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A Románia elleni 1944-es szövetséges bombázóhadjárat 
 

 

Az Amerikai Egyesült Államok Hadseregének Légiereje (USAAF) 1944. áprilisa 

és augusztusa között rendszeres stratégiai bombázó támadásokat hajtott végre 

román célpontok ellen, egészen a sikeres román átállásig. Ugyanebben az 

időszakban az USAAF Németország ellen is stratégiai bombázást folytatott, a 

bombázókat a legkorszerűbb amerikai vadászgépek százai kísérték, kivíva a teljes 

légifölényt, megtizedelve a Luftwaffét, és komoly károkat okozva a német 

iparban, szintetikusüzemanyag-termelésben és az infrastruktúrában. 

A tanulmány célja egyrészt bemutatni, hogyan boldogultak nappal az 

amerikaiak és éjszaka a britek a román célpontok elleni bevetések során. Másrészt, 

hogy miként vették fel a küzdelmet a román légteret védő román és német erők, 

miközben a szovjet csapatok már Romániát fenyegették. Románia ploesti 

olajmezői biztosították a németek üzemanyag-ellátásának döntő részét. A román 

olajmezőket 1944-ig a szövetségesek a nagy távolság miatt nem tudták 

rendszeresen bombázni. Csak két támadást tudtak végrehajtani, ráadásul jelentős 

veszteségekkel, mert a románok és a németek erős állandó védelmet biztosítottak a 

területeken. 

 

A szembenálló erők: 

 

Az Amerikai Egyesült Államok Hadseregének Légiereje (USAAF) 1942-ben jelent 

meg az európai hadszíntéren, hogy támogassa a britek Németország elleni 

bombázóhadjáratát. 1943-ban már rendszeresen bombázta Németországot. Ekkor a 

nappali támadások során a vadászkíséret nélkül repülő amerikai négymotoros 

stratégiai bombázók az elfogadhatónál nagyobb veszteségeket szenvedtek, a 

bevetések számát az év végére korlátozni kezdték. 

1943. augusztus 24-én Québecben a szövetségesek elhatározták a CBO-terv 

kiterjesztését a Földközi-tengerre és Közép-Európára. Ennek következményeként 

októberben Észak-Afrikában egy új amerikai légi hadsereg szervezése kezdődött. A 

megalakuló 15. AAF (Army Air Force, légi hadsereg) fő feladata Közép- és 



 
 
 
 

Novák Zoltán 

 236 

Délkelet-Európa bombázása volt. 1944. március 31-ig 21 Bomber Grouppal és 7 

Fighter Grouppal kellett feltölteni, azaz mintegy 1.500 bombázóval és 800 

vadászrepülőgéppel erősödött meg. A 8. Brit Hadsereg olaszországi sikereinek 

eredményeként 1943 végén lehetővé vált a 15. AAF áttelepítése Dél-

Olaszországba. Bari és Foggia térségében hatalmas repülőtér-építkezés kezdődött. 

December végéig 45 repülőtér készült el. A NAAF (Észak-Afrikai Légi Hadsereg) 

által 1943. november 14-én kiadott direktíva előírta a következő hónapok fő 

célpontjait: Ploesti, Szófia pályaudvara, Bécsújhely, Augsburg, Budapest, Csepel, 

Győr és Brassó repülőgépgyárai. Erről a román hírszerzés is értesült, ezért az 

olajmezők védelmének kiépítését meggyorsították.1 1944 elején a 15. AAF 

áttelepülését követően berendezkedett Dél-Olaszországban. Fölkészült a közép-

európai célok bombázására.2 

Németország  a második világháború alatt a saját, kezdetben elhanyagolható 

mértékű szintetikusolaj-termelésén és a háború előtt felhalmozott olajtartalékán 

kívül az ausztriai és magyar olajtermelésre, de legfőképpen a román olajra 

támaszkodhatott. Szintén a románoktól importált a saját olajforrással egyáltalán 

nem rendelkező Olaszország. A legtöbb németekkel szövetséges európai ország a 

román termelésből fedezte igényeit, ez alól egyedül az önellátó Magyarország volt 

kivétel.3 

A Deutsche Luftwaffenmission in Rumanien (DLM) hivatalosan 1940. október 

12-én alakult meg Bukarestben, feladata többek közt a román olajmezők 

védelmének megszervezése és segítése volt.4 Ploesti fontosságával a német 

hadvezetés mindig is tisztában volt. Az itt kitermelt kőolaj tette lehetővé a 

nagyszámú repülőgéppel és harckocsival végrehajtott hadműveleteket. Ezért 

Bukarest és Ploesti körzetében 1943-ra a német és román légvédelem egy jól 

szervezett tűzrendszerbe mintegy ezer légvédelmi ágyút és gépágyút vont össze, és 

ezt 1944-re kétezerre növelte. 

A németek – már 1942-ben – egy önálló légi egységet is létrehoztak, az 

Ölschutzstaffel-t, melynek feladata kizárólag az olajfinomítók védelme volt. Bázist 

Mizil repterén kapott, Ploesti-hez közel. 1942. augusztus 9-én ebből az egységből 

született meg az I/JG4.5 

                                                
1 A.M.R. (Archiva Militara Romana, Pitesti, Románia), Fond 5476, dosar 516, f. 111. 
2 PATAKY Iván – ROZSOS László – SÁRHIDAI Gyula: Légiháború Magyarország felett 1. Zrínyi Kiadó, 
1992. 87. 
3 Mark AXWORTHY – Cristian CRACIUNOIU – Cornel SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally: Romanian 
Armed Forces in the European War, 1941-1945. Arms and Armour Press, London, 1995. 17-20. 
4 BERNÁD D. – D. KARLENKO – L. ROBA: From Barbarossa to Odessa. Vol. 1. Ian Allan Publishing 
LTD, 2007. 15. 
5 A.M.R., Fond 5476, dosar 559, f. 69 
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A Román Királyi Légierő (Aeronautica Regala Romana, ARR) a Luftwaffe 

után a második legerősebb légierő volt, ami a keleti fronton a szovjetek ellen 

harcolt. Az 1941-es Szovjetunió elleni támadás első napjától egészen az 1944. 

augusztus 23-ai átállásig kihagyásokkal ugyan, de valamilyen formában mindvégig 

képviseltette magát a keleti front déli szakaszán. A saját gyártású és külföldről 

összevásárolt repülőgépekkel kezdték meg a háborút, majd a németektől is sok 

repülőgépet kaptak. A harci gépeik, ha nem is mindig a legmodernebbek voltak, 

lehetővé tették a folyamatos bevetéseket a keleti hadjáratok során, aminek 

következtében 1944-re sok román pilóta már három éves fronttapasztalattal 

rendelkezett. A keleti fronti harcok során a repülőgép-állomány majdnem minden 

évben lecserélődött, de az ARR vadászpilótáinak jelentős vesztesége nem volt. 

1944-ben részben román építésű gépekkel és részben a legmodernebb német 

vadászgépekkel repültek. A román vadászok már a saját hazájukban harcoltak a 

szovjet hordák és az amerikai légi terroristák ellen, ahogy a korabeli román sajtó 

emlegette őket. 

A DLM (Deutsche Luftwaffenmission in Rumanien) 1943. októberében 19.806 

főt állomásoztatott Romániában, amit 1944 márciusára 24.788 főre növeltek.6 

Amíg a Luftwaffe ellenőrizte a balkánon kiépített radarlánc-rendszert, addig a 

román vadászoknak hatékony légi irányítási rendszerük volt. Az éjszakai 

vadászvédelmet a német NJG6 (Bf-110G) biztosította, bázisuk Opoteni reptere volt 

és a 68. román éjszakai vadászszázadot is nekik rendelték alá.7 

A román honi légtér védelme 1943 és 1944 során területileg két részre volt 

osztva. A Sectorul I, a németek számára létfontosságú ploesti olajmezők közvetlen 

védelmét látta el és legtöbb vadászgép-alakulata német volt. A JG301 állandó 

reptere Tigrosul Nou volt, és többnyire egy másik német Gruppe is állomásozott 

valamelyik közeli reptéren. Szintén a szektor védelmét látta el a I.A.R. 80B és 

I.A.R. 81A típusú gépekkel repülő 44. és 50 román vadászgép század (a korábbi 3. 

román vadászosztály) a Ghimbav repterén működő repülőiskola keretét alkotva. A 

I.A.R. Brasov gyárat is védte egy századnyi I.A.R. 80-as. A Sectorul II Bukarest 

védelmére fókuszált és kizárólag román egységekből állt. 1944. április elején a 6. 

román vadászosztály (59., 60. és 62. román vadászszázad) Popesti-Leordeni 

repterén és a 7. román vadászosztály (53., 57., és 58. román vadászszázad) Pipera 

repterén állomásozva látta el a szektor védelmét.8 Mindkét tapasztalt egység I.A.R. 

81C gépekkel repült, de már március elején megkezdték az átképzést Bf 109G-2-re, 

amelyet április folyamán fejeztek be.9 

                                                
6 Uo. Fond 5423, dosar 280, f. 94-106 
7 AXWORTHY – CRACIUNOIU – SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally…, i. m. 313. 
8 A.M.R., Fond 5476, dosar 860, f. 43 
9 AXWORTHY – CRACIUNOIU – SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally…, i. m. 313. 
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A Sectorul I és II kölcsönösen a szövetséges légitámadások ellen vették fel a 

harcot. A Sectorul III lefedve a Duna-deltát és Konstancát, a szovjet támadásokkal 

szemben látott el védelmet. Konstancát az 5. román vadászosztály (51. és 52. 

román vadászszázad)10 védte, Jegalia és Mamaia repterén állomásozva. Az egység 

kiöregedett Bf 109E vadászokkal és I.A.R. 81-es vadászokkal vegyesen repült. A 4. 

román vadászosztály Bopi (45. és 46. vadászszázad) megmaradt erői pedig a Duna-

deltát védték. A I.A.R. 80C típusú gépeikkel Jibrieni és Leipzig (Dél-Besszarábia) 

repterein állomásoztak. 

