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Kis Krisztián Bálint1 

SZOLNOK VÁRMEGYESZÉKHELY ÉS VASÚTÁLLOMÁS 
BOMBÁZÁSA 1944-BEN 

Absztrakt 
A II. világháborúban a kontinentális haderők szállító rendszereinek 
legfontosabb logisztikai eszköze a vasút volt. Ezt felismerve a szö-
vetséges és a szovjet légierő elsősorban a német és a magyar had-
erő ellátási rendszerének kulcsát képező vasútállomásokat, vasúti hi-
dakat támadta. Ez történt 1944-ben Szolnokon is, ahol elsősorban a 
vasúti szállító kapacitások legérzékenyebb részei – pályaudvar, vas-
úti híd, gördülő anyag – képezte a bombatámadások tárgyát. 1944. 
június 2-a és december 17-e között Szolnok városát összesen 23 al-
kalommal érte légitámadás. Szolnok a negyedik helyet foglalja el 
azon magyar városok sorában, amelyeket a szövetségesek leginkább 
bombáztak – Budapest, Győr és Szombathely után –; mindez a vas-
útállomásnak volt köszönhető. A magyar városok elleni szövetséges 
bombázás közös, szorosan összehangolt hadművelet volt, célpontjai 
kifejezetten a magyar pályaudvarok voltak. A cikk beszámol a légitá-
madásról, az okozott károkról és a helyreállítás munkálatairól is. 

Kulcsszavak: vasúti hadiszállítás, II. világháború, német haderő, 
Magyar Királyi Honvédség, Szolnok, pályaudvar, vasúti híd, légierő, 
stratégiai bombázás 

Bevezetés 

2009-ben, a Szolnokot ért első légitámadás 65. évfordulója alkal-
mából rendeztek először kiállítást a tragikus eseményről és követ-
kezményeiről a szolnoki megyei levéltárban. Jelen sorok szerzője ak-
kor levéltáros–tárlatvezetőként közel száz alkalommal ismertette a 
drámai eseménysorozatot a látogató csoportokkal az általános iskola 

                                                 
1  Történész, tanár, idegenvezető. E-mail: kiscolibri@gmail.com 
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alsó tagozatától a közép- és főiskolás, illetve felnőtt csoportokon át 
egészen a nyugdíjas korosztályig.2  

A szerző néhány évvel később előadás formájában mutatta be a 
kutatási eredményeket „Érdekes Szolnok” című városismereti soroza-
tának keretében a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárban.3 A követ-
kezőkben mindezen ismertetések átdolgozott és bővített változatát 
közöljük, pontos szakirodalmi hivatkozással. Ahol külön nem jeleztük, 
forrásunk a levéltár kiállítási anyaga volt. 

1. Az előzmények rövid történeti áttekintése 

A II. világháború előestéjén két hatalmi tömb alakult ki:  
1. a tengelyhatalmak: Németország, Olaszország, Japán rész-

vételével; ehhez csatlakozott Magyarország is, illetve  
2. a szövetségesek: elsősorban Anglia, az USA és a Szovjet-

unió részvételével. 

Hazánk az ún. kassai incidens után kapcsolódott be a németek 
Szovjetunió elleni inváziójába. Az egyébként bizonytalan eredetű légi-
támadást az I. bécsi döntés értelmében 1938-ban Magyarországhoz 
visszacsatolt felvidéki város, Kassa ellen 1941. június 26-án követték 
el – a hivatalos jelentések szerint szovjet felségjelzéssel ellátott repü-
lőgépek. A magyar kormány még aznap hadat üzent a Szovjetunió-
nak, és másnap – a szovjet kormány cáfolata ellenére – a magyar 
hadsereg átlépte a keleti határt. Ezzel hazánk belépett a II. világhábo-
rúba. 

Magyarország II. világháborús részvétele során a Leventeintéz-
mény és a kötelező sorkatonai szolgálat biztosított ugyan katonai elő-
képzést, de harcjárműben és fegyverzetben komoly ellátási gondok is 
akadtak a háború folyamán. 

Közben, majd két évvel a háborúba való belépés után, 1943. június 
7-én Molotov szovjet külügyi népbiztos a moszkvai brit nagykövetnek 
szóló jegyzékében a következő, hazánkra és népünkre nézve igen 

                                                 
2  A tárlatvezetés szövegét ld.: Kis Krisztián Bálint: Előadások, beszédek, tárlat-

vezetések. [Kézirat.] Szolnok, 2011. 27–38. p. Lelőhely: MNL JNSZML könyv-
tára, Szolnok, valamint Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok 

3  Az előadás időpontja: 2013. március 29. 
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tragikus következményeket ígérő nyilatkozatot tett a tengelyhatalmak 
háborús veresége esetére: 

„A szovjet kormány úgy véli, hogy azért a… segítségért, amelyet 
Magyarország Németországnak nyújtott, …a felelősséget nemcsak a 
magyar kormánynak kell viselnie, hanem… a magyar népnek is.” 
(Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy ha a kényszermunkatáborok-
ba, vagyis „málenkij robotra” hurcolt magyar civilek és az 1950-es 
évekig a Szovjetunió lágereiben ártatlanul sínylődő honvédek tízezre-
ire gondolunk, fenyegetésüket a szovjetek valóra is váltották.) 

A másik szövetséges nagyhatalom, a britek külügyminisztériumá-
nak Közép-Európa Osztálya vezetőjének följegyzése, mely London-
ban, 1943. szeptember 22-én kelt, kissé finomabban fogalmazott, de 
egyértelműen tragédiát sejtet: 

„Általánosságban Őfelsége kormánya szívesen látja a független 
Magyarország további fennállását a háború után, lehetőleg a Duna-
medencében megalakítandó valamely államszövetség tagjaként. Elő-
zőleg azonban Magyarország megfelelő jóvátétellel tartozik a szövet-
ségesek általa megtámadott tagországainak.” 

Végül idézzük a tengerentúli szövetséges, az USA álláspontját is 
hazánk II. világháborús részvételével kapcsolatban. Cordell Hull ame-
rikai külügyi államtitkár 1943. december 12-én a következőket írta 
Horthynak és a magyar felső vezetésnek: 

„Tisztában kell lenniök azzal, hogy osztozni fognak annak a ször-
nyű vereségnek következményeiben, amelyet az egyesült nemzetek 
a németek számára előkészítenek.” 

A szövetségesek elhatározták, hogy légicsapásokat mérnek a ten-
gelyhatalmak államaira, köztük hazánkra. A légitámadások célja az 
ellenség utánpótlási vonalainak elvágása, a háborúra termelő gyárak, 
üzemek, valamint a katonai objektumok megsemmisítése volt. 

Hazánkban az első, szövetségesek által végrehajtott légicsapásra 
Budapest ellen 1944. április 3-án került sor. Ellenséges bombázó re-
pülőgépek ezután többször is átrepültek Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye területe fölött is, de egyelőre harci cselekményekbe még nem 
kezdtek. Azonban már csak idő kérdése volt, hogy Szolnok, mint 
vasúti csomópont a Zagyván, de különösen a Tiszán átívelő vasúti 
híddal, valamint az 1930-as évek végén kialakított szandaszőlősi ka-
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tonai repülőtérrel mikor válik a szövetségesek légitámadásainak egyik 
fő célpontjává. 

 
1. ábra. Repülőterek irányszöge és távolsága Szolnoktól. Szandasző-

lősi katonai repülőtér, 1940 körül (Forrás: www.fortepan.hu) 

2. A bombázások technikai háttere: légoltalom és repü-
lőgépek 

1.1. A légoltalom rendszere 

Az első, repülőgépekről végrehajtott bombatámadások az I. világ-
háború idején, 1916-ban zajlottak. Erre válaszként – a repüléstechni-
ka nagyarányú fejlődésével párhuzamosan – a két világháború között 
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kialakult a légoltalom, a támadó repülőgépek elleni védekezés sajátos 
szabályrendszere. 

Magyarországon 1935-ben jelent meg az ún. légvédelmi törvény, 
majd két évvel később, 1937-ben létrejött a Légoltalmi Liga. A társa-
dalmi szervezet szolnoki csoportja 1938-ban alakult meg. A szervezet 
tagjai a következő teendőket látták el: szakmai oktatás, gyakorlati 
képzés, riasztás, elsötétítés, tűzvédelem, elsősegélynyújtás, mentő-
szolgálat, helyreállítási munkálatok végzése, valamint az egyik leg-
fontosabb feladatként az óvóhelyépítés. A szolnoki csoport egyik pro-
pagandaplakátja a sokrétű feladatkört röviden és találóan így fogal-
mazta meg: „Legszentebb hazafiúi és emberbaráti kötelesség a Lég-
oltalmi Ligában vállalt szolgálat”. 

A fölsorolt feladatok közül az elsötétítés egyébként nem jelent 
mást, minthogy este a fényforrások kiváló célpontnak számítottak a 
légtérből tekintve, minden fényforrást el kellett tehát oltani, ki kellett 
kapcsolni, illetve a sötétítő függönyöket be kellett húzni. Hiszen való-
ságos hazaárulásnak számított egy-egy ellenséges harci gépet 
nyomra vezető fénypont az éjszaka sötétjében, amiért ráadásul szi-
gorú pénzbüntetés is járt. 

 
2. ábra. Súlyosan sérült vasúti épületek az 1944. június 2-i légitáma-

dás után 
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A már említett óvóhelyeknek három alapvető típusa volt: az árok-
rendszerű nyitott vagy fedett óvóhely, a felszínen épített, valamint a 
föld felszíne alatt kialakított óvóhely. Az óvóhelyépítések első nagy 
hulláma hazánkban 1938-ban kezdődött. Ennek során valamennyi 
óvóhelytípusból országszerte, de elsősorban a legveszélyeztetet-
tebbnek minősített területeken számosat létesítettek. A gyakorlati 
életben vidéken, falusi-tanyasi környezetben, tehát mezőgazdasági 
területek környékén általában árokrendszerű óvóhelyeket alakítottak 
ki. Nagyobb településeken, közlekedési csomópontok, gyárak és 
üzemek térségében a legjobb esetben vasbetonból készült óvóhelye-
ket építettek. Ezen belül megkülönböztettek továbbá ún. TGS (törme-
lék-, gáz- és szilánkbiztos), valamint BGS (bomba-, gáz- és szilánk-
biztos) óvóhelyeket. 

