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Észrevéte lek Fomin ezredes érve ive l kapcsolatban 

1991. június 20—21-én, hadbalépésünk 50. évfordulója alkalmából a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum, az MTA Történettudományi Intézete és a Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia, nemzetközi tudományos konferenciát rendezett a Hadtörténeti Múzeum 
dísztermében. 

A 16 előadó közül csak ketten foglalkoztak részletesen Kassa bombázásával: Vitalij 
Ivanovics Fomin nyugalmazott ezredes, szovjet hadtörténész és e sorok írója, Ormay 
József nyugalmazott kanadai történelemtanár, volt m. kir. repülő hadnagy, egykori 
bombázó pilóta. 

A konferenciát követő hetekben és hónapokban újságközlemények, folyóiratokban 
közölt cikkek bőven foglalkoztak a kassai bombázással. Sajnos ezek főként állítólagos 
szemtanúk nagy képzelőtehetségről tanúskodó, szenzációt keltő elképzeléseinek kri
tikátlan közlései voltak. A konferencia után a bombázás részleteivel, a bombákra, 
repeszekre, repülőgépekre vonatkozó ismertetésekkel a magyar sajtó nem foglalkozott. 
Figyelmet érdemelnek azonban Fomin ezredes Kassával foglalkozó tanulmányai, 
amelyek 1991 folyamán jelentek meg. 

Ebben az írásomban V. I. Fominnak az említett konferencián megtartott előadásá
val, a Magyar Hírlapban megjelent interjújával (1991. július 6.) és a Krasznaja 
Zvezda című szovjet katonaújságban megjelent cikkével (1991. július 30.) foglalkozom. 

A budapesti konferencián megtartott Fomin-előadás címe „Szovjet dokumentumok 
és vélemények a magyar-szovjet hadiállapot beálltáról" volt. 

Fomin ezredes előtt az én „Kassa bombázása — találgatások és bizonyítékok" 
című előadásom hangzott el, melyben kimerítően foglalkoztam a szlovák, a német 
és a román verziókkal és rámutattam, hogy Kassára szovjet bombákat csak szovjet 
gyártmányú repülőgépek dobhattak le. Ugyanis a Kassára dobott 100 kg-os szovjet 
bombákat csakis szovjet bombázógépek tudták „kiszolgálni". A kiszolgálás azt jelenti 
ebben az esetben, hogy a bombákat fel kellett függeszteni a megfelelő bombatárba 
és rögzíteni, biztosítani kellett, hogy idő előtt ne robbanhassanak és a megfelelő 
célzó és kidobó készülék segítségével célba kellett dobni. 

Több mint harminc fényképet mutattam be az előadás folyamán. Ezek között 
szerepeltek a Kassán talált cirill betűs repeszek fényképei is. 

Repeszek bőven akadtak a bombázás után. Számításaim szerint ha a 28 felrobbant 
bomba 100 kg-os volt, akkor kb. 1600 kg repesznek kellett a helyszínen maradnia. 
Ugyanis a bombák „töltényhányadosa" akkoriban általában a bombatest fémből ké
szült alkatrészeire a bombasúly 60%-át, a robbanó töltetre pedig 40%-át vonatkoz
tatta. 

Ezeknek az előrebocsájtása azért szükséges, mert Fomin ezredes előadása főként 
az én állításaim megcáfolásával foglalkozott. Érvei a következők voltak: 

— A vörös légierők a német támadás első napjaiban a Timosenko-parancsot kö
vették, amely megparancsolta az ellenséges csapatkoncentrációk megsemmisítését. 
Fomin csak kis részét ismertette a direktívának. 