1944 áprilisától azok a Luftwaffe és C1AR (Corpul 1 Aerian) egységek, melyek 

Besszarábiában állomásoztak és feladatuk a Szovjet Légierő (V-VS) elleni 

küzdelem volt, alkalomadtán a honi légtér védelmében is be lettek vetve. Ez még 

gyakoribb lett az USAAF Frantic Joe ingabombázó-hadjárata alatt, ami során az 

amerikai bombázok és kísérő vadászgépeik olasz és szovjet repterek között ingázva 

hajtottak végre bevetéseket június, július és augusztus folyamán.11 A 9. 

vadászosztály az ARR alapegysége volt a keleti fronton.12 Január 10-én Nikolajev 

repteréről Lepetikára települtek a szovjet előretörés miatt, majd márciusban az 

Odessza melleti Dalnik repterére. Március 30-án már csak tizenhárom Bf 109G 

maradt bevethető. Április 10-én a szovjet erők elérték Odessza térségét, április 6-ig 

a 9. vadászosztály Tiraszopol repterén állomásozott, majd áttelepült Tecuci 

repterére Romániába. Az egység fő feladata harc a szövetséges bombázókkal.13  

A ploesti olajmezők földi légvédelmét a románon kívül német egységek is 

védték. A német 5 Flak Division (1944. augusztus 23-án 30 nehéz, 5 közepes és 7 

könnyű légvédelmi üteggel) ebben a térségben operált, állományának fele román 

katona volt. A román 4. légvédelmi dandár itt állomásozott (1943. októberében 22 

nehéz, 2 közepes és 10 könnyű légvédelmi üteggel rendelkezett, 1944. 

augusztusáig folyamatosan erősítették), a legmodernebb német 88 mm-es, 37 mm-

es és 20 mm-es légvédelmi lövegekkel volt felszerelve. Ploesti Berlin, a Ruhr-vidék 

és Bécs után a negyedik legerősebben védett légvédelmi körzet volt a 

tengelyhatalmak oldalán. Bukarestet a román 3. légvédelmi dandár védte (31 nehéz, 

10 közepes és 6 könnyű légvédelmi üteggel). 1944. augusztusában  a C1AR és a 

C3AR reptereit a román 2. légvédelmi dandár védte ( 14 nehéz és 15 közepes és 

könnyű légvédelmi üteggel). A román 8. légvédelmi ezred látta el Konstanca 

kikötőjének és az ország keleti részének légvédelmét. A román 1. légvédelmi 

dandár védte az ország nyugati részét, beleértve a brassói repülőgépgyárat is. A 

négy román légvédelmi dandár közül a 4-es számú volt a legerősebb, mert az 

                                                
10 A.M.R., Fond 5476, dosar 860, f. 43 
11 AXWORTHY – CRACIUNOIU – SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally…, i. m. 313. 
12 Vasile TUDOR: Constantin „Bazu“ Cantacuzino – Printul Asilor. Editura Modelism, 2000. 130. 
13 Vasile TUDOR: Un nume de legenda Alexandru Serbanescu. Modelism International, 1998. 96. 
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olajmezőket védte és ezért a Luftwaffe légvédelmi ágyút csak ennek az egységnek 

utalt ki. A román 1., 2., 3. légvédelmi dandárok kevésbé voltak hatékonyak, mert 

ágyúik román gyártású 75 mm-es Vickers-ek vagy Rheinmetall 37 mm-esek 

voltak, kiegészülve néhány zsákmányolt vagy importált löveggel.14 

 

A Románia elleni 1944-es szövetséges bombázóhadjárat 

 

Április 4-től az USAAF és a RAF csatlakoztak a már támadó V-VS-hez, és 

rendszeresen feltűntek a román légtérben. Az amerikaiak nappal, a britek éjszaka 

támadtak.15 A dél-olaszországi Foggia körüli repterek elfoglalása és kiépítése 

lehetővé tette az amerikaiak számára a rendszeres támadásokat román célpontok 

ellen. 1944. januárjában a dél-afrikai Mosquito-k, melyek olyan nagy magasságban 

repültek és olyan gyorsan, hogy a Me 262-es bevetéséig szinte veszély nélkül 

járhattak Európa légterében, megkezdték a romániai célpontok átfogó 

fotófelderítését. Az elsőszámú célpont Ploesti volt, de támadás készült az ország 

fontosabb pályaudvarai, vasúti hídjai, olajvezetékek, olajtartályok és egyéb ipari 

létesítmények ellen is (Bukarestet többször éri majd támadás). A I.A.R. Brasov 

repülőgépgyár szintén felkerült a célpontok listájára.16 

Az első nagyszabású amerikai bombázás 1944. április 4-én történt. A cél a 

bukaresti főpályaudvar volt, a ’Gara de Nord’, illetve a Chitila átrakodó állomás. A 

15th Air Force 178 négymotoros bombázója Foggia repteréről szállt fel és hétezer 

méter magasan repült be Románia fölé.17 A kötelék támadása következtében 2736-

an sérültek és 2341-en haltak meg a fővárosban, ez a legnagyobb napi veszteség 

volt a Bukarest elleni bombázások során. Az áldozatokat Bukarest Giulesti 

negyedében külön parcellában temették el, Április negyedike névvel ellátva. A 

kísérő vadászok nélkül támadó amerikai bombázókkal 91 német és 81 román 

vadászgép szállt szembe, tizenegy légi győzelmet jelentettek (az USAAF nyolc 

B24H lezuhanását ismerte el Románia felett, egyet a Balkán felett és egyet 

Olaszország felett, összesen tízet). A I.A.R 80/81 vadászok huszonnyolc igazolt és 

tizenkét lehetséges légi győzelmet értek el, ötvenhét felszállással, két saját gép 

elvesztése mellett. Egy pilóta meghalt, egy megsérült. Itt figyelembe kell venni az 

ARR 1944 elején bevezetett értékelési rendszerét, miszerint egy négymotoros 

lelövése három légi győzelmet ér, egy kétmotorosé kettőt, az egymotorosé egyet. 

Az új rendszer célja, hogy a román pilótákat jobban motiválják a túlerővel 

                                                
14 AXWORTHY – CRACIUNOIU – SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally…, i. m. 313. 
15 BERNÁD Dénes: Rumanian Air Force, the prime decade. Squadron/Signal Publications, 1999. 9. 
16 AXWORTHY – CRACIUNOIU – SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally…, i. m. 314. 
17 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80. Editura Modelism, Bucuresti, 2000. 163. 
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szembeni harcra. Tehát a 27 légigyőzelem valójában 9 lelőtt B24H-t jelent.18 A 

szövetséges propaganda a valós adatokat jóval eltúlozva arról számolt be, hogy 

Bukarest többé már nem 1 milliós város és több mint kétszázezer ember vált 

hajléktalanná.19 A Reuters hírügynökség pedig az első jelentősebb támadásról 

tudósított a keleti front dél-keleti részének legfontosabb kommunikációs központja 

ellen.20  

1944. április 5-én az amerikai 15th Air Force 286 négymotoros bombázója 

indult bevetésre, a bukaresti pályaudvar és Ploesti volt a célpont. A támadó 

légiegység gerincét B-24-esek alkották, de B-17-esek is részt vettek a bevetésben. 

A kötelék egy része Jugoszlávia területe fölött egy felhőzóna miatt visszafordult, a 

célpont fölött azonban derült idő volt.21 A bekövetkező támadásban, mivel a 

bombázók sokszor elvétették a céllétesítményeket, Ploesti városának húsz 

százaléka elpusztult.22 (Pitesti-ben két légiriadót is elrendeltek, itt azonban az 

amerikaiak csak átrepültek.23) Az amerikaiak száznegyvenre becsülték a rájuk 

támadó ellenséges vadászok számát. A 301th BG egyetlen B-17-est vesztett, Jess 

Coppedge hadnagy gépének egyik motorja bombázás közben légvédelmi találatot 

kapott, de bombáit még a célpontra dobta. A személyzet hamarosan ráébredt, hogy 

a leállt motor propellerjét nem tudja vitorlába állítani, tovább pörögve jelentősen 

lelassította a gép utazósebességét, ami a kötelék elhagyását eredményezte. Magukra 

maradva hat Me 110-es akarta megadni nekik a kegyelemdöfést, miközben 

Törökország felé vették az irányt. Három támadási hullám után a gépnek kigyulladt 

a bombatere és a bal szárny üzemanyagtárolója. A hajózók ezután kiugrottak.24  

Az amerikaiak ellen a románok százöt, a németek negyvenöt bevetést hajtottak 

végre.25 Az USAAF kilenc B-24-es és két B-17-es elvesztését ismerte el, a román 

adatok tizennégy bombázó lelövését és két lehetséges győzelmet említenek meg. A 

6. vadászosztály tizenöt légigyőzelmet és két lehetségest jelentett, saját veszteség 

nélkül. Az 1. vadászosztály egy biztos, két lehetséges légigyőzelmet ért el, két 

bombázón okoztak még sérülést, két saját gépet vesztettek el. Mindkét egység 

I.A.R. 80/81 géppel volt felszerelve.26 A bombázásról a londoni rádió is hírt adott, 

az 1943. augusztusi támadáshoz hasonlították.27 

                                                
18 BERNÁD Dénes: Rumanian Air Force…, i. m. 24. 
19 A.M.R., Fond 5417, dosar 1324, f. 84. 
20 Uo. Fond 5417, dosar 1324, f. 70. 
21 Uo. Fond 5417, dosar 1328, f. 14. 
22 Uo. Fond 5476, dosar 860, f. 19. 
23 Uo. Fond 2265, dosar 2283, f. 353. 
24 William N. HESS: B-17 Flying Fortress units of the MTO. Osprey, Combat Aircraft 38, 2003. 57. 
25 A.M.R., Fond 5476, dosar 860, f. 20. 
26 BERNÁD Dénes: Rumanian Air Force…, i. m. 24. 
27 A.M.R., Fond 5417, dosar 1324, f. 82. 
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A bevetés után a román kötelékvezetők felhívták parancsnokaik figyelmét arra, 

hogy a I.A.R. 80/81 gépek nem egyenrangú ellenfelei az amerikai 

kísérővadászoknak, mind sebességben, tűzerőben és manőverező képességben 

alulmaradnak velük szemben. Célszerű a típus minél hamarabbi leváltása német 

gépekre.28 

Az amerikai 15. légihadsereg nappali támadásait általában a RAF 205 Group 

éjszakai támadásai követték. Küldetéseik többnyire aknatelepítések voltak a Dunán, 

néha bombázások. A brit támadásokat jól szervezett német éjszakai vadászok 

fogadták, melyek mindig lelőttek néhány támadót. Ezekben az éjszakai 

bevetésekben a román éjszakai vadászok nem vettek részt, mert a németek úgy 

gondolták, hogy a tapasztalatlan román vadászpilóták csak zavarnák a német 

támadásokat. A stratégiai támadásokban a Szovjet Légierő Fekete-tengeri 

Flottájának (V-VS ChF) távolsági bombázói is részt vettek: április 8-án és 9-én 

Cetatea Alba és Bugaz településeket, 11-én Konstanca kikötőjét támadták, míg más 

gépek aknákat telepítettek a Dunán. A szovjet támadások azonban nem voltak 

olyan rendszeresek, tömegesek és jól szervezettek, mint nyugati szövetségeseiké.29  

A stratégiai támadásokkal szemben a Bf 109G-kel felszerelt 7. vadászosztály 

vette fel a harcot (53., 57. és 58. vadászszázad), támogatva a I.A.R: 80/81 gépekkel 

felszerelt 6. vadász osztállyal (59., 61. és 62. vadászszázad). Nagy túlerő esetén a 

támadásokhoz csatlakozott a 1. vadászosztály is (43. vadászszázad Bf 109G-vel 

felszerelve és a 63. vadászszázad I.A.R. 80/81 gépekkel). Ezek az egységek 

összesen harminc Bf 109G és hetven I.A.R. 80/81-et alkalmaztak. A románokat 

rendszerint hetven német gép is támogatta. A román gépek fele volt naponta 

bevethető, így a túlerőben lévő amerikaiakat száz gépnél több sohasem várta.30  

Az ARR főparancsnokságának direktívája szerint a román vadászoknak a teljes 

légi fölény kivívása lett volna az elsődleges feladatuk, ez azonban elhibázott taktika 

volt, legalább hatszáz román vadászgép tudta volna ezt megvalósítani.31 (Az 

ellenség létszámát illetően túlzó adataik voltak. Egy Románia területén fogságba 

esett amerikai tiszt, Robert Masneri kihallgatásakor az olaszországi amerikai erőket 

kétezer négymotoros, hatszáz kétmotoros bombázóban és kétezer vadászgépben 

adta meg.32) Az azonban jó döntés volt, hogy felhívták a román vadászok figyelmét 

arra, hogy a négymotoros bombázókra 30-40 méteres távolságból nyissanak tüzet, 

mivel megfigyelték, hogy a németek már nagy távolságból elkezdtek tüzelni, 

                                                
28 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80, i. m. 168-169. 
29 BERNÁD Dénes: Rumanian Air Force…, i. m. 24. 
30 Uo. 25. 
31 A.M.R., Fond 5487, dosar 516, f. 119. 
32 Uo. Fond 5417, dosar 1328, f. 26. 
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csekély eredménnyel.33 A fogságba esett amerikaiakat, ha nem voltak megsérülve, 