 
3. ábra. Felrobbant és a detonáció következtében rendellenesen álló 

vasúti kocsik az 1944. június 2-i légitámadás után 

Minden óvóhelyhez előteret is ki kellett alakítani. Szigorúan szabá-
lyozták az óvóhelyek berendezését és felszerelését is. A szolnoki vá-
rosi vízművek területén, valamint a MÁV fűtőházhoz kapcsolódó fel-
színi, illetve a Tisza Szálló pincéjében létesített felszín alatti óvóhely 
tervrajza a szolnoki megyei levéltárban található. 

Végül, de nem utolsósorban említsük meg, hogy a szolnoki légvé-
delmi központ a Szent Ferenc utca 6. sz. alatt (a mai Templom úton) 
rendezkedett be. 

1.2. A második világháború harci repülőgépeinek rövid áttekin-
tése 

A vadászrepülőgépek a harci repülőgépek egyik csoportja volt. 
Ezek feladata általában a légtér védelme. A vadászrepülőgépek álta-
lában egyfős személyzettel repültek, egy-egy vadászgép hosszúsága 



Katonai Logisztika 2017. évi 3-4. szám 

225 

és szárnyfesztávolsága 9–10 m volt, géppuskákkal, gépágyúval sze-
relték föl őket, esetleg kisebb mennyiségű bombát szállíthattak. Az 
egyik legismertebb ilyen korabeli vadászgép a német Messerschmitt 
Bf 109, illetve a szovjet Jakovlev Jak–9 volt. 

A német gyártmányú Messerschmitt Bf 109G „Gusztáv” vadászgé-
pet 1942 nyarán a Szovjetunió ellen és Észak-Afrikában vetették be 
először. Ebből a változatból készült a legtöbb. Hajtóműve egy 1435 
LE-s DB 605D, függő 12 hengeres V-motor. A gép szárnyfesztávol-
sága 9,97 m, hosszúsága 8,95 m, magassága 2,34 m. Egyfős sze-
mélyzettel repült, legnagyobb sebessége 684 km/h (7400 m magas-
ságban). Hatótávolsága 560 km, fegyverzete egy 30 mm-es, légcsa-
vartengelyen át tüzelő MK 108 gépágyú, két 20 mm-es, MG 151 gép-
ágyú a szárnyak alatti gondolában, illetve 2 db 7,92 mm-es géppuska 
a motor felett.4 

A Jakovlev Jak–9 volt a legnagyobb számban gyártott szovjet re-
pülőgéptípus 1942–45 között. Hajtóműve egy 1260 LE-s Klimov VK-
105 PF 12 hengeres V-motor. A gép szárnyfesztávolsága 10 m, hosz-
szúsága 8,56 m, magassága 2,44 m. Egyfős személyzettel repült, 
legnagyobb sebessége 580 km/h (5000 m-en). Hatótávolsága 825 
km, fegyverzete egy 37 mm-es Nudelmann gépágyú és egy 12,7 mm-
es Berezin géppuska.5 

Az ugyancsak szovjet Iljusin Il–2 csatarepülőgép 1941–1945 között 
volt használatban. Különböző támogató bevetésekre alkalmazták. 
Kétüléses változatát 1942-től használták. A hátsó ülés személyzetére 
azért volt szükség, hogy a gép hátsó részét védje. S valóban: ez a tí-
pusváltozat elődeinél már kisebb veszteséget szenvedett el a háború 
folyamán. Egyúttal ez volt az első szovjet géptípus, amely rakétát 
hordozott. A kétüléses változat hajtóműve egy 1770 LE-s Mikulin AM-
38F V-12 motor. A gép szárnyfesztávolsága 14,6 m, hosszúsága 11,6 
m. Legnagyobb sebessége 412 km/h (2000 m-en). Fegyverzete két 
20 mm-es gépágyú, egy 12,7 és két 7,62 mm-es géppuska, illetve 
legfeljebb 400 kg bombateher vagy 8 db 25,4 kg-os rakéta.6  A típus-
ból 36 000 darabot gyártottak a háború folyamán, így jelentős hatást 
gyakorolt a keleti hadszíntér műveleteire.7 

                                                 
4  Munson, Kenneth: A második világháború repülőgépei. A hadviselő felek va-

lamennyi repülőgépe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1994. 163–166. p. 
5  A második világháború repülőgépei, 128–[129.] p. 
6  A második világháború repülőgépei, [126]–127. p. 
7  Hegedűs Ernő: A közvetlen támogató repülő eszközök fejlődése és szerepe a 

második világháborúban. Repüléstudományi Közlemények 18. évf. 2. sz. 
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A vadászgépek mellett a légi háború igazán döntő harci egységei 
kétségkívül a bombázógépek századai voltak. Országonként ezeknek 
is különböző típusai alakultak ki. Általánosságban elmondható, hogy 
ezek a gépek akár 5–7 fős személyzettel repülhettek, egy-egy bom-
bázógép kb. 20 m hosszú és 30 m szárnyfesztávolságú volt, a szállí-
tott bombamennyiség pedig meghaladhatta akár a hétezer kg-ot is. A 
bombázógépek általában kötelékben, más néven kombat boxban re-
pültek, és hajtották végre akcióikat. Talán a legismertebb ilyen gép az 
angol Halifax és az amerikai B–24-es Liberator típus volt. 

Az angol Handley Page Halifax volt az első, magánvállalat által 
gyártott bombázórepülőgép Nagy-Britanniában, és egyúttal a máso-
dik négymotoros nehézbombázó típus. A csillagmotoros Halifax III. 
behúzható farokkerékkel 1943 közepén jelent meg. Hajtóműve 4 db 
1650 LE-s Bristol Hercules XVI kétsoros csillagmotor. A gép szárny-
fesztávolsága 31,75 m, hosszúsága 21,37 m, magassága 6,32 m. 
Hétfős személyzettel repült, legnagyobb sebessége 453 km/h (4110 
m-en). Hatótávolsága 1650 km, fegyverzete kilenc 7,7 mm-es Brow-
ning géppuska, valamint legfeljebb 5900 kg bombateher.8 

 
4. ábra. Brit Handley Page Halifax bombázórepülőgép 

                                                 
8  A második világháború repülőgépei, 112–[113.] p. 
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5. ábra. B-17 G Flying Fortress bombázógépek a szobi vasúti híd 

bombázásakor 1944-ben (Forrás: www.fortepan.hu) 

Az ugyancsak angol Vickers Wellington a második világháború 
egyik legnagyobb szerepet játszó repülőgéptípusa volt, és bevetései 
során mindig minimális veszteségeket könyvelhetett el. A legjelentő-
sebb Wellington-sorozat az 1943-tól gyártott Mk. X változat volt. Haj-
tóműve két 1585 LE-s Bristol Hercules VI kétsoros csillagmotor. A 
gép szárnyfesztávolsága 26,25 m, hosszúsága 19,67 m, magassága 
5,34 m. Hatfős személyzettel repült, legnagyobb sebessége 408 km/h 
(4425 m-en). Hatótávolsága 2125 km, fegyverzete hat 7,7 mm-es 
Browning géppuska és 2720 kg bombateher.9 

                                                 
9  A második világháború repülőgépei, 217–220. p. 
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Az amerikai Boeing B–17 Flying Fortress „Repülő Erőd” az USA vi-
lágháborúba való belépésétől a háború végéig került bevetésre. Az 
utolsó sorozatban gyártott B–17G típus hajtóműve négy 1200 LE-s 
Wright GR-1820-97 Cyclone kétsoros csillagmotor. A gép szárnyfesz-
távolsága 31,64 m, hosszúsága 22,26 m, magassága 5,8 m. Tízfős 
személyzettel repült, legnagyobb sebessége 480 km/h (9150 m-en). 
Hatótávolsága 2960 km, fegyverzete 13 db 12,7 mm-es géppuska és 
legfeljebb 7850 kg bombateher.10 

 
6. ábra. B-24-es bombázógép bevetése Nyíregyháza vasútállomása 

ellen 1944-ben (Forrás: www.fortepan.hu) 

Az ugyancsak amerikai gyártmányú Consolidated B–24 Liberator 
az USA, Nagy-Britannia és a Brit Nemzetközösség fegyveres erőinél 
sokrétű feladatkört látott el. Bombázó, utas- és teherszállító, üzem-
anyag-szállító, tengeri, illetve tengeralattjáró-felderítő és –elhárító 
gépként egyaránt alkalmazták. Ez volt a második világháború alatt a 
legnagyobb számban gyártott amerikai bombázórepülőgép-típus. A 
B–24J, melyből jó néhányat fotófelderítő géppé alakítottak, az F–7 
megkülönböztető jelzést kapta. Ennek a típusnak a hajtóműve négy 
1200 LE-s Pratt&Whitney R-1830-65 Twin Wasp kétsoros csillagmo-

                                                 
10  A második világháború repülőgépei, [48]–50. p. 
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tor. A gép szárnyfesztávolsága 33,55 m, hosszúsága 21,16 m, ma-
gassága 5,49 m. Tizenkét fős személyzettel repült, legnagyobb se-
bessége 480 km/h (9150 m-en). Hatótávolsága 3360 km, fegyverzete 
tíz 12,7 mm-es géppuska és 2275 kg normál bombateher, mely rövid 
távú bevetésnél elérhette az 5450 kg-ot is.11 

Áttérve a Magyar Királyi Honvéd Légierő gépeire, a legismertebb a 
Reggiane Re–2000 repülőgéptípus és magyar változata, a MÁVAG 
„Héja” I, illetve II. nevet kapta. (Egy ilyen típusú géppel zuhant le és 
halt repülőhalált a keleti (szovjet) fronton 1942 nyarán vitéz nagybá-
nyai Horthy István kormányzóhelyettes is.)  