— Június 26-án több mint 1500 felszállást hajtottak végre a vörös légierők gépei. 
— A 64. vadász hadosztály gépei ezen a napon felderítő repülést végeztek Ungvár, 

valamint Suceava térségében. Fomin nem nyilatkozott arról, hogy a felderítő repülés 
közben szovjet gépek alacsony támadást hajtottak végre Tiszaborkútnál a pesti gyors
vonat ellen. 
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— Június 26-án távolsági bombázók bombázták Bukarestet, Ploestit és Constanzát. 
Távolsági bombázókat bevetettek a német páncélos ékek ellen is. Fomin ezredes egy 
szovjet levéltárossal, Hevesi Ákossal átnézte a június 26-ról szóló összesített jelen
téseket, amelyek nyilvántartják a vörös légierők minden felszállását. Ezekben nem 
szerepel Kassa bombázása. Semmiféle adatot nem találtak, amely Kassa bombázá
sára vonatkozott volna. 

— Június 27-én a Szovjet Távirati Iroda foglalkozott Kassa bombázásával és meg
állapította: hazugság az, hogy szovjet gépek bombázták Kassát. 

— A szovjet gépeken csak nagyméretű lajstromszámok voltak. Nem használtak 
más jelzést, vagy színezést. Sárga csík nem volt szovjet gépeken. 

— A szovjet bombákon nem lehetett Putyilovkszkij Zavod felírás. A Putyilov-mű-
vek 1921-ben megszűnt. 

— Csak a gyutacsokon (helyesen robbanófejeken) voltak betűk. Az APUV betőket 
1932—1940 között használták a gyutacsokon. A bombákon semmiféle felesleges írást 
nem használtak. 

— A Borsányi-könyvben (,,A második világháború kassai nyitánya") a fényképek 
retusálva vannak. 

— „Egyben igaza van Ormay elvtársnak (a nyelvbotlást kijavította: Ormay kollé
gának), Kassát szovjet gépek bombázták. Ezek azok az SB-2-es bombázók voltak, 
amelyeket 1937-ben Csehszlovákia vásárolt a Szovjetuniótól, amelyeket a németek 
mint zsákmányanyagot 1938-ban elkoboztak". 

A német provokáció lehetőségeiről azt mondta, hogy bár Hitler ellene volt a magyar 
beavatkozásnak, a német katonai vezetés mindent elkövetett a mielőbbi magyar had
balépés elérésére. 

Előadásában elvetette a szlovák beavatkozás (bombázás) lehetőségét; a román 
dokumentumok feltárása a román kollégák feladata lenne, mondotta. 

Az előadást követő vitában Fomin ezredes számos állításának kellett ellentmonda
nom: 

— Felolvastam a teljes Timosenko-direktívát, mert Fomin részlet-idézete félre
magyarázható. Megjegyeztem, hogy június 25-én Szlovákia ellenséges területnek szá
mított, s hogy zsákmányolt szovjet térképeken az 1938-as szlovák—magyar határ nem 
volt feltüntetve. 

— Ü j ságlap nagyságú felnagyított fényképen mutattam be, hogy az APUV fel
irat nem volt retusálva, mert tisztán látszanak a bemélyített betűk. Ez a fénykép 
nem az amerikai katonai attasétól származik, hanem egy kassai polgár gyűjtemé
nyéből. A bomba felfüggesztő hevederén, a fényképen az orosz „zs" betű tisztán ki
vehető. 

— Bemutattam a „Profile" című magazin 216-os füzetét, amelynek 118. és 119. 
oldalain fekete-fehér fényképen világos gyűrű látható egy szovjet bombázón. A 115. 
oldalon világosra van festve a szárnyvég. A 124. oldalon színes reprodukció látható, 
sárga csíkkal. A „Magyar Repülés Története" című könyvben a 273. oldalon szovjet 
gép fényképe látható, amelyen szintén ott a világos csík a gép törzsén, továbbá 
Mocsáry István őrnagynak, a 4. bombázó osztály parancsnokának a hadinaplója 
említi 1942 július elején, hogy a repülődandár figyelmeztette: szovjet gépek a mi 
sárga jelzéseinket használják.) 