a román fogvatartóik először egyesével elkülönítve helyezték el. Pár nap egyedüllét 

után sokkal könnyebb volt kihallgatásuk, szinte maguktól mondtak el fontos 

információkat, különösen ha a gépük elhagyása megrázó légi katasztrófa során 

történt.34 Még könnyebb volt szóra bírni a foglyokat, ha megkínálták őket 

cigarettával vagy egy korsó sörrel.35 Legtöbbjük 18-23 éves volt, 1942 tavaszán 

önként jelentkeztek a Pearl Harbor elleni támadás miatt. Többségük panaszkodott is 

kihallgató tisztjeinek, hogy nem Japán ellen küldték bevetésre.36 Egy bolgár 

jelentés szerint az ott fogságba esett tíz amerikai közül soha egy sem próbált 

megszökni. Egyikük fogvatartóinak azt is elmondta, hogy semmilyen oka nincs 

megszökni azzal, hogy fogságba esett, számára véget ért a háború.37 Abban is 

biztosak voltak, hogy a háború 12 hónapon belül véget ér. Hazájuk havi hétezer 

repülőgépet gyárt, ami szerintük elég ahhoz, hogy kivívják a légi fölényt bármely 

fronton. Az orosz szövetségesekről a következő volt a véleményük: War makes 

strange bedfellows. Romániáról csak annyit tudtak, hogy sok olaja van, 

megtámadta a Szovjetuniót, hogy ne az támadja meg őt, van valami konfliktus a 

magyarok és a románok között, de hogy mi az, nem tudják pontosan, és hogy a 

románok alapjában véve barátságosak.38 

Az amerikai hajózóknak bevetések előtt kis füzeteket adtak, amiben alapvető 

információk voltak a célpont térségében élőkről. Ezeket a füzeteket a románok a 

fogságba esett hajózóknál találták meg. A románokról ezt írták: „A románok latin 

eredetűek, a rómaiak az őseik, úgyhogy bárki, aki tud spanyolul vagy olaszul az 

meg tudja magát értetni a románokkal is”, vagy „A románok barátságosak, 

különösen a parasztok, utálják az oroszokat, de szeretik a franciákat, angolokat, 

amerikaiakat”.39  

A Bulgáriából küldött jelentés szót ejtett az amerikaiak általános műveltségéről 

is. A beszámoló szerint fogalmuk sem volt se Bulgária, se Románia történelméről, 

geográfiájáról, demográfiájáról. Annyit tudtak, hogy valahol a Balkán-félszigeten 

vannak. Áthelyezésük előtt közölték az amerikaiakkal, hogy Bulgária legnagyobb 

városába, Szófiába viszik őket. Útközben áthaladva egy kis falun az egyik fogoly 

megkérdezte: „Már ott vagyunk?”40  

                                                
33 Uo. Fond 5417, dosar 1227, f. 118. 
34 Uo. Fond 5417, dosar 1227, f. 9. 
35 Uo. Fond 5476, dosar 525, f. 140. 
36 Uo. Fond 5476, dosar 1329, f 131. 
37 Uo. Fond 5476, dosar 1329, f 135. 
38 Uo. Fond 5417, dosar 1227, f. 66. 
39 Uo. Fond 5423, dosar 291, f. 15. 
40 Uo. Fond 5476, dosar 525, f. 132. 
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Április 15-én az amerikai 5th Bomber Wing ismét Ploesti-t és Bukarestet 

támadta százhatvan B-17-essel. Ez alkalommal a támadókötelékben olyan B-17-

esek is voltak, amelyekbe Pathfinder (PFF) radarberendezés is be volt szerelve. A 

RAF Bombázó Parancsnokság a H2S radarrendszerét 1943 folyamán 

tökéletesítette, a berendezés kezelőjének egy sematikus képet biztosított a bombázó 

alatt lévő földfelszínről, aminek köszönhetően valamivel pontosabban tudták 

bombázni éjszaka a német városokat.41 E rendszer alapján fejlesztette ki az USAAF 

a H2S AN-APS-15 ’Mickey Mouse’-rendszert, melyet a B-17-es alsó 

lövészfülkéjének helyére szereltek. A háború alatt 1944-ig az USAAF csak akkor 

bombázott, ha a célt vizuálisan látta. Az új rendszerrel viszont, bár nem pontosan, 

de zárt felhőrétegen keresztül is tudott bombázni – ez mindenképpen jobb volt a 

támadás lefújásánál.42  

Az amerikaiak április 15-i akciója mérsékelt károkat okozott. A ploesti 

célpontok a vasútállomás és a finomítók voltak, az amerikaiak három gépet 

vesztettek a támadásban, tizenkét hajózó esett fogságba.43 A románok négy, a 

németek öt igazolt légi győzelmet és kilenc lehetségest jelentettek.44 A Reuters 

hirügynökség a támadásról a következőket tudósította: A bombázók zárt 

felhőrétegen keresztül támadtak, a károk nem ismertek.45 Antonescu marsall a 

támadás előtt nem sokkal szállt le egy Ju-52 fedélzetén Konstancában, hogy 

sebesült német katonákat látogasson meg.46 

Április 16-án a 15th Air Force Brassó repülőgépgyárát bombázta több mint száz 

bombázóval. A románok kilencvenhárom vadászgépet vetettek be, de azok a Tigrul 

(Tigris) központi irányítás hibás becslései miatt nem találkoztak egyetlen amerikai 

kötelékkel sem. A repülőgépgyárban összességében mérsékelt károk keletkeztek, 

négy legyártott I.A.R. 81C azonban megsemmisült. A németek négy igazolt és két 

lehetséges győzelmet értek el.47 Pitesti felett két B-24-est lőttek le, az egyiket 

Chincovici Gheorghe hadnagy, akit ezért ki is tüntettek.48 (A két bombázó húsz fős 

legénységéből tizenhárman estek román fogságba.49)  

A RAF április 16-án este Galati ellen is végrehajtott egy támadást, melynek 

során a kikötő dokkjait bombázta.50 

                                                
41 Max HASTINGS: Bombázók. Aquila Könyvkiadó, 1999. 307-308. 
42 William N. HESS: B-17 Flying Fortress…, i. m. 58. 
43 A.M.R., Fond 5417, dosar 1328, f. 17. 
44 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80, i. m. 170. 
45 A.M.R., Fond 5417, dosar 1324, f. 152. 
46 Uo. Fond 5417, dosar 1324, f. 154. 
47 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80, i. m. 171. 
48 A.M.R., Fond 5476, dosar 1054, f. 77. 
49 Uo. Fond 2265, dosar 2283, f. 229. 
50 Uo. Fond 5476, dosar 860, f. 46 
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A szovjet fenyegetés Románia északkeleti határainál április folyamán napról 

napra nőtt. A 7. vadászosztály két Bf 109 vadásszal felszerelt századát (53. és 57. 

vadászszázad) április 20-án Bukarest-Pipera repteréről Dél-Moldáviába telepítették, 

hogy megerősítse a 9. vadászosztályt, mely addig egyedül nézett szembe a szovjet 

fenyegetéssel. A 7. vadászosztály reggelente a szovjetek ellen repült bevetéseket, 

tíz órakor pedig újra felszállt, ezúttal az amerikaiak ellen. Pipera bázisán a sokkal 

tapasztalatlanabb 2. vadászosztály (58., 65. és 66. vadászszázad)51 váltotta fel őket, 

mely egység a 6. vadászosztályhoz hasonlóan I.A.R. 81C-vel repült. Június 

közepéig a 2. és 6. vadászosztály képezte az USAAF elleni harc gerincét. Relatíve 

eredményesen harcoltak a bombázók ellen, amíg nem jelentek meg amerikai 

kísérővadászok. Csak az 1. vadászosztály 43. százada és a 7. vadászosztályból itt 

maradt 58. század harcolt Bf 109-es vadászgéppel az amerikaiak ellen. Az utóbbi 

századot ideiglenesen a 2. vadászosztályhoz csatolták egészen május 30-ig, ami 

után újból visszakerült a 7. vadászosztályhoz.52 

Április 21-én az USAAF száz bombázója Ploesti-t támadta nyolcezer méteres 

magasságból, kétszázötven négymotorosa pedig Bukarest pályaudvarát 

(vadászkíséretüket – összesen háromszázötven gép – a 31st Fighter Group P-51 

Mustangjai és a 14th Fighter Group P-38 Lightningjei biztosították).53 Az ARR 

kilencven I.A.R. 81-est vetett be, a pilóták heves légiharcokat vívtak az amerikai 

kísérővadászokkal és bombázókkal. Jelentéseikben kiemelik, hogy a Mustangok 

nagyon agresszíven harcoltak, négyszáz méterről kezdték meg a tüzelést a román 

vadászokra és egészen ötven méterig folyamatosan tüzeltek. A kiszemelt célpontot 

addig üldözték, míg az le nem zuhant, az ejtőernyőn ereszkedő román pilótákra is 

tüzeltek. A 31st Fighter Group Mustangjai tizenhét biztos és hét lehetséges 

győzelmet jelentettek, három saját gépet veszítve. A 14th Fighter Group 

Lightningjei egy biztos és egy lehetséges győzelmet jelentettek. Az 1. román 

vadászosztály huszonhat I.A.R. 81A-t vetett be; személyi vesztesége öt halott és két 

sebesült volt; hat gépe lezuhant, négy pedig megrongálódott. A 2. vadászosztályból 

harmincnégy I.A.R.-81C kapcsolódott be a légi harcba; az egység két pilótája 

vesztette életét, négyen sebesültek meg; négy gép zuhant le, és egy szenvedett 

sérüléseket. A 6. vadászosztály harminc I.A.R.-81C vadásza közül négyet lelőttek, 

négy sérülten tért vissza. A küzdelemben résztvevő hajózók közül négyen vesztek 

oda. 

Az ARR aznap tizenegy biztos és három lehetséges légigyőzelmet ért el. A 

Luftwaffe három biztos és öt lehetséges légigyőzelmet jelentett.54 A támadó 

                                                
51 BERNÁD Dénes: Rumanian Air Force…, i. m. 25. 
52 AXWORTHY – CRACIUNOIU – SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally…, i. m. 315. 
53 A. M. R., Fond 5417, dosar 1328, f. 19 és A. M. R., Fond 5476, dosar 860, f. 36 
54 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80, i. m. 172-176. 
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négymotorosok közül hat zuhant le román területen, huszonhét amerikai hajózó 

esett román fogságba.55 

Április 24-én az USAAF hatszáz négymotorosa támadta Ploestit és Bukarestet, mivel 

az amerikaiak nem voltak megelégedve az előző támadásoknál okozott károk 

mértékével.56 A bombázókötelék kíséretét P-38-asok és a 31st Fighter Group P-51-esei 

alkották. A ploesti finomítókat 12 óra 2 perckor érte támadás, ezúttal csak 

gyújtóbombákkal.57 Bukarestet 400 bombázó támadta három hullámban, negyven percen 

át.58 Az ARR száz I.A.R.-81-est vetett be ellenük. Az 5th Bomber Wing bombázói 

vadászkíséret nélkül repültek, a 463rd Bomber Group-ot ötven német és román vadász 

támadta meg. Az amerikai fedélzeti lövészek hét vadász lelövését jelentették.59 A 31st 

Fighter Group három biztos légi győzelmet jelentett, amiből az egyik a III./JG77 Bf 109G 

vadászgépe volt. Hauptman Emil Omert hetven légigyőzelmes ász volt a pilótája. 