 
7. ábra. A Magyar Királyi Honvéd Légierő Reggiane Re-2000 Falco 

(Héja) típusú vadászgépe (Forrás: www.fortepan.hu) 

A rohamos technikai fejlődés közepette a gép 1943-tól már el-
avultnak számított. Az eredeti olasz I. sorozat hajtóműve egy 1000 
LE-s Piaggio P. XI RC 40 kétsoros csillagmotor, a gép szárnyfesztá-
volsága 11,01 m, legnagyobb sebessége 537 km/h (5500 m-en).12 

Az 1918. évi fegyverszünetek után a brit Királyi Légierő, a Royal 
Air Force (RAF) volt a világ legerősebb légiereje. A két világháború 
közötti német katonai lépések hatására 1934-ben tervet dolgoztak ki 
a brit légierő fejlesztésére is. 1939. szeptember 3-án, amikor a RAF 
                                                 
11  A második világháború repülőgépei, 61–65. p. 
12 A második világháború repülőgépei, 321. p. 



Katonai Logisztika 2017. évi 3-4. szám 

230 

belépett a II. világháborúba, vadászereje nem kevesebb, mint ezer 
harci repülőgépből állt. Ehhez társult az is, hogy a háború alatt folya-
matos – technikai és egyéb – fejlesztéseket hajtottak végre.13 

Az Amerikai Egyesült Államok Haderejének Légiereje, a United 
States Army Air Force (USAAF) 1940. június 20-án kapta nevét. Első 
egységei 1941–42-ben érték el az európai hadszíntereket, és ott lét-
rehozták a 8. AAF betűrövidítésű amerikai légi hadsereget.14 Emellett 
jött létre a 15. AAF. Az ezekbe besorolt wingek, azaz repülőosztályok 
három századból álltak. 

A szovjet katonai repülőalakulatokat a Vörös Hadsereg Légiereje15 
tömörítette. 

A német katonai légierő, a Luftwaffe Hermann Göring légügyi mi-
niszter főparancsnokságával 1935 márciusában alakult meg.16 Tulaj-
donképpen szorosabb, még pontosabban alárendelő kapcsolatba a 
magyar légierővel Magyarország német megszállásával került. 

A magyar harci repülőgépekből álló alakulatokat a Magyar Királyi 
Honvéd Légierő fogta össze. A békés és önálló fejlődést kétségkívül 
megakasztotta, és a magyar katonai légierőre jelentős befolyást gya-
korolt Magyarország 1944. március 19-i német megszállása. Ekkor a 
német légierőnek rendelték alá a magyar harci repülőgép-
alakulatokat is. 1944. május 1-i hatállyal Heppes Aladár repülő őr-
nagy parancsnoksága alatt Veszprémben megalakították a 101. va-
dászrepülő-osztályt, elsősorban a volt 2/1., 1/1. (eredetileg Szolnokon 
állomásozó) és 5/3. vadászrepülő-századból. (Szolnokon korábban 
9+3 db Messerschmitt Me–109-ből álló század teljesített szolgálatot.) 
Ez a kötelék, tulajdonképpen a 101/I. vadászrepülő-osztálytörzs 
(négy századdal), mint a honi légvédelmi parancsnokság alárendeltje 
látott el légvédelmi szolgálatot Magyarország légterében egészen 
1944. szeptember 25-ig. A jelzett időszakban csak angol és amerikai 
légitámadások idején alkalmazták őket. Erre az időpontra megalakult 
a 101/II. vadászrepülő-osztálytörzs is (két századdal), melynek szék-
helye Kenyeriben volt. Ezzel létrejött a 101. vadászrepülő-ezred (1–6. 
századdal) 1944. szeptember 30-án. A 101/2. és a 101/4. vadászre-
pülő-század korszerű Messerschmitt Me–109 G14, majd G10 típusú 
repülőgépekkel rendelkezett. Időközben megszervezték a 102. va-
                                                 
13 A második világháború repülőgépei, 11–16. p. 
14 A második világháború repülőgépei, 23–27. p. 
15  A második világháború repülőgépei, 30. p. 
16  A második világháború repülőgépei, 9. p. 



Katonai Logisztika 2017. évi 3-4. szám 

231 

dászrepülő-osztályt is, melybe ugyancsak több századot osztottak be. 
A 101. vadászrepülő-ezredet végül 1944. szeptember 25-én kivonták 
a Honi Légvédelmi Parancsnokság irányítása alól, az 1. honvéd repü-
lőhadosztály kötelékébe került, és a szovjet előrenyomulás kapcsán 
mindinkább áttért a frontbevetésekre. Aztán a nyilas hatalomátvétel 
újabb és újabb változásokat hozott, de általánosságban elmondható, 
hogy ez az esemény ismét szorított a német légierőhöz fűződő viszo-
nyon.17 A kötelékek harci gépeinek száma a bevetésekkel párhuza-
mosan folyamatosan csökkent. Mindez kétségkívül ugyancsak kifeje-
zetten negatív következményekkel járt a honi – különösen pedig a 
szolnoki – légvédelem esetében. Témánk szempontjából az a lénye-
ges, hogy tulajdonképpen az imént felsorolt kötelékek alkották, illetve 
alkothatták volna Szolnok ún. légi légvédelmét, melynek visszássága-
ival alább külön fejezetrészben foglalkozunk. 

3. Szolnok város és vasúti szállító kapacitásainak bom-
bázása 

3.1. A Szolnokot ért légitámadások 

Hazánkban az első, szövetségesek által végrehajtott légicsapásra 
Budapest ellen 1944. április 3-án került sor. Ellenséges 
bombázórepülőgépek ezután többször is átrepültek Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye területe fölött, de egyelőre harci cselekményekbe 
még nem kezdtek. Azonban csak idő kérdése volt, hogy Szolnok mint 
vasúti csomópont a Zagyván, de különösen a Tiszán átívelő vasúti 
híddal, valamint az 1930-as évek végén kialakított szandaszőlősi ka-
tonai repülőtérrel mikor válik a szövetségesek légitámadásainak egyik 
legfőbb célpontjává. 

Szolnok, mint közlekedési és katonai hídfőállás, az I. világháború-
hoz hasonlóan 1944 nyarán ismét frontvárossá vált. A vármegye-
székhely első bombázására 1944. június 1-ről 2-ra virradó éjszaka – 
még pontosabban 1 óra 10 és 1 óra 45 perc között – került sor; ekkor 
még viszonylag kisebb károkat okozott az angol támadó kötelék, mely 
néhány angol Wellington és B–24-es gépből állt. Ezek két célmegjelö-
lő, más néven „karácsonyfa”-bombát, majd több rombolóbombát dob-
tak le. 

                                                 
17  M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő 1938–1945. Bp., 1999. 

112–114, 255. p. 
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8. ábra. B-24-es bombázógépek bevetése a szolnoki vasútállomás el-

len 1944-ben (Forrás: www.fortepan.hu) 

A szám szerint 27 db rombolóbomba két lakóépületet döntött rom-
ba, és több kisebb ház megrongálódott. A légicsapás hat civil ember-
életet követelt.18 Ez tulajdonképpen sikertelen támadásnak tekinthető, 
mivel a 205. Group célmegjelölő gépei tévesen, Szolnoktól mintegy 
30–40 km távolságra, és ott is csak szétszórva dobták le világító 
bombáikat, s csak néhány gép jutott el a tulajdonképpeni célponthoz. 
A légvédelmi tüzérség folyamatosan lőtte a támadó gépeket, de gya-
korlatilag nem okozott bennük jelentősebb kárt, és végeredményben 
csak annyit ért el, hogy alig maradt lőszere a következő bombázásra. 

Közvetlenül ezután, június 2-án reggel 8 óra után érte a várost a 
legsúlyosabb légicsapás az amerikai és a szovjet főparancsnokság 
által előkészített „Frantic Joe” hadművelet keretében. Tulajdonképpen 
ez volt a második világháború folyamán az első közös, szorosan ösz-
szehangolt hadművelet, mely 1944. június 2–11. között zajlott, és 
célpontjai kifejezetten a magyar pályaudvarok voltak. 