— Felmutattam továbbá „Air International" 1989 januári számában közölt nagy 
méretű ábrát (48—49. o.) amelyik az 1937-ben Csehszlovákiának eladott SB-2-es gép 
műszaki rajzát mutatja be. Ez a kép 6 db 100 kg-os bombát mutat a bombatárban. 
A 48. oldalon, valamint az 51. oldalon a szöveg felsorolja a bombafelfüggesztési variá
ciókat. 

Fomin ezredes mindezekre nem reagált. 

A konferenciát követő napokban a TV interjút készített Fomin ezredessel. Ennek 
során elmondta ugyanazokat, amiket a konferencián, egy szóval sem említette 
azonban a vita során elhangzott ellenérveimet. 
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A kassán talált bomba fejgyújtója. Tarkányi Béla kassai lakos gyűjteményéből. 

1991 július 6-án a Magyar Hírlapban Széles Róbert közölt öthasábos interjút Formn 
ezredessel Ellenvéleményekről, cáfolatokról ebben sem volt szo. Nyomatékosan tel-
hívom a figyelmet a negyedik hasáb 20—23. soraira. Itt Fomin ezredes Kassa bombá
zásáról nyilatkozva 30 darab 100 kg-os bombát említ. Ez nyilvánvalóan kizárja az 
SB-2-es bombázókat, amelyeket Csehszlovákia 1937-ben vásárolt a Szovjetuniótól. 

(A Magyar Hírlapnak elküldtem hozzászólásomat, de azt nem közölték.) 
Fomin ezredes Krasznaja Zvezdában megjelent cikkének „1941 júniusa: ki bom

bázta Kassát?" első mondatában azt írja, hogy „három ismeretlen felségjelű repülő
gép 29 száz kg-os bombát dobott az akkor Magyarországhoz tartozó Kassa varosara . 
Alig egy hónappal ennek a cikknek a megjelenése előtt, a budapesti kongresszuson 
m é | azt állította, hogy az 1937-ben Csehszlovákiának eladott SB-2-esek bombáztak, 
amelyeket 1938-ban, Csehszlovákia elfoglalása után, a németek megkaparintottak Az 
SB-2-es gépek 1936—1937-es típusai csak 6 db 100 kg-os bombát tudtak felfüggeszteni 
és összteherbírásuk is csak 600 kg volt. Tehát a csehektől zsákmányolt szovjet gyárt
mányú repülőgépek nem bombázhatták Kassát. 

A Kassára dobott bombák közül egy nem robbant. Ez minden kétséget kizáróan 
szovjet eredetű volt. A Kassán talált repeszek szovjet eredete nem volt kétséges 
egészen a háború utáni marxista-kommunista történelemszemlélet uralomra jutásáig. 
Ettől kezdve a hadtörténészek a német-magyar vezérkari összeesküvést okoltak Kassa 
bombázásáért, amely a „casus belli"-t előidézte. Ezért kellett a szovjet repeszek léte
zését kétségbevonni, vagy letagadni, vagy németek által ledobott szovjet bombák repe-
szének feltüntetni. 

Ezért mondta Fomin ezredes az előadásán, hogy az általam bemutatott fotódoku
mentumok retusálva vannak. A Krasznaja Zvezda-cikkben azt írja, hogy „az eloado 
(Ormay) nem vett figyelembe olyan fontos részletet mint a fényképek eredetet. 
Többségüket az USA katonai attaséjának adták át Budapesten egy hónappal a tör
téntek után". (Cikkem. „A Patridge-jelentések", a Hadtörténelmi Közlemények 1991 
júniusi számában jelent meg. A Partridge-jelentéshez csatolt fényképek is lathatok 
abban a számban.) 
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Hogy a Partridge-féle fényképek dátumát ne hozhassák fel a szovjet repeszek 
létezésének a megcáfolására, kiállítottam olyan fényképeket is, amelyek nem a 
Partridge-jelentésben hivatkozott szovjet eredetű repeszeket mutatnak be. 