Ploesti térségében a német és román vadászok négy amerikai gépet lőttek le, 

egy német vadász kényszerleszállást hajtott végre, a pilótája nem sérült meg, a 

gépet később leírták.60 A lezuhant bombázók személyzetéből huszonhárman estek 

román fogságba.61 Az ARR ekkor tizenegy biztos és öt lehetséges, a Luftwaffe 

négy biztos és hat lehetséges légigyőzelmet jelentett.62 

Áprilisban a RAF román terület fölött nyolc gépét veszítette el és tizenkilenc 

hajózója esett fogságba.63 A hónap folyamán az USAAF és a RAF hét alkalommal 

összesen tizenegy támadást hajtott végre román célpontok ellen. Tízet nappal 

(USAAF) és egyet éjszaka (RAF).64 

 
Célpontok USAAF USAAF USAAF USAAF USAAF USAAF RAF Összesen 

Dátum 4. 5. 15. 16. 21. 24. 15-16.  

Bukarest x  x  x x  4 

Ploesti  x x   x  3 

Brasov    x    1 

T. Severin x   x   x 3 

Összesen 2 1 2 2 1 2 1 11 

 

Május elején az ARR főparancsnoksága látva, hogy a I.A.R.-80/81-es 

vadászok nehezen boldogulnak az amerikai kísérővadászokkal szemben, 

                                                
55 A.M.R., Fond 5417, dosar 1328, f. 19. 
56 Uo. Fond 5417, dosar 1328, f. 20. és Fond 5476, dosar 860, f. 38-40. 
57 Uo. Fond 5417, dosar 1328, f. 53. 
58 Uo. Fond 5417, dosar 1328, f. 65. 
59 William N. HESS: B-17 Flying Fortress…, i. m. 59-60. 
60 A.M.R., Fond 2265, dosar 2283, f. 171. 
61 Uo. Fond 2265, dosar 1328, f. 300. 
62 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80, i. m. 176-180. 
63 A.M.R., Fond 2265, dosar 1329, f. 7. 
64 Arhiva Ministerului Apararii Nationale (M.Ap.N), fond 948, dosar 175, fila 6. 
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elrendelte, hogy ezt a géptípust csak szabadvadászat-bevetésekre küldhetik, az 

őrjáratok bevetési magasságát is feljebb vitték, hogy jobb esélyeik legyenek 

támadáskor.65 

A JG52 vadászai Dél-Ukrajnából május folyamán különböző repterekre 

szétszórva Romániába települtek. A keleti fronti harcuk teljes kört tett, három év 

után visszatértek oda, ahol a hadjáratot elkezdték, ekkorra azonban már nem egy 

képzetlen és elavult technikájú szovjet ellenféllel néztek szembe, hanem egy jól 

felszerelt és kiképzett óriás ellen harcoltak. A V-VS létszámfölénye a térségben a 

Luftwaffe és az ARR ellen elsöprő volt, ráadásul az amerikaiakkal is fel kellett 

venni a harcot, ami sokkolta az egység pilótáit.66 

Az USAAF is finomított a bombázók vadászkíséreti módszerén, ezután egy 

bombázóköteléket három vadászraj biztosított: egy a célpontig, egy a célpont fölött 

és egy a visszaúton. A legkritikusabb pillanata a vadászbiztosításnak a légiharcon 

kívül a kíséret átadásának pillanata volt. Ekkor nagyon számított az időzítés, mert a 

gyorsan fogyó üzemanyag miatt a vadászok csak korlátozott ideig várakozhattak. 

A hármas biztosítás miatt adott létszámú bombázó kíséretéhez ugyanannyi 

vadászgép volt szükséges.67  

Május 5-én az USAAF Ploesti-t támadta, a hatszáz négymotorost68 a 31st Fighter 

Group P-51-esei kísérték. A B-24-esek Ploesti fölé 6500 méteres magasságban 

repültek, 7500 méteren nyolcvan-kilencven Mustang kísérte őket. Az ARR 

hetvenkét I.A.R.-81-est vetett be ellenük, s a román vadászoknak nagy magasságban 

repülve sikerült is áttörniük az amerikaiak védőgyűrűjén. Csak a bombázókat 

támadták, az ARR tizenkilenc biztos és négy lehetséges légigyőzelmet jelentett.69 

Románia területén tizennyolc amerikai bombázó zuhant le, kilencvenhárom hajózó 

esett fogságba (a bevetés során négy román pilóta vesztette életét).70 

Téves az az amerikai jelentés, amely egy bombázót lelövését (ez a 97th Bomber 

Group B-17-ese volt) és számos megrongálását néhány román felségjelű Bf 109G 

számlájára írja. A győzelmet valójában német gépek érték el, mert aznap az ARR 

csak I.A.R. 81-eseket vetett be.71  

Május 6-án az USAAF a I.A.R.-Brasov repülőgépgyárat bombázta hétszáz 

négymotoros bombázóval, amelyeket P-38-asok biztosítottak. Kilenc hullámban 

támadták a gyárat,72 amiben komoly károk keletkeztek, hatvan százaléka rommá 

                                                
65 A.M.R., Fond 5476, dosar 860, f. 78 
66 John WEAL: Jagdgeschwader 52 the Experten. Osprey, Aviation Elite Units 15, 2004. 106. 
67 A.M.R., Fond 5417, dosar 1239, f. 17 
68 Uo. Fond 5476, dosar 860, f. 93 
69 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80, i. m. 182-186. 
70 A.M.R., Fond 5417, dosar 1329, f. 5 
71 William N. HESS: B-17 Flying Fortress…, i. m. 59-60. 
72 A.M.R., Fond 5476, dosar 860, f. 103 
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vált. (A gyárnak volt nyolc I.A.R. 80-asa, külön ellenséges bombatámadás esetére. 

A gépeket pilótaoktatók repülték, akik a helyi reptéren képezték a vadászpilótákat. 

A támadás során a nyolc vadészgépből négyet a pilótaiskola repterén, közvetlenül a 

gyár mellett szétbombáztak.) Az ARR hatvanhárom I.A.R. 81-est vetett be az 

amerikai egységek ellen, melyek nagy része B-24-essel repült, de akadtak B-17-

essel felszereltek is. A román és német pilóták, ha tehették, mindig a B-24-eseket 

támadták, mert azokat könnyebb volt lelőni, mint a B-17-es gépeket. Az ARR 

május 6-án tizennyolc biztos (három P-38-as és tizenöt B24-es) és három 

lehetséges, a Luftwaffe hat igazolt és hét lehetséges légigyőzelmet jelentett. A 

támadás után a romániai vadászkiképzést Brasov-Ghimbav repterére helyezték át.73 

A bombázások hatására a termelés lelassult, de teljesen soha nem állt meg. 

Május 7-én az USAAF ötszáz négymotoros bombázóval Bukarest 

vasútállomását támadta.74 A londoni rádió tudósítása szerint Románia fővárosa 

fölött heves légiharcok dúltak.75 Az ARR aznap hetvenkét I.A.R.-81-est vetett be, 

hat biztos és négy lehetséges légigyőzelmet jelentett. A Luftwaffe ugyanekkor két 

igazolt és két lehetséges győzelmet könyvelhetett el.76 

Május 18-án az USAAF célpontja ismét Ploesti. A 5th Bomber Wingből a 

Bomber Group-ok a rossz időjárás miatt visszafordulnak, kivéve a 463. csoportot, 

mely rendelkezik Pathfinder gépekkel, így zárt felhőrétegen keresztül is tud 

bombázni.77 Az amerikai fedélzeti lövészek tizennyolc vadász lelövését jelentik, ez 

valószínűleg túlbecsült adat.78 A támadó bombázók közül hat zuhan le (ötöt a 

német és a román vadászok számlájára lehet írni), negyvenkét amerikai hajózó esik 

román fogságba.79 Az 1. vadászosztály tizenkilenc I.A.R. 81-ese száll fel a támadás 

napján, majd a Tigrul központ utasítására Bukarest fölé repül, ahol B-17-eseket 

támad, és kettőt le is lő. Egy gép odavész, amikor tizenkét Lightning ellentámadást 

indít a bombázók védelmében. A pilótát, Cristea Gheorghe hadnagyot és gépét 

szétégve találják meg két nappal később Duca és Vlasca falvak között. A 2. 

vadászosztály tizenhat I.A.R.-81-est vet be, két B-24-est lelő, miközben egy gépet 

elveszít az ellenséges vadászokkal vívott légicsatában. A 6. vadászosztály 

huszonhat I.A.R.-81-est küld harcba, és nyolc győzelmet jelent, egy gép saját 

veszteség mellett.80 

                                                
73 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80, i. m. 186-189. 
74 Vasile TUDOR: Razboiul aerian in Romania (1941-1944). Editura Tiparg, 2006. 136-137. 
75 A.M.R., Fond 5417, dosar 1324, f. 245 
76 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80, i. m. 190-191. 
77 A.M.R., Fond 5417, dosar 1329, f. 9 
78 William N.  HESS: B-17 Flying Fortress…, i. m. 61-62. 
79 A.M.R., Fond 5417, dosar 1329, f. 9 
80 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80, i. m. 192-194. 
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A I.A.R. 80C repülőgépekkel felszerelt századoknál nem is igazán az elért 

légigyőzelmek száma figyelemreméltó, hanem az, hogy az egyenlőtlen 

küzdelemben a jobb amerikai vadászok viszonylag kevés repülőt lőttek le. 

Légigyőzelmeik száma nem ellensúlyozta egyre növekvő veszteségeiket, ezért 

annak ellenére, hogy a várható szovjet offenzíva csak csel volt, a 2. vadászosztályt 

(58., 65. és 66. vadászszázad) május 20-án áthelyezték a C1AR-hoz, amely a 

szovjet fenyegetéssel nézett szembe. (Bukarest-Pipera repteréről Moldáviába, a 

háborítatlanabb Bacau-Gheraesti repterére települt át.) Az 58. vadászszázad ekkor 

tért vissza a 7. vadászosztályba, ahová eredetileg is tartozott, az új bázison a helyét 

a 67. vadászszázad vette át.81 

Május 31-én az USAAF célpontja Ploesti volt. A német JG52 Ploesti felett 

tizennégy légigyőzelmet ért el, az 1. román vadászosztály két bombázót lőtt le, a 6. 

vadászosztály harminckét I.A.R.-81C-t vetett be és öt győzelmet aratott, három 

pilótájuk halt meg a bevetés során.82 Aznap a berlini rádió felhívta a szövetségesek 

figyelmét, hogy Romániában csak katonai célpontokat bombázzanak, mert civil 

célok, mint például kórházak lerombolásakor az ott ápolt sérült amerikai foglyok is 

meghalhatnak.83 

Május folyamán az USAAF és a RAF 9 alkalommal 15 támadást hajtott végre 

román célpontok ellen, 11 nappalit (USAAF) és 4 éjszakait (RAF).84 

 
Célpontok USAAF USAAF USAAF USAAF USAAF RAF RAF RAF RAF Összesen 

Dátum 4 5 7 18 31 3-4 5-6 6-7 7-8  

Bukarest   x   x  x x 4 

Ploesti x   x x     3 

Moreni x         1 

T. Severin x x        2 

Craiova  x        1 

Pitesti  x        1 

Campania  x     x   2 

Brasov  x        1 

Összesen 3 5 1 1 1 1 1 1 1 15 

 
Június folyamán, kihasználva a fronton beállt pillanatnyi csendet, az ARR 

rendezte sorait, ez különösen a vadászokra fért rá. Július 4-én a C2AR-t 

visszavonták a frontszolgálatból, helyére német egység került a Luftflotte 4-ből. A 

                                                
81 AXWORTHY – CRACIUNOIU – SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally…, i. m. 315. 
82 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80, i. m. 196-197. 
83 A.M.R., Fond 5417, dosar 1324, f. 342. 
84 Arh. M.Ap.N (Archiva Ministerului Apararii Nationale, Bukarest, Románia), fond 948, dosar 
177, fila 4. 



