „Mustang" mintájú vadászgépek
ből álló kötelék — Tapolca, Karmacs, Keszthely lég
terében — légiharcba keveredett a pápai repülőtérről
harcba vetett német 2/1. „Immelmann" zuhanóbombázó-osztály néhány repülőgépével, amelyek a
szovjet arcvonal ellen intéztek bombatámadásokat. A
légiharc során — Karmacs felett — az egyik német
Focke-Wulf— FW— 190-es mintájú csatarepülőgép ta
lálatokat kapott és lezuhant. (A gép pilótája - Norbert
Schmidt főhadnagy - életét vesztette.) 141
Ezekben az órákban — 1945. március 26-án dél
után — a szovjet 3. Ukrán Front hadseregei már áttör
ték a német hadsereg első és második védőövét — és
ezzel Veszprém megye területének mintegy 90%-át
felszabadították — s megkezdték támadásukat a me
gyétől Ny-ra húzódó német harmadik védőöv, a „Zsu
zsanna" vonal ellen. A hatalmas erőkkel támadó szov
jet hadsereg március 27-re nyugati irányban, 28-ra pe
dig délnyugati irányban elhagyták Veszprém megye
területét. A háború pusztító vihara elvonult Veszprém
megye felett, hogy egy új, békés, építő korszak vegye
kezdetét.
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STRATEGIC AIR-RAIDS OF THE ALLIED FORCES AND
THE COUNTY OF VESZPRÉM DURING WORLD WAR II.

The German-Hungarian governmental talks in August
1936 involved the danger of armed collision with states of
the Little Entente (Czechoslovakia, Rumania, Yugoslavia).
The war-like tension threatened with a hitherto unknown
factor, namely with the menace of air-raids. So the establish
ment of civil air defence and military air defence begun in the
country and as such, in the county of Veszprém. From 1938
onwards, this county became one of the important air bases
of the newly organized Hungarian Air Force. War tensions of
October 1938, March 1939, August 1940 and April 1941

involved the air-space of the county, however, the first real
air-raid occured in the second year of the war against the
Soviet Union in September 1942: units of the Soviet strategic
lir forces dropped bombs on the county of Veszprém too.
The menace of strategic air battle increased from August
1943, units of the Mediterranean Allied Strategic Air Force
(MASAF) started to cross over the SW part of Hungary
towards targets in Germany. Actual strategic air-raids started
however on the 3rd of April 1944, though Hungary was at war
with the United States of America and with the United
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Kingdom from December 1941. The county of Veszprém was
highly in danger: there were several war bases here, and
moreover, the only Hungarian fighting battalion was concentrated here. Beginning with the 3rd of April 1944, the airspace of the county has been crossed continuously and exposed to several air battles, however, the county was involved
in three strategic air-raids only (Nitrogen Works Pét on 14th
June and 14th July, airport Veszprém on 8th of July), but
the number of air battles and of unplanned bombings was
very large.
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The Anglo-American strategic air-raids were terminated
by the advance of the Red Army. Due to security reasons,
MASAF discontinued attacking targets around the Lake Balaton. In the air-space of the county units of the Soviet
tactical air forces started their activities.
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