                                                 
18  Magó Károly: Szolnok elleni légitámadások a második világháború idején. In: 

Zounok 25. Levéltári Évkönyv. Szolnok, 2010. 389–429. p. 
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9. ábra. Szövetséges légitámadás a szolnoki vasútállomás ellen 1944 

nyarán 

Szolnok, mint Közép-Magyarország rendező-pályaudvarral ellátott 
legfontosabb vasúti csomópontja, a hadműveletben az első helyen 
szerepelt.19 A légi akció végrehajtói amerikai gépek voltak, még pon-
tosabban a 15. AAF B–24-es gépeiből álló kötelékek.20 A 49. Wing 
első kötelékét még további kettő követte. Szurovecz Pál szolnoki la-
kos 2009-ben a következőképpen emlékezett vissza a sorsdöntő 
eseményekre: „aznap…, amikor még több száz kilométerre húzód-
tak... a frontok, az éjszaka folyamán, de főleg a reggel bekövetkezett 
szőnyegbombázás közvetlen közelünkbe hozta a háborút. Ezen a 
napon, 1944. június 2-án reggel hét óra körül a Budapest II. rádió 
meghosszabbította adását, és légi veszélyre figyelmeztetett… nyil-

                                                 
19  Pataky Iván–Rozsos László–Sárhidai Gyula: Légi háború Magyarország felett. 

2. kötet. Zrínyi Kiadó, Budapest, [1992.] 31, 36. p. 
20  Borus József: A szolnoki pályaudvar bombázása 1944. június 2-án. In: Jász-

kunság. 1980. 1–2. sz. 73–80. p. 
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vánvalóvá vált…, hogy több repülőkötelék tart az ország felé. Ezek a 
repülőgépek – négymotoros nehézbombázók voltak – már a szövet-
ségesek által elfoglalt olasz területekről szálltak fel… A nevezetes 
napon Magyarország fölött szikrázóan napos, derűs volt az ég. Nyolc 
óra előtt [valójában pontosan 8 óra 22 perckor – a szerző megjegyzé-
se] szólaltak meg a légiriadót jelző szirénák szaggatott hangjai Szol-
nokon. Ezután hosszú... percekig... csend lett, majd fentről morajló 
zúgás hallatszott. …a jelzőbombák után elkezdődött a tömegével hul-
ló bombák… fülsiketítő süvöltése, dobhártyarepesztő robbanásai. A… 
három [Walter Grabowski százados, az I/642. sz., vagyis a szolnoki 
városparancsnokság parancsnoka szerint öt21] hullámban bombázó 
gépek terheiket percek alatt leszórták, majd ismét csend lett, amelyet 
néha szakított meg egy-egy robbanás a vasúti rendező-
pályaudvarról, ahol időzített bombák, tartálykocsik, lőszeres vagonok 
robbantak. Ezen a napon Szolnokot 130 gép támadta, és 870 bombát 
dobtak le… A lebombázott, letarolt városrész látványa borzalmas volt. 
A vasútállomás körüli utcák közül a Liget… [és] a Lehel utcai MÁV 
kolóniák, a Jósika utca, Mátyás király utca, Levente utca, Szép utca 
és a Géza utca házainak túlnyomó többsége romba dőlt…”22 

Az amerikai B–24-esek délről északnyugatnak fordulva hullámon-
ként 21 géppel, mintegy 3000–6000 m-es magasságban oldották ki 
bombaterhüket, és mindezt különösebb zavarás nélkül. Az első bom-
bák a pályaudvaron, illetve annak környékén 8 óra 29 perckor rob-
bantak. A légicsapás legkésőbb 9 óráig tartott.23 

A szolnoki vasútállomás sínállományában véghezvitt pusztítást 
térképen is megörökítették (11. ábra), melynek eredeti példánya a 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL, Budapest) 
gyűjteményében található.24 A térképen nemcsak a támadás iránya 
rajzolódik ki, hanem az is nagyon jól látszik, hogy a kötelékekben tá-
madó repülőgépek egymással párhuzamosan repülve, sávosan dob-
ták le bombáikat. Ezeket a sávokat nevezzük bombaszőnyegnek, és 
innen ered a szőnyegbombázás elnevezés. 

A károk fölmérésével megbízott, 1944. június 3–16. között a hely-
színen tevékenykedő német Mink őrnagy, a „bevetési törzs” vezetője 

                                                 
21  Vö.: Borus: Id. cikk [A szerző megjegyzése] 
22  Megdöbbentő erejű képanyagot közöl többek között: Kaposvári Gyula: Szolnok 

képekben. Szolnok, 1984. 128–[129.] p. Lelőhely: MNL JNSZML Pártarchívumi 
iratok, Fényképgyűjtemény 

23  Borus: Id. cikk 
24  MNL OL XXIX–H–50. 749. doboz 20229/1947. MÁV Igazgatóság 
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június 7-i távbeszélőn közölt jelentése szerint összesen 655 bomba-
tölcsért számoltak össze. 

 
10. ábra. A szolnoki vasútállomás környéki utcák romos épülete az 

1944. június 2-i légitámadás után (Lelőhely: MNL JNSZML Pártarchí-
vumi iratok, Fényképgyűjtemény) 

Paulovits Mihály állomásfőnöktől pedig azt tudjuk, hogy az állomás 
területére 282 db 50 kg-os bomba esett, a közülük fel nem robbant 30 
bombát pedig a magyar tűzszerészek hatástalanították.25 A bombate-
her gépenkénti átlagából összegezve a ledobott mennyiség 286 ton-
na lehetett.26 Erről és a további Szolnokot ért légitámadásokról ren-
delkezünk újabb kutatási adatokkal is, melyeket Magó Károly törzs-
őrmester, a Szolnoki Repülőmúzeum munkatársa külön táblázatba 
foglalt 2009-ben. A táblázatot a kiállítás egyik vitrinjében minden láto-
gató megszemlélhette. A többi, a szolnoki bombázással kapcsolatos 
adatot is innen vettük át, természetesen egyértelmű utalással. A táb-
lázat alapján a fenti bombamennyiség 103 db B–24-es bombázógép-
pel és 46 db P–38-as kísérőgéppel számolva 213 tonna a vasútállo-
másra és környékére zúdított bombát jelent. 

Megdöbbentő, de a régi vasútállomás épülete szinte alig szenve-
dett károkat; az ún. resti, vagyis a pályaudvari étterem teteje, számos 
vágányszakasz és váltó viszont teljesen megsemmisült. Elpusztult a 
vasúti berendezések nagy része is.  
                                                 
25  Borus: Id. cikk 
26  Légi háború Magyarország felett 2. 303. p. 
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11. ábra. A szolnoki vasútállomás épülete az 1944. június 2-i légitá-

madás után 

Megsérült valamennyi átmenő vágány, ezért a forgalom napokig 
szünetelt. Tönkrement összesen 772 teher- és 51 személyvagon, va-
lamint 17 poggyászkocsi. A Mink-féle bevetési törzs június 4-i első je-
lentése szerint súlyosan sérült 16, könnyebben 43 épület. Aztán ezt a 
számot három nappal későbbi jelentésében Mink 346 súlyosan sérült, 
illetve romba dőlt, valamint 206 kevésbé károsodott házra változtatta.  

 
12. ábra. A szolnoki vasútállomás sínállományát ért találatok 1944. 

június 2-án 
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A szolgálatban lévő vasutasok közül harmincan haltak meg. Az ál-
lomásfőnök becslése szerint az okozott károk elérték a 45 millió pen-
gőt. Az alispánt helyettesítő vármegyei főjegyző augusztus 31-i jelen-
tése szerint a szolnoki vasúti felüljáró híd is használhatatlanná vált.27 
Egyes vasúti kocsikból származó roncsdarabok több száz métert is 
megtettek a detonáció következtében (egy vasúti kocsi tengelyét pl. 
egészen az ún. Gólyáig, vagyis az Eötvös térig röpített el a detoná-
ció). 

1944. június 2-án egyébként hazánkban nemcsak Szolnok városát 
érte súlyos légitámadás, hanem több más közlekedési, ipari és kato-
nai központot is (pl. Debrecent, Miskolcot és Szegedet, valamint a II. 
bécsi döntéssel 1940-ben Magyarországhoz visszatért Nagyváradot 
és Kolozsvárt). Összességében az egész Kárpát-medence kelet-
nyugati vasúti forgalmának egyik legfontosabb vonalát (a Deb-
recen–Szolnok–Budapest vasútvonalat) a hadművelet három 
napra teljesen megbénította, és viszonylag hosszú időre csök-
kentette a többi bombázott vonal átbocsátóképességét.28 Ettől 
kezdve ország- és városszerte éjjel-nappal számítani lehetett újabb 
és újabb, szövetségesek által végrehajtott légitámadásra. A folyama-
tos fenyegetettség-érzés keltésének célja nyilvánvalóan a lakosság 
fokozott félelemben tartása volt. Tehát a szövetségesek a fizikai had-
viselés mellett igen erőteljes eszközként használták föl a lelki terrort 
is. 

A szolnoki vasútállomás több szempontból ugyancsak fontos volt a 
németek számára is. A keleti frontról ide futottak be a szabadságos 
vonatok, az állomás mellett tetvetlenítették a Harmadik Birodalom felé 
tartó katonákat, akik ezután a közeli Wehrmacht-táborba kerültek. A 
szabadságról visszatérő, ismét keleti frontra vezényelt alakulatok út-
vonala pedig ennek fordítottja volt. Így a pályaudvaron napi átlagban 
mintegy 3000 német katona fordult meg, a táborban pedig mintegy 
2000 szabadságos katonát lehetett elhelyezni. A június 2-i állapot a 
következő volt: a táborban mintegy 400 átutazó katona tartózkodott, a 
tetvetlenítőben és 100 m-es környezetében 1250 katona volt, és ép-
pen a légiriadó kezdetekor gördült be Bécs felől az állomásra a 850 
katonát szállító SF 140. sz. szabadságos vonat. A légicsapás követ-
keztében a németek személyi veszteségei elsősorban a tetvetlenítő-
nél, az egészségügyi állomáson és környékén keletkeztek, mivel 

                                                 
27  A jelentésből hosszabb szakaszokat idéz: Szolnok város története. I. kötet. 

Szerk.: Kaposvári Gyula–Mészáros Ferenc. Szolnok, 1975. 239. p. 
28  Légi háború Magyarország felett 2. 37. p. 
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ezek már az első hullámban telitalálatot kaptak. A tetvetlenítő mellett 
álló tehervonatot is találat érte, mivel – mint később kiderült – 10 vas-
úti kocsi rakománya lőszer volt. Erről a veszélyes rakományról azon-
ban az állomás személyzete nem tudott. A pályaudvaron egyébként 
még további 15 tonna nitroglicerint is tároltak, amely szerencsére 
nem robbant fel, és június 9-én elszállították Debrecenbe. A fönt emlí-
tett, a légitámadás következményeinek fölmérésére fölállított német 
bevetési törzs adatai szerint a bombatámadásnak 174 német áldoza-
ta volt. A magyarok veszteségét pedig 159 polgári és 3 honvéd halott, 
valamint 450 sebesült formájában állapították meg. További halotta-
kat még feltételeztek, és a következő napokban-hetekben folyamato-
san kerültek is elő újabb és újabb holttestek. Szolnok tisztiorvosa vi-
szont 1100 áldozatról számolt be, de ez nem feltétlenül jelent halálos 
áldozatot, hanem bizonyára a sebesültekkel együtt megállapított 
számról van szó.29 A legújabb összesített kutatási adatok szerint 163 
magyar, 174 német és egy szovjet halottal számolva az áldozatok 
száma 338 fő lehetett. A magyar sérültek száma 351–450 fő közé te-
hető, a német sérültek száma kb. ezer fő.30 