 
 
 
 

A Románia elleni 1944-es szövetséges bombázótámadás 

 249 

C2AR-t – mint már korábban említettem – átnevezték C3AR-é és Dobrudzsa 

térségébe helyezték, hogy védje a Duna-deltát és a tengerpartot a szovjet 

támadásoktól. Ekkor a román területen lévő román és német gépek száma 

nagyjából azonos volt. Július 26-án például a németek ötszázharmincnyolc géppel 

rendelkeztek (a hidroplánok nincsenek beleszámolva), az ARR gépek száma 

valamivel ötszáz alatt volt.85 

Június folyamán a Luftwaffe elsősorban a támadó amerikaiakra koncentrált a 

térségben, Sternflüge kódnevű bevetéseken nagy magasságban támadta az amerikai 

bombázókat, próbálva áttörni a vadász védőgyűrűn, ami ritkán sikerült. A JG52 

tizenkét amerikai vadászgépet lőtt le és csak három bombázót.86 

Az USAAF Frantic Joe ingázó hadművelete június 2-án kezdődött meg. A 

hadművelet lényege, hogy az amerikai stratégiai bombázók a korábban 

hatótávolságon kívül eső célpontokat is meg tudták bombázni, majd egy szovjet 

reptéren leszálltak, és feltöltést követően vagy hazafelé repülve, vagy a szovjet 

bázisra vissza-visszafordulva újabb támadást vezettek. Június és július folyamán az 

amerikaiak elleni harc gerincét a 6. és 7. vadászosztály vadászai képezték, hozzájuk 

június hatodikától csatlakozott a keleten, Tecuci-ban állomásozó 9. vadászosztály 

is, ha az amerikaiak ingázó bevetéseket repültek. 1944. június 3-án a RAF Giurgiu 

városát bombázta, a helyi olajfinomítóban és a cukorgyárban keletkeztek 

komolyabb károk.87 

A 6. vadászosztály április 4. és június 6. között tizenkét támadást intézett az 

USAAF bombázói ellen, háromszázhatvanhárom felszállással, hatvan igazolt és tíz 

valószínű légi győzelmet aratva (ez 35-40 bombázó lelövését jelentette). Eközben 

hét pilóta vesztette életét az egységben, egyikük a tapasztalt Floria Budu 

törzsőrmester volt, egyik vezető ásza az ARR-nek, május 31-én lőtték le.88  

1944. június 6-án Galati reptere, Brassó és Pitesti volt a célpontja a Poltavából 

felszálló B-17-eseknek. A reptérben jelentős károk keletkeztek, elpusztult négy 

hangár és az ott álló nyolc repülőgép.89 Az amerikai bombázók sértetlenül repültek 

vissza a szovjet reptérre. Kezdetben a szovjet fogadtatás szívélyes volt, az amerikai 

hajózókat ünnepséggel várták. Fogadók és fogadottak viszonya azonban a szovjet 

vezetés koncepciójának köszönhetően hamar megromlott.90 

                                                
85 BERNÁD Dénes: Rumanian Air Force…, i. m. 9. 
86 John WEAL: Jagdgeschwader 52…, i. m. 107. 
87 A.M.R., Fond 5476, dosar 860, f. 158. 
88 BERNÁD Dénes: Rumanian Air Force…, i. m. 25. 
89 Vasile TUDOR: Un nume de legenda…, i. m. 114. 
90 William N. HESS: B-17 Flying Fortress…, i. m. 63-64. 
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Ugyanaznap Foggia repteréről felszállva az USAAF Ploesti-t támadta. Az ARR 

negyvenegy vadászt vetett be és négy légigyőzelmet aratott.91 

1944. június 10-én szombaton került sor a leghevesebb légicsatára az USAAF 

és az ARR között. A 82nd Fighter Group negyvenhat P-38-asa bombákkal 

felszerelve szállt fel Foggia repteréről, célpontjuk Ploesti volt. Kíséretüket a 1st 

Fighter Group P-38-asai látták el, szintén negyvenhat géppel. Az amerikaiak 

hajnali öt órakor szálltak fel – két órával hamarabb a megszokottnál –, s 

megpróbáltak észrevétlenül eljutni a célponthoz. A Freya és a Würtzburg radarlánc 

azonban ismét kiválóan működött, és hatótávolságán belül végig követte az 

amerikai támadóegységet. 

A korai riasztás lehetővé tette a Tigrul központnak (parancsnokai Eduard 

Neuman ezredes és és Gheorghe Miclescu alezredes), hogy időben riadóztassa és a 

megfelelő szektorba irányítsa a német és a román vadászgépeket. Az összes 

bevethető I.A.R. 80/81-es felszállt, a többi ARR gépet pedig átirányították 

békésebb szektorokba. Az alacsonyan repülő Lightningok elrepültek a Popesti-

Leordeni reptér, a 6. vadászosztály bázisa felett, de a reptér ekkor már üres volt. Az 

amerikai vadászok lelőttek egy szállítógépet és néhány oktatógépet. Ploesti fölött 

8:30 és 9:35 között repültek el az amerikaiak, három 20-25 gépes hullámban, húsz 

és háromezer méteres magasság között.92 

Ekkor a I.A.R. vadászok rajtaütöttek az amerikai vadászokon, nagy 

magasságból csapva le rájuk. A támadás mintaszerűen sikerült, már első 

rácsapáskor számos P-38-as megsemmisült. Az amerikaiak annyira meglepődtek, 

hogy számos vadászgép csapódott a földbe vagy ütközött össze egymással a 

hirtelen heves kitérő manőverek megkezdésekor. A román légvédelem mindenre 

lőtt, ami a levegőben volt, még a román vadászokra is. Két román gép is ütközött 

egymással a nagy kavarodásban, ebben közrejátszott az is, hogy nagy sebességgel 

zuhantak egészen alacsony magasságba, ilyenkor a célzásra és az emelkedés 

megkezdésére alig néhány másodperc áll rendelkezésre. Néhány román vadászt a 

saját légvédelem talált el, mert közel repültek az amerikai célpontjukhoz.  

Lt Herbert ’Stub’ Hatch P-38-asával bal fordulóba kezdett, amikor egy I.A.R. 

80/81-es jobbról elé repült. Kihasználva a váratlan lehetőséget az amerikai azonnal 

tüzet nyitott és lelőtte román ellenfelét. Kísérője Lt Joe Morisson szemtanúja volt 

az eseményeknek, és igazolta a győzelmet. További két román vadász lelövését is 

igazolták Hatchnek, azonban ezek csak megrongálódtak, nem zuhantak le, a 

géppuskákhoz beépített kamera ezt fel is vette. Hatch mindenre tüzet nyitott, ami 

elé került, majd elfogyott a lőszere és hazafelé vette az irányt.93 Az amerikai 

                                                
91 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80, i. m. 198-199. 
92 A.M.R., Fond 5476, dosar 860, f. 195. 
93 John STANAWAY: P38 Lightning Aces of ETO-MTO. Osprey, 1998. 43-45. 
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vadászpilóták a I.A.R. 81-est legtöbbször tévesen azonosították, vagy német FW 

190 gépként, vagy olasz vadászgép-típusokkal keverték össze (Fiat G-50, Mc-202, 

Re-2000).94  

Elmondható, hogy a 6. vadászosztály volt az összecsapás vitathatatlan győztese. 

A huszonhárom I.A.R. pilótái, akik részt vettek a légicsatában, huszonhárom 

Lightningot lőttek le három gép saját veszteség mellett; egy pilóta sérült meg 

komolyabban. Dan Vizante százados, a vadászosztály parancsnoka, aki maga két 

Lightningot lőtt le. Ez volt az elavult I.A.R. vadászgép utolsó kiemelkedően 

eredményes bevetése. 

Az amerikai támadás második hulláma sem járt sokkal jobban. A román és 

német Bf 109G-k még azelőtt megtámadták a P-38-as gépeket, mielőtt elérték 

volna a ploesti olajmezőket. A 7. vadászosztály öt légi győzelmet jelentett. A 

németek (I./JG53 és a III./JG77) hatvanhat gépet bevetve tizenöt győzelmet 

jelentettek. Egy német pilóta meghalt.95 Pitesti közelében egy német vadász 

kényszerleszállást hajtott végre. Pilótája, Hans Olmbert nem sérült meg, a gépet 

veszteségként leírták.96 

A ploesti légvédelem öt P-38-as lelövését jelentette, más szektorban további 

hármat. Összesen ötvenegy lelövést jelentettek a német és román erők, a valósnál 

kétszer többet, az USAAF huszonhárom gép elvesztését ismerte el, ami a bevetett 

erő egynegyede volt. Ez a legmagasabb veszteségi ráta a P-38-as szolgálati 

idejében. Az amerikai pilótáknak harminchárom légi győzelmet igazoltak hat 

valószínű mellett; nyolc gépet rongáltak meg, és egy mozdonyt is kilőttek. A román 

veszteség valójában tizennégy gép volt, többségük elavult típus, melyet az 

amerikaiak széttelepítés közben leptek meg, miközben átrepültek egy csendesebb 

szektorba, vagy a reptéren állva pusztultak el.97 

1944. június 11-én az USAAF ismét román célpontokat bombázott, ezúttal 

négymotoros B-17-es bombázók és P-51-esekből álló kíséretük támadott két 

hullámban. Az egyik Olaszországból szállt fel és dél felől közelítette meg 

Romániát, a másik észak felől, a Szovjetunióból, Poltavából felszállva kezdte meg 

az ingabombázást. A célpont Focsani reptere volt, Bukarest mellett, tizenöt német 

és román gépet bombáztak szét. Az amerikaiak egy B-17-es és két Mustang 

elvesztését ismerték el. A Mustangok nyolc légi győzelmet jelentettek.98 A német 

és román vadászok mindkét köteléket támadták és adataik szerint tizenöt gépet 

lőttek le. A németek tíz, a románok öt győzelmet értek el. Serbanescu százados egy 

                                                
94 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80, i. m. 206. 
95 Uo. 202. 
96 A.M.R., Fond 2265, dosar 2283, f. 395. 
97 BERNÁD Dénes: Rumanian Air Force…, i. m. 26. 
98 William N. HESS: B-17 Flying Fortress…, i. m. 64-65. 
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B-17-est és két vadászgépet lőtt le, negyvenötre növelve légigyőzelmei számát.99 A 

vadászok jól szerepeltek. Nem ez volt az utolsó sikerük, azonban a veszteségek 

ezután jelentősen növekedtek.100 

1944. június 23-án az USAAF kétszázharminc B-17-ese és B-24-ese Ploesti-t 

bombázta hétezer-ötszáz méteres magasságból, Lightning és Mustang vadászok 

védték őket.101 A célpontot füstfüggöny fedte le, melyet a finomítók környékén 

füstgenerátorokból nyernek, hogy eltakarják a célpontokat a nagy magasságból 

bombázó amerikaiak elől. A 97th BG-t ellenséges vadásztámadás érte, a 

védelmükre kirendelt P-38-as Lightningok a bombázók rádióhívása ellenére nem 

jelentek meg. A támadás első áldozata Edwin O Anderson hadnagy B-17-ese volt. 