Fomin ezredes említi továbbá cikkében, hogy a fel nem robbant bombán az akkori 
újságok szerint a „Putyilovszkij Zavod" felírás volt, noha a leningrádi gyár 1921 óta 
nem viselte ezt a nevet. A konferencián viszont azt említette, hogy az APUV felírást 
1932—1940 között használták. 

Fomin ezredes így folytatta érvelését: „A másik fényképen egy repülőbomba fej
része látható, amelyre kézzel rákarcolták az A PUV feliratot. Az előadó (Ormay) 
helyesen fejtette meg a rövidítés jelentését — légi, pneumatikus, univerzális gyújtó. 
Nem fordított viszont figyelmet arra, hogy hasonló megjelölés a gyújtófejeken nálunk 
nem ezen a helyen szokott lenni és nem is kézzel, hanem pecséttel nyomták rá és 
egybeírva". 

Fomin itt arról a fényképről ír amelyiknek egyik másolatát ehhez a cikkhez 
mellékeltem. Ezen a fényképen az APUV felíráson nincsen betűhézag az A és a P 
betűk között, amint azt Fomin állítja. A fényképen nem látszik a betűk kézzel való 
bekarcolása sem. Ezen a bombafejen, valamint a Partridge-jelentés fényképein is, 
az APUV betűk a bombafejnek ugyanazon a részén vannak „beütve" és nem kézzel 
bekarcolva. A fényképeken jól látható a felírás és egy gyári pecsét jele is. 

A továbbiakban arról ír Fomin ezredes, hogy „A Szovjetunió Honvédelmi Miniszté
riuma Központi Irattárában vannak a délnyugati hadseregek és frontok légi ereje 
parancsnokságainak a jelentései az adott időszakról. Ezekben rögzítve van a bombázó 
légierők repüléseinek az útvonala, minden napra. 1941. június 26-án egyetlen bom
bázó személyzet sem tudta végrehajtani Kassa bombázásának a feladatát, már csak 
azért sem, mivel a szovjet légierő olyan távolságra volt, amely kizárja a véletlen 
támadás valószínűségét". 

Nos, június 26-án, Kassa bombázásának a napján szovjet vadászgépek alacsony
támadást intéztek Tiszaborkúton (Rahó közelében) a budapesti gyorsvonat ellen. Ha 
a vadászoknak nem volt túl nagy a távolság a magyar légtérbe való berepülés végre
hajtására, akkor miért lett volna túl nagy a távolság a bombázók számára? 1942 
szeptemberében a Budapestet bombázó gépek 1000 kilométernyi távolságból jöhettek. 
A front akkor a Don folyónál volt. 

Felmerül a kérdés, hogy ha a június 26-i távolság a véletlen bombatámadás való
színűségét kizárja, akkor a távolság kizárja-e a tiszaborkúti alacsonytámadás "vé
letlennek" vélhető lehetőségét is? 

Fomin hivatkozik Gazsi Józsefre, aki a konferencián az ő előadása után „támo
gatta az ő felszólalását". Gazsi „kijelentette, hogy előtte ismeretes a Kassán talált 
bombák acéljának analízise. A szakvizsgálatot a magyar királyi hadsereg Hadi
technikai Intézetének a munkatársai végezték el. Megállapították, hogy a bombák 
Krupp-acélból készültek" — írta Fomin ezredes. 

Ott voltam Gazsi József felszólalásán, de a Fomin által említettekre nem emlékez
tem. Megkérdeztem a konferencián résztvevő Kovács István történészt, aki a buda
pesti konferencia után egy héttel a Kassán megtartott konferencián beszámolt a 
repeszek elemzéséről, s hogy mire emlékszik Gazsi Józef felszólalásából. Ezeket 
írta: „Én úgy emlékszem ,hogy (Gazsi azt mondta) Kanotay Mihály vezérőrnagy nem 
tudta megerősíteni, hogy a katonai átvételi bizottság azt mondta volna, hogy az ál
taluk vizsgált repeszdarab Krupp acél lett volna. Ez nem szószerinti idézet, csak a 
hozzászólás lényegét jegyeztem fel" — írta Kovács István Gazsi József felszólalásáról. 