1944. június 2-án feladatát teljesítve, az amerikai kötelékek háborí-
tatlanul repültek tovább, majd Debrecen, illetve Miskolc bombázása 
után, mindösszesen egy gép veszteséggel leszálltak a szovjet tá-
maszpontokon.31 A szövetségesek részéről jól megtervezett és kivite-
lezett légi akció váratlanságával hetekre kikapcsolta a szolnoki pálya-
udvart a keleti front személyi és dologi utánpótlásából. Ugyanakkor 
mindez hatással volt Szolnok későbbi katonai és civil lakosságának 
életére és mindennapjaira is.32 

Szolnokot ezután is sorra érték a légicsapások. A sorozatos bom-
bázások következtében a városlakók nagy része a környékbeli kisebb 
településekre, falvakba (pl. Besenyszögre, Nagykörűbe, Szajolba) 
menekült. Ezek alapvetően nem számítottak katonai célpontnak, és 
az itt kijelölt szükséglakásokba vagy ismerősökhöz-rokonokhoz köl-
tözhettek be a városból elmenekülők. Nem véletlen, hogy Szolnok vá-
ros elöljárósága már 1944. június 5-én plakátot és szórólapot tett 
közzé „Vidékre költözők figyelmébe!” megszólítással. Végül a várme-
gyeszékhely II. világháború előtti több mint 40 ezres lélekszáma egy-

                                                 
29  Borus: Id. cikk 
30  Magó: Id. tanulmány 
31  Szolnok város története I. 239. p. 
32  Borus: Id. cikk 
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korú szemtanúk állítása szerint alig négyezer(!) főre,33 vagyis az ere-
deti összlakosság közel 10%-ára zsugorodott össze. 

 
13. ábra. Debrecen város térsége 1944. szeptember 21-én. B-17 

Flying Fortress bombázógépek köteléke légvédelmi tűzben (Forrás: 
www.fortepan.hu) 

Azonban nemcsak a helyi közigazgatási szervek éltek a nyomtatott 
szó erejével. Általában ilyen módon értesítették előre a polgári lakos-
ságot az ellenséges gépek várható támadásáról is. Arról van tudomá-
sunk, hogy Szolnok térségében még 1944. április 23-án éjjel egy Ha-
lifax típusú gép több mint száz kg-nyi ilyen tartalmú röpcédulát szórt 
le. Azonban megdöbbentő módon azt követően, hogy a helyi hatósá-
gok elrendelték és végrehajtották ezek összegyűjtését, egyetlen is-
mert példány sem maradt meg. A röpcédulák hatóságok által történő 
begyűjtésének oka valószínűleg az volt, hogy elkerüljék a további pá-
nikot a lakosság körében. 

Ugyanakkor a légitámadások során a szövetségesek 6000–8000 
m magasságból fényképfelvételeket is készítettek. Az ilyen és ehhez 
hasonló felvételekkel bizonyosodtak meg az ellenséges repülő-
parancsnokságok arról, milyen sikerrel járt a katonai akció. Egyes va-
                                                 
33  Adatok Szolnok megye történetéből. II. kötet. Szolnok Megyei Levéltár, Szol-

nok, 1989. 248. p. 
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dászgépeket egyébként – amint a fentiekben már említettük – külön a 
fényképezés céljára alakítottak át. Eltávolították a bombateher viselé-
sére alkalmas felszerelésüket, hogy a légifelvételeket minél kedve-
zőbb feltételek között készíthessék el. 

Azt is tudjuk, hogy a támadó repülőgépek dél-olaszországi terüle-
tekről szálltak föl – Foggiából, illetve a környékbeli repülőterekről. 
(Előzményként kell megemlíteni, hogy 1943 nyarán a szövetségesek 
partra szálltak Olaszországban, ahol támaszpontokat létesítettek, 
majd megkezdték előrenyomulásukat észak felé.) A szövetségesek jó 
együttműködését jelzi, hogy az olasz területekről fölszálló amerikai 
bombázógépek hazánk légterében végrehajtott akcióik után föltanko-
lásra és bombakészleteik újratöltésére a Szovjetunió területén száll-
tak le (Poltava vagy Pirjatyin repülőterén), majd újabb bombateherrel 
repültek át ismét hazánk légtere fölött is. Ezt nevezzük „ingabombá-
zásnak”. Ezzel egyúttal jelentősen megnövelték a bombázógépek ki-
használtságát.34 

1944. június 27-én délelőtt negyed 11-kor, föltehetően az amerikai 
5. Wing 20–30 bombázóból álló köteléke támadta négy hullámban a 
várost.35 Szolnok lakott területére több mint egy tucat rombolóbomba 
hullott, súlyosan megrongálódott húsz, könnyebben hét ház. A légi-
csapás öt–hat emberéletet követelt, a sérültek száma kilenc fő volt.36 

1944. július 2-a a hazánk elleni legnagyobb légitámadások napja. 
Ezen a napon több mint 620 db B–17-es és B–24-es bombázógép 
számos fővárosi és győri célpont mellett a szolnoki vasúti hidat is tá-
madta.  

Azonban a 15. AAF AZON-FORCE 5 vagy 6 db B–17-es gépének 
bombái nem találtak célba, annak ellenére, hogy – mint elnevezésük 
is mutatja – rádióirányítású siklóbombák voltak. A bombák nagy része 
a városra hullott, melynek 7 halálos áldozata is volt. Négy bomba pe-
dig a Szolnoki Cukorgyár iparvágányait rongálta meg.37 A szolnoki 
halotti anyakönyv tanúsága szerint azonban senki sem halt meg a lé-
gitámadás következtében.38 2009-es adatok szerint egyébként mind-
összesen 13 tonna bomba zúdult a városra. 

                                                 
34  Szolnok város története I. 238. p., Légi háború Magyarország felett 2. 31, 34. p. 
35  Nemzeti Jövőnk. 1944. június 27. 3. p. 
36  Magó: Id. tanulmány 
37  Légi háború Magyarország felett 2. 88, 106. p. 
38  Magó: Id. tanulmány 
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14. ábra. Szövetséges légitámadás a szolnoki vasúti Tisza-híd ellen 

1944 nyarán 

1944. július 10-én a 8. AAF és feltételezhetően a 15. AAF bombá-
zógépei, július 20-án pedig kizárólag a 15. AAF gépei támadtak.39 Az 
újabb kutatási eredmények megcáfolni látszanak ezt a két időpon-
tot.40 

1944. augusztus 20-án bizonyíthatóan a 8. AAF és feltételezhető-
en a 15. AAF gépei 182 bombát dobtak le, összesen 400,4 tonna 
mennyiségben.41 A városban az amerikai bombázógépeknek három 

                                                 
39  Légi háború Magyarország felett 2. 253. p. 
40  Magó: Id. tanulmány 
41  Légi háború Magyarország felett 2. 304. p. 
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célpontja is volt: a szolnoki pályaudvar, a katonai repülőtér és a vasúti 
Tisza-híd. Más adat szerint a szolnoki pályaudvarra és környékére 
600 db rombolóbomba hullott. Súlyos károk keletkeztek, de a vasúti 
közlekedés hosszabb időre nem szakadt meg.42 Az akciót újabb ada-
tok szerint 94 db B–24-es gép hajtotta végre, melynek során 222 ton-
na bomba zúdult a vasútállomásra és környékére. A szandaszőlősi 
repülőteret kb. 8000 db kisméretű repeszbombával támadták.43 A he-
lyi építésvezető augusztus 23-án táviratban jelentette az 1. repülő-
hadosztály parancsnokságának a keletkezett károkat. Eszerint a nőt-
len tisztek részére készülő épületből a bombatalálat mintegy 50 m2-
nyi cserepet vitt le, és megrongálta a lécezést. Az egyik 200 fős le-
génységi épületben egy bomba átütötte a II. emelet fölötti födémet, 
ezen kívül „megrongált kb. 200 négyzetméter cserepet, az ácsszer-
kezetet és azt a helyiséget, melyben robbant. Más… kisméretű bom-
bák a reptér területén… sok ablakot betörtek, kisebb károk keletkez-
tek az épülő német barakktáborban is.”44 A két támadás áldozatai kö-
zött mintegy 90 halott volt.45 Részletezve: a szomszédos Rákóczifal-
ván 47, Szolnokon 24 polgári áldozattal számolhatunk, emellett 10 
magyar és 9 német katona veszítette életét. (A korabeli bombázó re-
pülőgépek célzási és találati aránya ugyanis igen alacsony volt.) To-
vábbi fontos adalék, hogy egy B–24 típusú gép lezuhant az akció so-
rán, azonban nem a légvédelem lövedékei miatt, hanem egy maga-
sabban szálló bombázórepülőgép által kioldott bomba következtében. 
A zuhanást négyen élték túl. A személyzet ezen tagjait Rákóczifalvá-
ra,46 majd kihallgatásra Debrecenbe szállították, végül pedig hadifo-
golytáborba kerültek. (A többi, hősi halált halt repülőst először a köz-
ségben temették el, majd 1946-ban földi maradványaikat Budapes-
ten, az Amerikai Katonai Temetőben helyezték végső nyugalomra.)  