A jobb szárnyat közvetlen légvédelmi találat érte, kiszakítva az ott lévő fő 

üzemanyagtartályt és tönkretéve a kormányfelületeket, egy hajtóművet leállítva. A 

sérülés ellenére a bombázást még végre tudták hajtani, azonban kikerülve a 

légvédelmi tűzből azonnal Bf 109-sek célpontjává váltak. A hátsó lövész Michael 

Sulivan őrmestert egy 20 mm-es lövedék találta el, az oldalsó lövészek ezután a 

rádiófülkébe vitték, ahol David L Kingsley hadnagy elsősegélyben részesítette, 

bekötözve erősen vérző jobb vállát. Kingsley látva, hogy a lövész ejtőernyője 

cafatokra szakadt, odaadta neki a sajátját. Időközben két Mustang vadászgép kísérte 

tovább a sérült bombázót. 15 perc repülés után a pilóta a gép elhagyását rendelte el, 

az üzemanyag kifogyott és a gép erősen instabil volt. Kingsley a bombatéren 

keresztül segített kiugrani a sérült lövésznek, aki később szomorúan emlékezett 

vissza Kingsley komoly, felelősségteljes tekintetére. A gépet mindenki elhagyta, 

kivéve Kingsley-t, mivel nem volt ernyője, a gépben maradt. A B-17-es pár 

hajmeresztő manőver után zuhanni kezdett és a földbe csapódott. A román földi 

egységek később a roncsban megtalálták Kingsley holttestét. Ezért a tettéért Lt 

David R Kingsley hadnagy poszthumusz megkapta a Medal of Honour-t.102  

Az ARR harminchét I.A.R.-81-est vetett be és hat B-17-est lőtt le. A 7. 

vadászosztályt komoly veszteség érte, Virgil Trandafirescu százados, a 7. század 

parancsnoka meghalt egy Mustanggal vívott harcban. (Kezdetben a románok a P-

51-eseket tévesen német FW-190 gépeknek nézték.103) Tudor Greceanu főhadnagy 

(húsz légigyőzelem) és Dan Scurtu százados megsérültek. Még aznap két I.A.R. 

81-es pilóta is meghalt, egyikük az 1. vadászszázad parancsnoka, Ion Sandu 

alezredes volt, a legmagasabb rangú román pilóta, aki a háború során bevetés 

                                                
99 Vasile TUDOR: Un nume de legenda…, i. m. 118. 
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közben esett el.104 A 9. vadászosztály tizenhét Bf 109 géppel szállt fel. Két Bf 109 

négy Mustanggal csapott össze. Dumitru Encioiu tőrzsőrmester megsérült, 

megrongálódott gépével kényszerleszállást hajtott végre.105 Ezek a veszteségek már 

érzékenyen érintették az ARR-t. 

Június 24-én az USAAF Ploesti-t és Bukarestet bombázta. Hatszáz bombázó és 

vadász közelített a célpontok felé hétezer méteres magasságban.106 A vadászok egy 

része ezúttal alacsony magasságban repült, céljuk, hogy lekössék a román és német 

vadászokat már rögtön felszállás után. Az 1. vadászosztály tizenhét felszálló 

vadásza közül csak tizenegy tért vissza repterére. Órákkal később kiderült, hogy a 

többi gép kényszerleszállást hajtott végre. A 6. vadászosztályból tizennégy gép 

szállt fel, míg a 9. osztály húsz Bf 109-ese német vadászokhoz csatlakozott, és 

három B-17-est lőtt le. Constantin Lungulescu nagy magasságban három 

Mustanggal vívott légicsata közben halt meg, fejlövés érte és a gépe meredeken 

zuhanni kezdett. A roncsot egy méterre a földbe fúródva találták meg Anghelesti 

falu közelében. Lungulescu 1939 óta repült, 1941-ben négy szovjet vadászt lőtt le. 

Összesen kétszáznyolcvan bevetése volt, hatvan légiharcban vett részt, és tizenöt 

győzelmet ért el.107 

A JG52 ezen a napon repülte legeredményesebb Sternflüge bevetését. Zilistea 

repteréről felszállva Ploesti fölött kilenc gép megtámadott egy 126 Liberator 

bombázóból álló köteléket, mely erős vadászfedezettel rendelkezett. A Fw-190 

repülő SG2 egység időközben csatlakozott hozzájuk, s így összesen kilenc amerikai 

gépet lőttek le. A JG52 két halottat és két sérültet vesztett, bevethető gépeinek 

száma hétre csökkent.108 Június 28-án háromnegyed tízkor az amerikaiak ismét 

bevetésre indultak Ploesti és Bukarest ellen. A fővárost három hullámban támadták 

egy kétszázhatvan gépből álló bombázókötelékkel, melynek fedezetéül ezúttal 

tizenhat P-47 Thunderbolt szolgált.109 Az ARR harminchárom I.A.R.-81C vetett be, 

melyek összesen három bombázót lőttek le. Az amerikai kísérővadászok egy román 

gépet lőttek le, egy megrongálódott, pilótája sérülten került kórházba.110 Június 

folyamán az USAAF és a RAF 11 alkalommal 22 támadást hajtott végre román 

célpontok ellen, 18 nappali (USAAF) és 4 éjszakai (RAF) támadást.111 

 

                                                
104 BERNÁD Dénes: Rumanian Air Force…, i. m. 27. 
105 Vasile TUDOR: Un nume de legenda…, i. m. 119. 
106 A.M.R., Fond 5476, dosar 1329, f. 231. 
107 Vasile TUDOR: Un nume de legenda…, i. m. 119-122. 
108 John WEAL: Jagdgeschwader 52…, i. m. 107-108. 
109 A.M.R., Fond 5476, dosar 860, f. 270. 
110 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80, i. m. 210. 
111 Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar 179, fond 5 bis. 
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Célpont USAAF USAAF USAAF USAAF USAAF USAAF USAAF RAF RAF RAF RAF Összesen 

Dátum 2 6 10 11 23 24 28 2-3 11-12 16-17 28-29  

Simeria x           1 

Cluj x           1 

Oradea x           1 

Giurgiu    x x x  x   x 5 

Ploesti  x x   x      3 

Brasov  x          1 

Galati  x   x       2 

Pitesti  x          1 

R.Valcea  x          1 

Craiova  x          1 

Focsani     x       1 

Bistretul         x   1 

Timisoara          x  1 

Bukarest       x     1 

Összesen 3 6 1 1 3 2 1 1 1 1 1 22 

 
Az ARR pilótái jelentős túlerővel szemben harcoltak, képzett és jól felszerelt 

ellenség ellen, mindkét fronton. A V-VS egységek a Jasi – Chisinau elleni 

támadásuk első napján a román ellenfelüket mennyiségileg két és fél az egyhez 

arányban múlták felül. A reggeli szovjet támadás után, napközben az USAAF 

támadott bombázóival és azok vadászkíséretével. Az elavult I.A.R. 80/81-es 

vadászokat amerikai ellenfeleik jóval felülmúlták. A Subsecretariatul de Stat al 

Aerului-t (SSA) az amerikai támadásokat április 4. és június 24. között összegezve 

megállapította, hogy a kezdeti száztizenöt vadászgépből már csak ötven áll 

rendelkezésre, az ARR harminchárom pilótája halt meg. Ez a minisztériumot 

július 5-én arra késztette, hogy a I.A.R. 80/81 típusú gépeknek megtiltsák a 

légiharcot az amerikaiak ellen. A jóval csendesebb moldáviai térségbe helyezték 

őket, ahol többé-kevésbé egyenlő esélyekkel vehették fel a harcot szovjet 

ellenfeleikkel szemben. 
Az utolsó I.A.R. 81-es veszteség az amerikaiak ellen július 3-án történt meg, 

Ploesti bombázása alatt: egy P-51-es lelőtte a 6. vadászosztály törzsőrmestere 

Grigore Mincu gépét, s magát a pilótát is megsebesítette. A románok nem értek el 

légigyőzelmet aznap. Az ARR két Bf 109G-vel felszerelt vadászosztályt (6. és 7.) 

jelölt ki a honi légvédelem betöltésére, ezek csatlakoztak a megegyező típussal 

felszerelt német Jagdgruppen egységekhez. 
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A 6. vadászosztály nemsokára megkezdte az átképzést Bf 109G-4 és G-6-ra, 

amit az 1. vadászosztály hamarosan követett, tervek szerint a I.A.R. 80/81-est ki 

akarták vonni a szolgálatból.112 

1944. július 3-án az USAAF kétszázötven B-24-ese Bukarestet bombázta, két 

irányból öt hullámban.113 Július 4-én százötven B-17-es Pitesti-t bombázta 7 

hullámban. A célpont a helyi vasútállomás volt, de az ipartelepet is támadás érte, a 

bombázók közül egyet sem sikerült lelőni.114 

1944. július 9-én az USAAF az olajmezőket bombázta háromszázötven 

négymotorossal, melyeket 200 vadászgép kísért. Román gépek aznap nem találták 

meg az amerikai bombázókat.  

Július 15-én az USAAF nyolcszáz bombázója és vadásza 7000 méteres 

magasságból, zárt felhőrétegen keresztül Ploesti-t bombázta. A földi légvédelem 

négy bombázót lőtt le, a finomítókban komoly károk keletkeztek.115  

Július 22-én ötszáz bombázó támadta Ploesti-t, a légiriadó a városban 9:40-től 

13:10-ig tartott.116 A finomítókat összefüggő generált füstfüggöny takarta el, 

megnehezítve a célzást. A földi légvédelem öt B-17-est lőtt le, hármat a 9th és 

kettőt a 2nd Bomber Groupból.117 

1944. július 22-én volt a 9. vadászosztály legeredményesebb bevetése az 

amerikaiak ellen. 11:00-kor Alexandru Serbanescu százados vezetésével Bf 109G-

k Tecuci-ból felszállva megtámadtak egy hetvenhat P-38-asból és ötvennyolc 

Mustangból álló vegyes köteléket118 (31st és 82nd Fighter Group mely olasz 

bázisairól indulva útban volt a szovjet bázisa felé, miután Buzau és Zilistea 

repterét támadták, és a földön elpusztítottak negyvenegy repülőgépet. Bukarest 

külvárosát is bombázták, kevés kárt okozva.119 A román vadászoknak sikerült 

meglepniük az amerikaiakat, lelőve 8 P-38-ast (az USAAF 5 P-38J elvesztését 

ismerte el aznap és 3 légi győzelmet jelentett).120  

Az amerikai elégtétel nem sokat váratott magára, öt nap múlva az amerikai 

vadászok szovjet bázisukról felszállva újra támadásba lendültek. A 9. vadászosztály 

17 Bf 109-es géppel vette fel velük a harcot, melyből hetet az amerikaiak lelőttek. A 

rossz szereplést a Tigrul központ hibás becslése okozta, mivel a román vadászoknak 

csak húsz bombázót és néhány vadászt jelentettek ellenséges erőként. A valóságban 

                                                
112 BERNÁD Dénes: Rumanian Air Force…, i. m. 9. 
113 A.M.R., Fond 5476, dosar 860, f. 286. 
114 Uo. Fond 5476, dosar 860, f. 308. 
115 Uo. Fond 5476, dosar 860, f. 326. 
116 Uo. Fond 2265, dosar 2283, f. 644. 
117 William N. HESS: B-17 Flying Fortress…, i. m. 70-73. 
118 AXWORTHY – CRACIUNOIU – SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally…, i. m. 315. 
119 A.M.R., Fond 5476, dosar 860, f. 352. 
120 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80, i. m. 213. 
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jóval több bombázó volt, amit 100 Mustang és Lightning kísért (309th és 352nd 