Levelet írtam Gazsi Józsefnek és megkértem, hogy ha Fomin valóban jól idézte őt, 
szíveskedjék a forrásait megnevezni. 

Gazsi József 1992. március 23-i válaszában ezeket írta: „a helyszínen feljegyzéseket 
készítettem. 1986. X. 21-én Kanotay Mihály vörgy.-nál j á r tam. . . Megkérdeztem 
mindjárt a beszélgetésünk elején: — igaz-e, hogy az ő laboratóriumuk végezte a 
kassai bombázás után a repeszek ellenőrzését, az acél összetételét. Válasz: Ő semmi 
ilyesmire nem emlékszik". 

„Másnap a feljegyzésem végére a következőket írtam: Nekem a főkérdésem az 
lett volna, talán Almásy Páltól hallottam, de ez nem biztos hogy tőle, hogy Kanotayék 
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megvizsgálták a kassai bombázás után a repeszeket, s azt Krupp acélnak találták. 
Most ezt kétszer is megkérdeztem. A válasz nemleges. Nem emlékszik, hogy ők ilyet 
csináltak volna, ö k ilyen vizsgálatot nem végeztek". 

így fest az a felszólalás, amelyik Fomin szerint őt támogatta. 
Kémiai és fizikai analízissel nehéz megállapítani egy repeszszilánkból, hogy ki 

készítette annak acélját. Megszámlálhatatlan acélfajta létezik, attól függően, hogy 
mennyi a széntartalma, milyen hőkezelésen ment át és milyen más fémekkel keverve 
állították elő az acélötvözetet. A világ minden acélgyárosa „receptre" gyártja az 
acélt. A megrendelő szabja meg az acél széntartalmát, valamint azt, hogy milyen 
elemeket, vagy fémeket keverjenek az acélba (krómot, kobaltot, rezet, mangánt, mo-
libdént, nikkelt, wolframot, vanádiumot, vagy egyebeket.) Nincs a világon olyan 
szakértő, aki egy acélszilánkból megállapítaná a gyártóját, ha azt nem lehet össze
hasonlítani egy olyan eredeti (autentikus) mintával, amelyiknek az előállítási, illetve 
gyártási „receptje" ismeretes. 

Az Alfred Krupp (1812—1887) által alapított ipari konglomerátum kohóiban ren
geteg acélötvözetet gyártottak az elmúlt 150 év folyamán. A Krupp név világszerte 
ismert. Ez az oka annak, hogy a kassai bombarepeszekről ki akarják sütni, hogy azok 
Krupp acélból készültek, tehát a Kassára dobott bombák német eredetűek. 

Ez is olyan „kassai kacsa", mint a Putyilovszkij Zavod felírás meséje, ami állítólag 
a Kassán talált „dög" bombán volt. Előszeretettel hangsúlyozták ezt a Putyilovszkij 
Zavod-mesét marxista történészeink, csak azért, hogy kimutathassák: a Putyilov-
gyár megszűnt 1921-ben; ha ilyen felírás volt a bombán, akkor az a cári időkből 
származik. Szerintük azt a bombát valamelyik múzeumból vették elő, vakra szerel
ték és ledobták Kassára, hogy bizonyíthassák: szovjet támadás érte a várost. Szerin
tük a tettesek természetesen a német bombázók voltak. 

Matheidesz Konrád cikke: „Egy szilánk a kassai bombákból" (Reform, 1992. január 
30.) foglalkozik a bombaszilánk eredetével. Ezeket írja: „Nem ad választ arra, hogy 
ki gyárthatta. A szovjetek baráti szerződés értelmében nyersanyagot szállítottak a 
németeknek, azok viszont megmunkált acélt adtak vissza. A szilánk tehát nem dön
tötte el a főkérdést." 