A vasúti Tisza-hídra ezen a napon 200 rombolóbombát dobtak le – 
eredménytelenül.47 A közutak közül a Szolnok–Újszászi út és a szol-
noki összekötő út kapott több találatot. A bombatölcsérek betömése 
és az útpálya helyreállítása azonban már néhány nappal később, 23-
án elkészült. Ugyanakkor a magyar légvédelmi tüzérség négy bom-
bázógépet lőtt le.48 

                                                 
42  Légi háború Magyarország felett 2. 156. p. 
43  Légi háború Magyarország felett 2. 156. p. 
44  A jelentésből idéz: Szolnok város története I. 239. p. 
45  Légi háború Magyarország felett 2. 156. p. 
46  Magó: Id. tanulmány 
47  Légi háború Magyarország felett 2. 156. p. 
48  Szolnok város története I. 239. p. 
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1944. augusztus 28-án a 15. AAF B–24-es bombázógépei 59 
bombát dobtak le, összesen 129,8 tonna mennyiségben.49 Ezen a 
napon egyébként ez volt a harmadik amerikai kötelék, amely ma-
gyarországi célpontok ellen hajtott végre légitámadást (a szőnyi olaj-
finomítót és Miskolcon a Tiszai-, illetve a rendezőpályaudvart támadó 
kötelékek mellett). A mintegy száz amerikai bombázógép 200 na-
gyobb méretű rombolóbombát dobott a Tiszán átívelő szolnoki vasúti 
hídra. A légitámadás viszonylag kisebb, gyorsan kijavítható károkat 
okozott.50 Újabb adatok szerint a támadás végrehajtója 83 db B–24-
es bombázógép volt, és emberéletet nem követelt.51 

1944. augusztus 29-én a 15. AAF B–24-es bombázógépei 17 
bombát dobtak le 37,4 tonna mennyiségben, a B–17-es bombázógé-
pek pedig 29 bombát, 50,8 tonna mennyiségben.52 Újabb adatok sze-
rint a légiakció végrehajtója 22 db B–17-es és 17 db B–24-es ameri-
kai bombázógép volt. Mindösszesen 160 rombolóbomba hullott a 
vasútállomásra és magára a városra, 79 tonna mennyiségben. Mind-
ez feltehetően 8 emberéletet követelt. A szolnoki halotti anyakönyv-
ben azonban nincsenek bejegyezve az áldozatok adatai.53 Ezen a 
napon ugyancsak több vasúti és közlekedési központ, valamint repü-
lőtér volt az amerikai bombázók célkeresztjében. Az akciósorozat cél-
ja tulajdonképpen Románia 1944. augusztus 23-án véghezvitt átállá-
sának hadászati biztosítása volt.54 

Szeptember 1-jén a 15. AAF B–24-es bombázógépei 10 bombát 
dobtak le, összesen 22 tonna mennyiségben.55 Egy kisebb kötelék 99 
rombolóbombával ismét a szolnoki vasúti Tisza-hidat próbálta meg-
semmisíteni.56 Újabb adatok szerint a támadást 60 db B–24-es bom-
bázógép és 52 db P–51-es kísérőgép hajtotta végre. A ledobott bom-
ba mennyiségét is pontosabban ismerjük, mely az elsődleges célpont 
esetében az átlagszámításnál jóval több volt, 40 tonna lehetett. Emel-
lett további közel 30 tonna bomba hullott a híd környékére. A légicsa-
pás egy emberéletet követelt.57 Kitekintésként megemlítjük, hogy ek-
korra a támadások súlypontja immár az ország középső és keleti te-

                                                 
49  Légi háború Magyarország felett 2. 304. p. 
50  Légi háború Magyarország felett 2. 181. p. 
51  Magó: Id. tanulmány 
52  Légi háború Magyarország felett 2. 304. p. 
53  Magó: Id. tanulmány 
54  Légi háború Magyarország felett 2. 181, 183. p. 
55  Légi háború Magyarország felett 2. 304. p. 
56  Légi háború Magyarország felett 2. 183–184. p. 
57  Magó: Id. tanulmány 
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rületeire tevődött át. 1944. augusztus 20-a után tulajdonképpen ezen 
a területen nem is múlt el nap légitámadás nélkül,58 s ez Szolnok ese-
tében is igen mozgalmas időszak volt. Szeptember 3-án a 15. AAF 
B–24-es bombázógépei 105 bombát dobtak le, összesen 231 tonna 
mennyiségben.59 Újabb adatok szerint a ledobott bomba mennyisége 
jóval kevesebb, „csupán” 139 tonna volt. A célpont a vasúti Tisza-híd 
volt. A légicsapást 54 db B–24-es bombázógép hajtotta végre, me-
lyek fedezését 64 db P–51-es kísérőgép végezte.60 

1944. szeptember 5-én a 15. AAF B–17-es bombázógépei 27 
bombát dobtak le, összesen 65,3 tonna mennyiségben.61 A bevetett 
bombázógépek száma 94, melyeket 26 db P–38-as gép fedezett. A 
bombázás során 270 rombolóbombát dobtak le.62 A vasúti Tisza-híd 
elleni támadást tehát különösen súlyosnak tekinthetjük. Dél felől hat 
hullámban érkeztek az amerikai négymotoros gépek. Az első hullám 
a hídtól délre, az országút és a Holt-Tisza között elhelyezkedő légvé-
delmi ütegeket támadta. A légvédelmi ágyúk a bombazápor közepette 
hevesen, de eredménytelenül tüzeltek. A következő hullámok cél-
pontja immár a híd volt, s bár az egész környéket szó szerint fölszán-
tották a bombatalálatok, a hidat mégsem sikerült eltalálni. Csak a vá-
ros felé eső ártéri hídszerkezetet érte találat. A csekélynek tekinthető 
eredmény oka, hogy az amerikai gépek a hídra merőlegesen repülve 
oldották ki bombaterhüket, hogy a légvédelmi tüzérség kevésbé tudja 
lőni őket, mint közvetlenül a vasútvonal mentén. Emiatt a ledobott 
bombák találati valószínűsége rendkívül kismértékűre zsugorodott.  

A csekély találat ellenére is a Szolnok–Debrecen közötti vasúti 
összeköttetést ettől kezdve csak jelentős kerülővel tudták meg-
oldani,63 mivel immár az egész hídszerkezet megcsúszott. 

1944. szeptember 19-én bizonyíthatóan a 8. AAF és feltételezhe-
tően a 15. AAF B–17-es bombázógépei 91 bombát dobtak le, össze-
sen 220,2 tonna mennyiségben.64 Más adatok szerint a célpontra 200 
                                                 
58  Légi háború Magyarország felett 2. 183–184. p. 
59  Légi háború Magyarország felett 2. 304. p. Más forrás pontosan tízszer ennyi 

bombát említ. Vö.: A Magyar Királyi Honvéd Légierő, 253. p. 
60  Magó: Id. tanulmány 
61  Légi háború Magyarország felett 2. 304–305. p. 
62  Magó: Id. tanulmány 
63  Szolnok város története I. 240. p. 
64  Légi háború Magyarország felett 2. 181. p. Más forrás szerint mintegy 400 db 

250 kg-os bomba hullott ezen a napon a szolnoki pályaudvarra és környékére. 
A légicsapásnak 21 halálos áldozata volt. Vö.: A Magyar Királyi Honvéd Légi-
erő, 253. p. 
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bomba hullott.65 Az akciót 91 db amerikai bombázógép hajtotta végre. 
A délelőtt folyamán az „Operation FRANTIC” hadművelet utolsó moz-
zanataként az amerikai légierő szovjet támaszpontokról induló bom-
bázógépei a rombolóbombákat a szolnoki pályaudvarra, a MÁV Jár-
műjavító épületére és a környező lakóépületekre dobták le. A bomba-
szőnyeg mintegy fél km2-nyi területen pusztított, és 21 emberéletet 
követelt, a szolnoki halotti anyakönyv tanúsága szerint ez a szám 12. 
Egyébként bombák robbantak a szomszédos Cegléden is. S ezzel az 
amerikai és angol légitámadások sorozata és egyúttal a fent említett 
„ingabombázás” időszaka befejeződött. A támadást végrehajtó gépek 
Dél-Olaszországban szálltak le és onnan repültek vissza Angliába.66 
Egyébként ez volt az első és egyben utolsó eset, amikor az Angliá-
ban települt bombázógépek Szolnokot támadták.67 

Október elejére a szovjet front a város határához ért, ezért az ame-
rikai légierő beszüntette a bombázást. Ekkor már jelentős számú ma-
gyar és német katona állomásozott Szolnokon. A vármegyeszékhe-
lyen felállított lövegeket, légvédelmi állásokat és a városban állomá-
sozó katonákat immár a szovjet légierő gépei támadták folyamatosan. 
Az első szovjet légitámadásra 1944. október 8-án került sor. A város 
légterében megjelenő kötelékeket azonban több esetben is sikeresen 
támadták a magyar és német vadászgépek. Az éjszakai bombázáso-
kat a szovjet 213. Éjszakai Bombázó Hadosztály gépei hajtották vég-
re.  

Válaszként a német 13. Páncélos Hadosztály kivonult Szolnokról. 
A városban immár csak gyenge magyar és német katonai erők ma-
radtak. A szolnoki katonai repülőteret is ezen a napon vették birtokba 
a szovjetek. 

Október 13-án délelőtt 10 óra körül a szovjet repülőgépek a vasút-
állomás környékét támadták. A bombázásnak egy halálos áldozata 
volt. Másnap szolnoki katonai célpontokat támadott a szovjet légierő. 
Légiakna-találat miatt a szolnoki halotti anyakönyv tanúsága szerint 
négy katona is életét vesztette. 

Október 21-én is éjjel-nappal támadták a várost a szovjet harci re-
pülőgépek. A célpontok között kiemelt helyen az országutak, a Zagy-
va- és a Tisza-híd szerepeltek. A halotti anyakönyv tanúsága szerint 

                                                 
65  Csomor Mátyás: A polgári védelem Szolnok megyében. Szolnok, 1968. 23. p. 
66  Légi háború Magyarország felett 2. 190. p. 
67  Magó: Id. tanulmány 
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ezen a napon egy civil vesztette életét a légitámadások következté-
ben. 