Fighter Group). A kötelék vezetőjének a hibás becslés ellenére a támadás előtt fel 

kellett volna mérnie az ellenséges erőket, ez azonban nem történt meg. Három 

román pilóta vesztette életét és három sérült meg a légiharcban. Adj. Mucenica 

bevetés közben halt meg, addig 24 légigyőzelmet aratott. Az egyik sérült Gheorghe 

Popescu százados tíz nappal később belehalt égési sérüléseibe, addig tizenkét 

győzelmet ért el. Serbanescu július 26-ra mint a fekete vasárnapra emlékezett vissza, 

amikor pár nap múlva jelentést tett Bukarestben. A román pilóták tizenegy 

győzelmet jelentettek, de ez nem érintette érzékenyen az amerikaiakat, mert a 

háború végéig napi 30-40 gépet is elveszthettek, személyzettel együtt úgy, hogy azt 

még pótolni tudták.121 Az amerikaiak húsz légigyőzelmet jelentettek és két gép 

elvesztését ismerték el aznap, a románok tizenegy légigyőzelmet jelentettek és hét 

gép elvesztését ismerték el. Figyelembe vehető a Luftwaffe tevékenysége is, 

azonban még így is megállapítható, hogy a légigyőzelmek számát mindkét oldal 

jelentősen túlbecsülte. Ezzel a két bevetéssel a 9. vadászosztály a németek 

elismerését is kivívta.122 

Július 31-én a 9. vadászosztály elvesztette Dinu Pistol főhadnagyot, a pilótát 

négymotoros bombázók fedélzeti lövészei ölték meg.123 

1944. július 23-án este a RAF negyven éjszakai bombázóval 1000 és 4000 

méteres magasságban repülve támadta a főbb román repülőtereket, a légvédelem 

két brit gépet lőtt le.124 

1944 július végén az USAAF még kétszer támadta Ploesti-t négymotoros 

bombázókkal, a támadás előtt az amerikaiak felderítőgépeket küldtek a célpont 

fölé, hogy a bombázók azt a finomítót támadják, amelyet a legkevésbé takarja el 

mesterséges füstfüggöny.125 Július 27-én a 309th és a 352nd Fighter Group 

Mustangjai Zilistea repterét támadták meg, kilenc légi győzelmet értek el.126 A 9. 

vadászosztály tizenhárom Bf 109G-t vetett be aznap, és két légigyőzelmet 

jelentett.127 Este a RAF Ploesti-t támadta,128 majd másnap Bukarestet bombázta B-

24 Liberator és A-20-as Boston bombázókkal.129  

1944. július 31-én az amerikai vadászok román reptereket támadtak az 31st, 52nd 

és az 325th Fighter Group harmincegy légi győzelmet jelentett három gép elvesztése 

                                                
121 A.M.R., Fond 5476, dosar 516, f. 161. 
122 AXWORTHY – CRACIUNOIU – SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally…, i. m. 316. 
123 BERNÁD Dénes: Rumanian Air Force…, i. m. 28. 
124 Vasile TUDOR: Un nume de legenda…, i. m. 125. 
125 William N. HESS: B-17 Flying Fortress…, i. m. 74. 
126 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80, i. m. 214. 
127 Vasile TUDOR: Un nume de legenda…, i. m. 126. 
128 A.M.R., Fond 2265, dosar 2283, f. 678. 
129 Uo. Fond 5476, dosar 860, f. 381. 
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mellett.130 A Corabia-Izbiceni régióban két USAAF és nyolc Luftwaffe vadászgép 

roncsát találtak meg a helyi rendfenntartó szervek.131 Aznap százötven-kétszáz B-24-

es Bukarestet bombázta négy hullámban, tizennégy P-38-as fedezete alatt.132 

Július folyamán az USAAF és a RAF tizenkét alkalommal összesen tizennyolc 

támadást intézett román célpontok ellen. Tizennégyet hajtottak végre nappal 

(USAAF), négyet pedig éjszaka (RAF).133 

 
Célpont US US US US US US US US RAF RAF RAF RAF Összesen 

Dátum 3 4 9 15 22 26 28 31 2-3 23-24 26-27 27-28  

Bukarest x       x x x  x 5 

Giurgiu x            1 

Timisoara x            1 

Arad x            1 

Pitesti  x           1 

Brasov  x           1 

Ploesti   x x x x x x   x  7 

Targoviste        x     1 

Összesen 4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 18 

 
1944. augusztus 3-án a 9. vadászosztály már csak 13 bevethető vadászgéppel 

rendelkezett ezért a hátországba vonták vissza, új bázisa Popesti-Leordeni lett.134 

1944. augusztus 4-én hetvenhét Mustang és Lightning támadta Buzau és Zilistea és 

Focsani repterét, hogy a küszöbön álló szovjet offenzíva előtt meggyengítsék a német 

és a román légierőt a térségben. Délelőtt fél tizenegy és háromnegyed tizenkettő között 

az amerikai vadászok Ploesti-t is támadták, majd szovjet reptéren szálltak le.135 Az 

USAAF az aznapi támadásban Románia felett tizenkét gépet vesztett, amiből csak egy 

írható az ARR számlájára (a 9. vadászosztály nem vett részt a bevetésben), a többit a 

Luftwaffe lőtte le, maga is súlyos veszteségeket szenvedve.136 

Augusztus 6-án nagy részük visszatért olaszországi bázisukra. Az 5. 

vadászosztály nyolc, a 7. vadászosztály huszonkét, a 9. vadászosztály tizenhat 

géppel szállt fel, nagy részük azonban elkerülte az amerikai vadászokat a központi 

irányítás hibás rávezetése miatt. A románok egy valószínű légigyőzelmet jelentettek. 

A szovjet reptereken maradt amerikai vadászok augusztus 8-án tértek vissza 

olasz bázisaikra, útközben Buzau repterét támadták meg. A 7500 méter magasan 

                                                
130 Dan ANTONIU – George COCOS: Vanatorul I.A.R. 80, i. m. 215. 
131 Vasile TUDOR: Un nume de legenda…, i. m. 127. 
132 A.M.R., Fond 5476, dosar 860, f. 403. 
133 Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar 179, fond 5 bis. 
134 AXWORTHY – CRACIUNOIU – SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally…, i. m. 316. 
135 A.M.R., Fond 5476, dosar 860, f. 407. 
136 AXWORTHY – CRACIUNOIU – SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally…, i. m. 316. 
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repülő hetven bombázót ötven vadász fedezte.137 A 9. vadászosztály szembeszállt 

az amerikaiakkal, s két sérültet jelentett, egyikük a harmadik legeredményesebb 

román ász Ion Milu volt (32 légigyőzelem). Bazu Cantacuzino két P-38-ast lőtt 

le aznap.138 

Az elbizakodott amerikai vadászok nem számítottak rá, hogy a helyi ARR és 

Luftwaffe vadászok meglephetik őket. Az augusztus 8-i amerikai alacsonytámadás 

után az USAAF a nagyon magas veszteségi ráta miatt az ilyen jellegű bevetéseket 

román célpontok ellen letiltotta. 

Amikor Hitler augusztus 5-én Antonescuval tárgyalt, szóba került az is, hogy a 

Luftwaffe már nem tudja garantálni a román légtér teljes védelmét. Ez is szerepet 

játszhatott abban, hogy a Román Légügyi Minisztérium augusztus 7-én titokban 

megtiltotta az ARR vadászainak hogy az USAAF ellen komolyabb erőkkel bevetést 

repüljenek. A fő ok azonban az volt, hogy a veterán román vadászok olyan komoly 

veszteségeket szenvedtek, amikor az amerikai bombázók elleni támadások során 

megpróbáltak áttörni az amerikai vadászok védőgyűrűjén, hogy azt már nem tudták 

pótolni. A döntésben szerepet játszott az is, hogy augusztus elején már  küszöbön 

állt a szovjet támadás, amire próbálták megőrizni az ARR gép- és 

pilótaállományát.139  

1944. augusztus 9-én este a RAF száz bombázóval Bukarestet és Ploesti-t 

támadta, a földi légvédelem 4 bombázót lőtt le.140 Tizedikén az USAAF Ploesti-t 

támadta nyolcszáz bombázóval és vadásszal. A 97th BG egyik B-17-ese 

bombázás közben légvédelmi találatot kapott, majd mikor a kötelékéből 

lemaradt, nyolc ellenséges vadász támadta meg és lőtte le. Egy másik B-17-est is 

megrongáltak, de az még haza tudott jutni.141 A támadók ellen a Luftwaffe húsz, 

az ARR negyven vadászgéppel vette fel a harcot, hét amerikai gépet lőttek le. 142 

Az ARR hat légigyőzelmet jelentett aznap, Ioan Panaite a 9. vadászosztályból 

bevetés közben meghalt, addigra három légigyőzelmet ért el.143 Deagurile falu 

közelében egy német Bf-110 éjszakai vadász zuhant le, a személyzete 

ejtőernyővel kiugrott.144 

                                                
137 A.M.R., Fond 5476, dosar 860, f. 414. 
138 Vasile TUDOR: Un nume de legenda…, i. m. 128. 
139 AXWORTHY – CRACIUNOIU – SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally…, i. m. 316. 
140 A.M.R., Fond 5476, dosar 1329, f 421. 
141 William N. HESS: B-17 Flying Fortress…, i. m. 74. 
142 Ion DOBRAN: Jurnalul locotenentului Dobran. Modelism Internaţional, 1998. 107. 
143 Vasile TUDOR: Un nume de legenda…, i. m. 129. 
144 A.M.R., Fond 5487, dosar 6054, f. 18. 
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1944. augusztus 17-én az USAAF négyszáz bombázóval és háromszáz vadásszal 

Ploesti-t támadta. Az RAF utolsó éjszakai támadása hatvan bombázóval Ploesti 

ellen volt.145 

Mivel a 7. és 9. vadászosztály aznap nem vetett be egyetlen vadászgépet sem, 

Gerstenberg – a Luftwaffe romániai parancsnoka – gyanakodni kezdett és kérte a 

légügyi minisztériumot, hogy komolyabb erőket vessen be az amerikaiak ellen. 