Cikkét váratlan fordulattal fejezi be Fomin ezredes. Ezt írja a Krasznaja Zvezdá-
ban: „az igazsághoz legközelebb ölvedi Ignác hadtörténész áll. Nem alaptalanul úgy 
véli, hogy a várost Antonescu marsall parancsára a román katonai légierő repülői 
bombázták". 

ölvedi „igazságának" az a nagy baja, hogy ez az igazság időről-időre megváltozik. 
Az 1981 előtti időkben az volt ölvedi Ignác igazsága, hogy német-magyar vezérkari 
összeesküvés eredményezte Kassa bombázását. 1981 után már azt hangoztatta, hogy 
német-román összeesküvés következtében történtek az események. Ennek az elképze
lésnek egyik változata az, hogy német közreműködés nélkül egy román kommandó
vállalkozás repülőgépei bombázták volna Kassát. A repülőgépek Suceavából szálltak 
fel és oda tértek vissza. Legújabban úgy spekulál ölvedi, hogy Suceavából szálltak 
fel, de nem légvonalban repültek Kassára, hanem az Erdős-Kárpátok vonulatánál, 
vagy azt megkerülve, a Beszkideknél lépték át a határt. 

ölvedinek nem volt elfogadható bizonyítéka sem a német-magyar vezérkari össze
esküvésre, sem a román kommandóvállalkozásra. Mindkét változat inkább csak 
sötétben tapogatózó eszmefuttatás, amelyek az idők folyamán egyre színesebb ada
lékokkal szaporodtak. 

Mindent összevetve Fomin előadásából és cikkeiből meggyőződhetünk arról, hogy 
nincsenek repülőtechnikai és bombatechnikai szakismeretei. Ezt nem lehetne hibájául 
felróni egy eseményt leíró történésznek. De fel lehet róni, ha ilyen történész repülési 
és bombatechnikai bonyodalmakba keveredik, annak ellenére, hogy sem a repülő
gépekhez, sem a bombákhoz nem ért. 

Fomin érvelése és az általa felhozott bizonyítékok egytől-egyig kétségen felül meg
cáfolhatok. 

Gyenge lábon áll Fomin ezredes ítélőképessége, ha június 21-én még a németeket 
gyanúsítja a bombázás végrehajtásával és egy hónap múlva, a Krasznaja Zvezdában 
már a románokat. 
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Súlyos hibát követett el Fomin ezredes akkor, amikor azt állította, nogy a repe-
szekről készített fényképek retusálva vannak. Erről legjobb bizonyítékot a repeszek 
fényképei szolgáltatják. 

Az APUV felirattal kapcsolatban félremagyarázás az, hogy az általam bemutatott 
fényképen a betűk között hézag van (A PUV) ami nem fordul elő a szovjet bombákon. 
Olyan bombafényképek is vannak, amelyeken az A és P betűk közelebb vannak 
egymáshoz. Azt is kifogásolja, hogy a pecsét nem azon a helyen szokott lenni, mint 
az általam bemutatott fényképen. Az az állítása pedig, hogy a betűk kézzel vannak 
bekarcolva, enyhén szólva gyenge lábakon áll. 

Meg lehet kérdőjelezni az összesített jelentések megbízhatóságát is. Ha átvizsgál
ták is Hevesi Ákossal az 1941. június 26-ra vonatkozó összesített jelentéseket a nyu
gati front repülő tevékenységéről és azokban nem találtak semmiféle adatot Kassa 
bombázásáról, az még nem zárja ki a bombázás lehetőségét. Felmerül a kérdés, hogy 
az összesített jelentéseket minek az alapján összesítették? Mennyire voltak azok a 
jelentések, amelyekből az összesítést végezték, megbízhatóak? 

Mindent megfontolva meg lehet állapítani azt, hogy Fomin ezredes érvei nem hogy 
meggyőzőek lennének, hanem ellenkezőleg, azt mutatják, hogy nincs elfogadható 
érve Kassa szovjet repülők általi bombázásának cáfolására. 
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