Október 23-án a szovjet 5. Légihadsereg Il–2-es gépei Szolnok és 
Szajol környéki célpontokat támadtak. Válaszként a német 52. Va-
dász Ezred 6. százada támadta a harci repülőgépeket. Az akció so-
rán több szovjet Il–2-es gépet is lelőttek. 

Október 25-én a szovjet bombázógépek szolnoki légvédelmi állá-
sokat támadtak, melynek során egy magyar katona halt meg. Másnap 
17 órakor a MÁV Járműjavító és a teherpályaudvar környékét támad-
ták a szovjet harci repülőgépek. A bombázás két magyar civil áldozat 
életét követelte. Október 28-án 20 órakor a célpont megegyezett a 
két nappal azelőttivel. A támadás következtében két szolnoki lakos 
halt meg. Másnap 11 óra körül támadtak a szovjet harci gépek. A lé-
gitámadás egy szolnoki civil áldozatot követelt.68 

1944. november 4-én végül beállt a teljes fordulat – Szolnok vég-
érvényesen szovjet kézre került.69 Ettől kezdve pedig német repülő-
gépek mértek légicsapást a város lakott területeire. Azok az utánpót-
lási útvonalak ugyanis, amelyek kezdetben a németek keleti irányú, 
vagyis Szovjetunió elleni támadását biztosították, a háborúban beállt 
fordulat után ugyanezt a célt szolgálták, csak immár a szovjetek ese-
tében nyugat, vagyis Németország ellenében. Ezért volt kezdetben a 
szövetségesek, majd a németek célja többek között a magyar vasúti 
közlekedési útvonalak megsemmisítése. 

November 11-én valószínűleg a magyar 101/4. század raja volt az 
utolsó magyar kötelék, mely harci bevetésen vett részt Szolnok felett. 
13 óra körül német bombázógépek támadták a várost. November 26-
án, december 6-án éjjel és 12-én ugyancsak német légitámadás érte 
Szolnokot. 

December 17-én 22 órakor támadták német gépek a várost. A pon-
tatlan célzás miatt ekkor vesztette életét a második világháborús légi-
támadások utolsó ismert szolnoki áldozata. December 19-én vagy 20-
án, valamint 24-én bombázták még a németek Szolnokot. A szovjet 
csapatok azonban ún. ködbombákat vetettek be a harci repülőgépek 
megtévesztésére, így azok pontatlanul céloztak, és a hidak mellé 
dobták bombaterhüket. 

                                                 
68  Magó: Id. tanulmány 
69  Adatok Szolnok megye történetéből II. 248. p. 



Katonai Logisztika 2017. évi 3-4. szám 

247 

A német légicsapások halálos áldozatainak száma a szolnoki ha-
lotti anyakönyv bejegyzései szerint alkalmanként egy fő volt, de a 
december 5-ről 6-ra virradó éjjel, a 12-én és a 19-e után végrehajtott 
légitámadás szerencsére egyáltalán nem követelt emberéletet. 

A Szolnok elleni légicsapások eseményekben és fordulatokban 
gazdag sorozata tehát végül 1944. december 24-én ért véget. A légi-
támadások 206 nap alatt zajlottak, és összesen 483 emberéletet kö-
veteltek.70 

A következőkben áttekintően rendszerezzük a szövetségesek, 
majd a német vadász- és bombázógépek szolnoki célpontjait. A sor-
ban a legtöbbször, különösen a szovjet front közeledtével és áthala-
dásával, a város lakott területe szerepel. A bombázás alkalmainak 
száma ez esetben pontosan egy tucat. 

A második helyen szerepel a szolnoki vasútállomás és környéke, 
melyet leginkább angol és amerikai repülőgépek bombáztak 1944 
őszéig, majd decemberben egyszer a németek. Mindösszesen öt lé-
gitámadást számoltunk össze. 

A harmadik fő célpont a szolnoki vasúti Tisza-híd volt, melyben 
csak ritkán sikerült komolyabb károkat okoznia a szövetségesek 
bombázógépeinek. A sorozatos kudarcok oka az volt, hogy a híd 
alapvetően kisméretű célpontnak számított, és igen nehéz feladatnak 
bizonyult pontosan telibe találni.  

A szolnoki vasúti hidat egyébként öt alkalommal bombázták. Ösz-
szesen 652 közepes és nagyméretű (500–1000 fontos) rombolóbom-
bát dobtak le rá, de minden igyekezet ellenére csak az egyik ártéri íve 
sérült meg. A híd igazi tragédiáját végül a szovjetek elől visszavonuló 
német csapatok okozták, akik egyszerűen felrobbantották.71 

Végül a célpontok sorában gyakoriság szerint ugyan utolsó, de 
mégiscsak kiemelt helyen szerepel a szandaszőlősi katonai repülőtér. 
Ezt mindössze egy alkalommal, de tragikus módon éppen 1944-ben 
Szent István ünnepnapján támadták. 

A Szolnok ellen végrehajtott ismert légicsapások száma a szovje-
tek által mért légitámadások nélkül 1944. június 2-a és szeptember 
19-e között a várostörténet 1975-ös kiadása szerint összesen 11 
                                                 
70  Magó: Id. tanulmány 
71  Légi háború Magyarország felett 2. 304. p. 
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volt,72 majd később, a kutatások folytatásával 13-re emelkedett.73 A 
szovjet hadijelentésekben azonban nincs pontos dátum sem az ez-
előtt, sem az ezután végrehajtott bombázásokról.74 A ma ismert ada-
tok alapján megállapíthatjuk, hogy 1944. június 2-a és december 24-e 
között Szolnok városát a fentieknél jóval több, összesen 28 napon ér-
te légitámadás – egy nap akár többször, illetve több célpontot is. Eb-
ből csupán egy akciót, a június 2-i éjszakai bombázást hajtották végre 
angol repülőgépek. Azután a június 2-a reggeli és szeptember 19. 
közötti időszakban összesen 12 napon amerikai gépek hajtottak vég-
re bombatámadást. A következő periódus - október 8. és 29. között - 
pedig a szovjet légierőhöz kötődik, összesen 9 nap időtartamban. 
Végül, de nem utolsósorban, a hadi helyzetben beállt fordulat után, 
november 11. és december 24. között német gépek bombázták a vá-
rost, mégpedig nem kevesebb, mint 7 napon. Mindent egybevetve, a 
légitámadások összesen közel félezer emberéletet követeltek, és 
több mint ezerre tehető a sebesültek száma. Az áldozatok száma – 
amelybe, mint már említettük, egyes források szerint feltételezhetően 
beleértették a halottakat és a sebesülteket is – az első bombázás 
napján volt a legmagasabb. Később már jóval kevesebb áldozattal 
jártak a légitámadások, hiszen – amint már ugyancsak említettük – a 
várost tömegesen hagyták el az emberek. 

Az 1946-ban készült amerikai „15. AAF Statistics” adatai szerint 
bombázógépeik az 1937-es határokat tekintve magyarországi cél-
pontokra 1944 folyamán mindösszesen 24 170,96 tonna bombát dob-
tak le. A kizárólag szolnoki bevetésre felszállt gépek száma B–17-es 
típus esetén 123, ebből a célt bombázó gépek száma 112, a ledobott 
bombamennyiség pedig 275,5 tonna volt. B–24-es bombázógéptípus 
esetén ezek a számok a következőképpen alakultak: a 400 bevetésre 
fölszállt gépből 357 bombázta a célt, és közben 785,4 tonna bombát 
dobtak le.75 Ugyanakkor ezek az adatok tehát csak és kizárólag az 
amerikai akciók adatait tartalmazzák. 

Magó 2009-es táblázatának összesítése során arra a végered-
ményre jutottunk, hogy magára a városra, Szolnokra a légitámadások 
során összesen 1146 tonna (több mint egymillió kg!) bombát zúdítot-
tak az angol és az amerikai bombázógépek. Természetesen ehhez 
még hozzá kellene számolni a szovjet és a német légierő által ledo-
                                                 
72  Szolnok város története I. 238–240. p. 
73  Napra pontosan, a bevetett alakulatokkal együtt fölsorolva közli: Légi háború 

Magyarország felett 2. 253. p. 
74  Légi háború Magyarország felett 2. 251. p. 
75  Légi háború Magyarország felett 2. 300, 301. p. 
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bott bombamennyiséget, azonban egyiket sem ismerjük, ugyanakkor 
bizonyosan nagyarányban megnövelte a fönt említett mennyiséget. 
Mindenesetre az biztos, hogy Szolnok a negyedik helyet foglalja el 
azon magyar városok sorában, amelyeket a szövetségesek leginkább 
bombáztak – Budapest, Győr és Szombathely után.76 

3. Szolnok légvédelme 

A harci repülőgépek elleni védekezés általában két helyszínen zaj-
lott: a földön légvédelmi ütegek segítségével, valamint a levegőben 
repülőgépek bevetésével. 

Szolnok számos magas pontján létesítettek légvédelmi üteget, 
gépágyú ugyancsak volt néhány helyen (pl. az ún. Gólyánál lévő haj-
dani víztorony tetején vagy a Tisza-parton a tárház magasabb tor-
nyán). Azt is tudjuk, hogy a szolnoki vasútállomást, a vasúti Tisza-
hidat, valamint a szajoli vasútállomást mindössze tucatnyi géppuska 
és mindössze két légvédelmi üteg védte. Ezek fölszereltsége is igen 
gyenge és szegényes volt – a kilőtt lövedékek gyakran még a repülő-
gépek repülési magasságát sem érték el. 

Grabowski városparancsnok 1944. június 8-i kihallgatása során a 
következőket mondta a hat nappal korábbi események kapcsán: „A 
magyar légvédelmi tüzérség elhárító tüze feltűnően csekély volt, ho-
lott az elmúlt éjjel egy óráig tartó légiriadónál világítóbombákkal és a 
pályaudvar elleni látszattámadás [valójában tehát sikertelen légiakció] 
során a légvédelem minden ágyújával tüzelt.” 

A további okokat kutatva, 1944. június 7-i jelentésében Mink a sú-
lyos veszteségek okát nyolc pontban jelölte meg, melyek közül nem 
kevesebb, mint három a légvédelem elégtelenségét hangsúlyozza a 
következő formában: „2. A légiriadó késői elrendelése és a rossz je-
lentőrendszer. 3. A légvédelmi tűz hiánya. 8. Közömbösség légitáma-
dásokkal szemben.”77  

Azonban azt kell mondanunk, hogy különösen az utóbbi pont – 
legalábbis magyar részről – nem igazán érthető, értelmezhető. 

                                                 
76  Légi háború Jász-Nagykun-Szolnok vármegye felett. Kiállításvezető. Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok, 2009. 
77  Mindkét jelentésből idéz: Borus: Id. cikk 
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A légvédelem másik területe az ún. légi légvédelem, melynek kere-
tében a támadó repülőgépek ellen repülőgépeket, pl. vadászgépeket 
vetnek be. Tekintettel arra, hogy a német megszállás után, 1944. má-
jus 10-én – ahogyan már említettük – a szolnoki gépeket Veszprém-
be telepítették át, a légi légvédelemre tulajdonképpen nem nagyon 
lehetett számítani.  

Ennek illusztrálására következzen a sorsdöntő 1944. június 2-i 
nap, amikor a veszprémi repülőtérről reggel 7 óra 55 perckor 30 ma-
gyar vadászgép szállt fel. Győr légterébe indultak, hogy ott csatlakoz-
zanak a német légierő 8. J. D. kötelékéhez, de a német vadászgépe-
ket nem találták a kijelölt légtérben. E téves és ez esetben végzetes-
nek bizonyuló riasztás a magyar–német vadászirányítási rendszerben 
föl-fölbukkanó helyzetérzékelési és irányítási zavarokat jelzi. Ekkor 
Heppes Aladár őrnagy Budapest fölé vezette kötelékét, és csak itt 
kaptak parancsot a Szolnokot bombázó amerikai kötelékek megtá-
madására. Mire azonban Szolnok fölé értek, az ellenséges bombázó-
kötelékek már nemcsak teljesítették küldetésüket, hanem zavartala-
nul el is vonultak. Egyébként egyúttal ez volt a magyar 101. vadász-
repülő-osztály második sikertelen országos bevetése…78  

Másik tipikus példa az eredménytelenségre augusztus 20-a, Szol-
nok és Szeged újabb bombázásának napja. Veszprémben a 101. va-
dászrepülő-osztály 20–24 gépe Irányi Pál főhadnagy vezetésével 8 
óra 50 perckor szállt fel, de hiába körözött Budapest légterében, mert 
nem fővárosi volt a célpont. Míg a védelmi célból odarendelt magyar 
légi alakulatok két órán át a főváros fölött hiába cirkáltak, az amerikai 
bombázók zavartalanul szórták bombáikat a szolnoki és szegedi cél-
pontokra. Az Irányi által egyébként jól észlelt, Budapestet láthatóan 
nem fenyegető ellenséges kötelék megtámadását a vadászirányító 
központ azonban megtiltotta. Azután 12 óra 15 perckor ismét felszáll-
tak a magyar vadászgépek, de ellenséggel ez alkalommal sem küz-
döttek meg…79 

A másik oldalon a szövetséges támadó alakulatok jól felszereltek 
voltak, és szinte minden apró részletre gondoltak. Ennek egyik bizo-
nyítéka, hogy az amerikai harci gépek személyzetének valamennyi 
tagja induláskor kapott egy selyemtérképet is, mely – a papírral ellen-
tétben – ellenáll a víznek és a gyűrődésnek is. Az egyik ilyen térké-
pen Közép- és Dél-Európa egy része látható – köztünk hazánk tria-

                                                 
78  Légi háború Magyarország felett 2. 36. p. 
79  Légi háború Magyarország felett 2. 156. p. 
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noni területével. Ha a harci repülőgép lezuhant, a túlélő személyzet 
ennek a térképnek a segítségével tájékozódott. 

4. A légitámadások következményei 

A földön a légitámadásoknak kétféle tragikus következményével 
kell számolnunk. Mindkettő kétségkívül súlyos és tragikus örökség. 
Az egyik a szöveges beszámolókban olvasható pusztulás: Szolnok 
város, valamint a MÁV járműjavító megdöbbentő erejű beszámolói a 
háborús károkról. Az 1944. november 28-án kelt polgármesteri (sta-
tisztikai) jelentés adatai szerint a későbbiek folyamán még bombázott 
Szolnok mintegy 7000 lakóháza közül ezer dőlt romba, további 1500 
lakóépület súlyosan megsérült.80  

Azután, a légicsapások befejezését követően több mint félévvel 
később, 1945. július 24-én kelt a 837/1945. sz. főispáni jelentés, 
amely arányaiban jóval kevesebb elpusztult, illetve megsérült épület-
ről tájékoztat: „a város területén romba dőlt 521 drb. ház, súlyosan 
megrongálódott 468 ház, kevésbé rongálódott 700 ház.” Súlyos káro-
kat szenvedett a cukor-, a papír-, a tégla- és a vattagyár, valamint a 
távvezeték-hálózat. Ezen kívül bombatalálatot kapott az oktatási in-
tézmények közül a Fa- és Fémipari Szakiskola, a Bábaképző Intézet, 
a Polgári Fiúiskola, a Felsőkereskedelmi Iskola és három elemi iskola 
épülete. A csendőrlaktanya telitalálatot kapott. „A kegyeletet sértő 
rombolások között a legsúlyosabb az izraelita temető[, melynek] ösz-
szes sírkövei ledöntve, a halottasháza… telitalálatot kapott. A katoli-
kus temető sírjainak egy részét bombatalálatok felforgatták, különö-
sen a hősi temetőben. A református temető bombatalálatot kapott.”81 

                                                 
80  Olvasókönyv Szolnok megye történetéhez. Összeáll.: Antal Árpád, szerk.: Ka-

posvári Gyula. Szolnok, 1969. 152. sz. dokumentum, 225. p. = Millenniumi em-
lékkönyv. Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megyei írásos emlékeiből. Szerk.: 
Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, 2000. 221–222. p., Adatok Szolnok megye 
történetéből II. 248. p. 

81  A dokumentum teljes szövegét több megyei vonatkozású forráskötet is közli: A 
felemelkedés útján 1944–1970. Dokumentumok Szolnok megye negyedszá-
zados történetéből. Szerk.: Ungor Tibor. Szolnok, 1971. 32. p., A felszabadult 
Szolnok megye. Válogatott források 1944–1948. Szerk.: Tóth Tibor. Szolnok, 
1980. 52. p., Történelemformáló hétköznapok Jász-Nagykun-Szolnok várme-
gyében. Szerk.: Somlyai Magda. Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok, 1981. 
Részben idézi: Adatok Szolnok megye történetéből II. 250. p. 
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A légiháborúk másik következményével szinte nap mint nap mi 
magunk is találkozhatunk. Ez nem más, mint a föld által rejtett bom-
bák, illetve repülőgéproncsok. A II. világháború befejezése után két 
évvel, Szolnok város 1947-es jegyzőkönyvi bejegyzésében még min-
dig a következőkről értesülünk: „A Magyar Kormány… a robbanó-
anyagok összegyűjtését, illetve eltávolítását rendelte el. A város terü-
letén tekintélyes számban vannak földbe fúródott és fel nem robbant 
bombák, melyek kiszedési munkadíjára fedezet nem áll rendelkezés-
re.” Nem véletlen, hogy építkezések vagy nagyobb földmunkák al-
kalmával napjainkban is újabb és újabb II. világháborús bombákat 
fordítanak ki a munkagépek országszerte. Sőt, a szolnoki tiszai vasúti 
híd környékén horgászók még ma is láthatják a ledobott bombák visz-
szamaradt tölcséreit – a légiháborúk szomorú emlékeként a híd 
mindkét oldalán… 

A bombák mellett a föld és a természetes vizek (folyók, tavak) mé-
lye repülőgéproncsokat is rejt. Ennek fölkutatására a hadtörténelem 
speciális ága, a roncskutatás szakosodott. A hazánk területén a II. vi-
lágháború során lezuhant több száz repülőgép közül napjainkig csu-
pán azok mintegy 10%-a került elő. A többi lezuhant gépet föld- vagy 
vízréteg fedi, és arra vár, hogy rátaláljanak. Ugyanakkor egyes lezu-
hant gépeket már a becsapódás után bizonyosan darabjaira szedve 
széthordtak, és valamilyen formában hasznosítottak. 

Magó Károly közreműködésével a roncskutatás 2009. évi állása 
szerint 62 lezuhant harci repülőgépről tudunk Jász-Nagykun-Szolnok 
megye mai területén. A legnagyobb veszteséget a szovjet légierő 
könyvelhette el: a megye területén 37 harci repülőgépük zuhant le; a 
veszteséglistán őket követik a németek 17 lezuhant géppel. Ma úgy 
tudjuk, hogy az amerikai légierő 3 gépet vesztett (Szolnok, Rákóczi-
falva és Törökszentmiklós körzetében), míg az angol légierő egyetlen 
lezuhant harci repülőgépéről van tudomásunk (Jászfényszaru kör-
nyékén).  

Végül, de nem utolsósorban, a teljesség kedvéért adjuk meg a 
magyar légierő veszteségeit is: négy lezuhant magyar harci gépről 
van tudomásunk. (Ezek Jászberény, Besenyszög, Tószeg és Jászal-
sószentgyörgy körzetében zuhantak le.) 
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