Kérése azonban süket fülekre talált. Mikor a 9. vadászosztály karizmatikus 

vezetőjével, Alexandru Serbanescu-val tárgyalt, már több sikerrel járt. Elérte, hogy a 

két román egység felszálljon, ha az amerikaiak támadnak. Gerstenbergnek nem volt 

nehéz dolga, Serbanescu a hazája védelmét mindennél fontosabbnak tartotta.146 

1944. augusztus 18-án az USAAF Ploesti-t támadta majdnem ezer repülőgéppel, 

a felderítőgép jelentése szerint a célpontokat ismét mesterséges füstfüggöny terítette 

be, de mire a bombázók odaértek, az erős szél feloszlatta azt és lehetővé vált a 

pontos célzás. Egy B-17-es zuhant le és számos megrongálódott.147 Aznap került sor 

az utolsó összecsapásra az ARR vadászai és az USAAF között. A 9. vadászosztály 

tizenhárom Bf 109G-6 gépe és a 7. vadászosztály tizennégy Bf 109G-6 vette fel a 

harcot huszonegy Luftwaffe vadászgéppel együtt az amerikaiak ellen. A Sectorul 2 

vanatoare utasította a 48 vadászgépet, hogy hagyjon fel a támadással, mert az 

amerikaiak fölénye elsöprő, de a parancs túl későn érkezett. A Bf 109-esek és a P-

51-esek a Kárpátok felett ütköztek meg Brassó mellett. A légiharc 7.500 méteren 

zajlott, 1.470 méterrel magasabban, mint a Bf 109-es optimális üzemmagassága. A 

Mustang Rolls-Royce motorja kettős turbófeltöltőjének köszönhetően a nagyobb 

magasságban jobban boldogult. A Mustangok magassági fölényből támadtak, kettő 

az egyhez létszámfölényben. Serbanescu, a támadás vezetője pillanatok alatt a 

Mustangok áldozatává vált. Kísérője, Traian Darjan törzsőrmester rádión 

figyelmeztette a Mustangokra, azonban Serbanescu rádiója rossz volt, ezért repült 

tovább, egyenesen a halálba. Az egyébként, hogy egy kötelékvezetőt úgy engednek 

felszállni, hogy rossz a rádiója, a román szerelők egyértelmű hibája. Egy piros orrú 

Mustang szétlőtte Serbanescu gépét, a pilóta ekkor halt meg vagy sérült meg 

annyira, hogy már nem tudott kiugrani. Gépe lassú zuhanásba kezdett, majd a földbe 

csapódott. Vasile Gavriliu főhadnagy leszállás után ötven lyukat számolt meg 

gépén, két másik gép is kényszerleszállást hajtott végre a 7. vadászosztályból. A 

németek három gépet és egy pilótát vesztettek. A románok egyetlen légi győzelmet 

sem jelentettek, a németek egy P-51 Mustangot lőttek le, Major Harder az I./JG53-

ból érte el a győzelmet. Az USAAF tizenhat megtámadott Bf 109-ről számol be 

aznap, Ploesti térségében. Az amerikai pilótáknak kilenc igazolt és egy lehetséges 

                                                
145 Uo. Fond 5487, dosar 1329, f 467. 
146 AXWORTHY – CRACIUNOIU – SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally…, i. m. 316. 
147 William N. HESS: B-17 Flying Fortress…, i. m. 75. 
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győzelmét jegyezték fel. Robert J. Goebel főhadnagy a 308th Fighter Squadron, 31st 

Fighter Group pilótája aznap három légigyőzelmet aratott. A Flying Dutch nevű 

Mustangjának géppuskáihoz beépített kamera (mely akkor működött, ha a pilóta 

elsütötte géppuskáit) mindhármat felvette.148  

Serbanescu halála komoly morális törést jelentett az ARR vadászainak, míg élt, 

235 légicsatában vett részt és 55 légi győzelmével vezette az ász-listát a románok 

körében. Az ARR augusztus 19-étől megtiltotta a légiharcot az USAAF gépeivel 

szemben. A vadász egységeket Mamaia repterére telepítették át, a Fekete-tenger 

partjára, addig ott csak az 52. vadászszázad állomásozott, mely elavult, de még 

mindig megbízható Bf-109E gépekkel védte a kikötőket a szovjet támadások ellen. 

A Luftwaffe ezután egyedül vette fel a harcot az amerikai támadásokkal szemben.149 

1944. augusztus 19-én az 5th BW utoljára támadta Ploesti-t 100 bombázóval 

hat hullámban,150 a finomítókat ismét füstfüggöny takarta el.151 

Augusztus folyamán az USAAF és a RAF tizenegy alkalommal összesen 

tizenhét támadást intézett román célpontok ellen. Tizennégyet nappal (USAAF), 

hármat éjszaka (RAF) hajtottak végre.152 

 
Célpont US US US US US US US US US RAF RAF Összesen 

Dátum 4 8 10 13 16 17 18 19 20 9-10 17-18  

Buzau x x          2 

Zilistea x x          2 

Mihai Bravu  x          1 

Ploesti   x   x x x  x x 6 

Bukarest          x  1 

Campania   x    x     2 

T. Severin    x        1 

Brasov     x       1 

Targoviste          x  1 

Összesen 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 17 

 

A RAF 205 Group Olaszországból felszállva hajtott végre támadásokat 

román célpontok ellen, körülbelül ezernégyszáz víziaknát telepítve a Dunán 

Giurgiu folyami kikötő közelében, ahol a román finomított kőolajat 

uszályhajókra töltötték át. Már április után egy hónappal 39 kisebb hajót és 

uszályt sikerült így elsüllyeszteni, egyre jobban megbénítva a dunai hajózást.153 

                                                
148 BERNÁD Dénes: Rumanian Air Force…, i. m. 28. 
149 Uo. 
150 A.M.R., Fond 5476, dosar 860, f. 471. 
151 William N. HESS: B-17 Flying Fortress…, i. m. 75. 
152 Arh. M.Ap.N., Fond 1377, dosar 135, fila 232-242; Fond 319, dosar 29, fond 116-118. 
153 AXWORTHY – CRACIUNOIU – SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally…, i. m. 314. 
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Az USAAF 1944 folyamán 42 nappali támadást intézett román célpontok 

ellen, ebből a 15th Air Force 24 bevetést, a RAF legkevesebb 23 éjszakai 

támadást repült Ploesti ellen. A bombázások következtében a román 

üzemanyaggyártó kapacitás augusztusra 20 százalékra csökkent: 

 
Hónap 1944 március 1944 április 1944 május 1944 június 1944 július 

Termelés 385 ezer t 176 ezer t 152 ezer t 77 ezer t 63 ezer t 

 

A román vadászpilóták 175 légigyőzelmet jelentettek, ami jelentősen túlbecsült 

érték volt. Az USAAF vadászpilótái is túlbecsülték légigyőzelmeik számát, 

egyedül április 5-én 41 német és román gép lelövését jelentették, holott a románok 

április és augusztus folyamán 50 repülőgépet vesztettek, igaz, majdnem kétszer 

ennyi szenvedett sérülést, de ezeket ki tudták javítani. Az amerikaiak és a britek 

támadásaik során próbáltak minél pontosabban célozni, amikor ipari vagy 

kommunikációs célpontjaik városokban voltak, de a román civil áldozatok száma 

így is nagy volt. A támadások során 7693 civil halottat és 7809 sérültet jegyeztek 

fel a román hatóságok. Ploesti városában 23260 civil vesztette el otthonát és vált 

hajléktalanná. A civil veszteségek azokat a román lakosokat is a szövetségesek 

ellen hangolták, akik korábban szimpatizáltak velük.154  

1944 tavaszán és nyarán a német-román légi egységek összesen 225 gépet és 

121 pilótát veszítettek.155 

Román adatok szerint 1944. április és augusztus folyamán a 15th Air Force 

223 bombázót és 36 vadászgépet veszített el. 45 B-17-es az 5th BW-hez 

tartozott, melyet 15 bevetés alatt vesztett el. 56 bombázót a vadászok lőttek le, 

131-et a földi légvédelem lőtt le, 36 más okok miatt veszett oda. Az amerikaiak 

elvesztettek még 15 vadászgépet légiharcban és 20-at más okból. A britek 48 

bombázót vesztettek éjszakai bevetéseken Románia fölött (34 Wellington, 4 

Halifax, 10 Liberator).156 Összesen 286 szövetséges gép zuhant le Románia 

területén. Jó néhány, amely Románia fölött sérült meg, hazatérés közben zuhant 

le lakatlan területen vagy vízfelszínre.157 1944. augusztus 23-ig az USAAF 2829 

hajózót vesztett Románia fölött, közülük 1123 hajózó esett román fogságba, 

utóbbiak többen voltak mint az ARR hajózóállománya összesen.158 

1944 első 8 hónapjában a román földi légvédelem 245 USAAF és 82 V-VS 

gép lelövését jelentette. A lelőtt V-VS gépek közül 18-at a Krímben, 8-at a 

                                                
154 Uo. 
155 BERNÁD Dénes: Rumanian Air Force…, i. m. 10. 
156 Mark AXWORTHY: RAF deasupra Romaniei. Aurenautica 1993, 5. 35. 
157 BERNÁD Dénes: Rumanian Air Force…, i. m. 9. 
158 AXWORTHY – CRACIUNOIU – SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally…, i. m. 314. 
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Transz-Dnyeszter térségében és 56-ot Románia felett lőttek le.159 Az amerikai és 

brit veszteségi ráta román célpontok támadásakor 7%-os volt, nagyobb mint a 

3.5%-os arány Nyugat-Európában. 

Az ARR ász vadászpilótái 1944 során amerikai gépek lelövésével gyarapították 

légigyőzelmeik számát, ám többségüket közben le is lőtték. Az amerikai Mustang 

vadászgép elsöprő teljesítményfölénye és az USAAF nyomasztó számbeli fölénye 

a román vadászok hatásos harcát lehetetlenné tette. A I.A.R. 81C gépekkel repülő 

kevésbé tapasztalt vadászpilóták bevetése pedig felért egy öngyilkossággal, igaz 

az alacsonytámadó Lightning-ekkel szemben sikert értek el és fegyverzetük 

alkalmas volt az amerikai négymotorosok lelövésére is, azonban utóbbira egyre 

ritkábban került sor, mivel csak néha tudtak áttörni az amerikai vadászgépek 

védőgyűrűjén. 1944-ben Románia felett sem a Luftwaffe, sem az ARR nem tudott 

eredményesen fellépni az USAAF nehézbombázóival szemben, igaz vigaszdíjként 

meghiúsíthattak néhány USAAF vadászgép alacsonytámadást.160 

1944. április és augusztus között Románia területén az ARR és a Luftwaffe 

által lelőtt amerikai és brit repülőgépek:161 

 
Hónap Település Földi légvédelem Vadászok Megosztott Kényszerleszállt Összesen 

Április Ploesti 16 11 4  31 

 Máshol 6 8 2 4 20 

 Összesen 22 19 6 4 51 

Május Ploesti 15 11 1  27 

 Máshol 12 9 1  22 

 Összesen 27 20 2  49 

Június Ploesti 26  2  28 

 Máshol 11 12 3 1 27 

 Összesen 12 12 5 1 55 

Július Ploesti 20    20 

 Máshol 2 10 1 4 17 

 Összesen 22 10 1 4 37 

Augusztus Ploesti 20 9 4  33 

 Máshol 6 14 2 3 25 

 Összesen 26 23 6 3 58 

Összesen Ploesti 97 31 11  139 

 Máshol 37 53 9 12 111 

 Összesen 134 84 20 12 250 

                                                
159 BERNÁD Dénes: Rumanian Air Force…, i. m. 10. 
160 AXWORTHY – CRACIUNOIU – SCAFEŞ: Third Axis Fourth Ally…, i. m. 317. 
161 Arh. M.Ap.N, Fond 948, dosar 177, fila 12; dosar 179, f. 20; Fond 319. A.I.C., fond P.C.M.C.M, 
dosar 36/1944, f. 168-173. 
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The Air-attack of the Allied Forces against Romania in 1944 

 

In the spring of 1944 Romanians were confronted with the fact that the Soviet 

ground forces were waiting at the frontiers of the country, preparing to attack 

them, and the Americans wanted to start a strategic bombing offensive against 

Romanian targets. To face the new challenge, they prepared two air divisions, but 

only one was filled properly with airplanes and pilots. By launching the Soviet 

Spring Offensive Soviet leaders planned to knock out Romania from the war, but 

the Germans and the Romanians were able to repel the attack. The German and 

Romanian fighters shot down a large number of Soviet warplanes, and their 

ground-attack aircrafts destroyed many Soviet tanks. The American Fifteenth Air 

Force began the strategic offensive on April 4, and attacked the main railway 

station in Bucharest. Their primary targets were railway stations and the aircraft 

industry then they targeted the oil industry. The American four-engine strategic 

bombers were defended by American long range fighter planes. The number of 

German and Romanian fighters which attacked the American bombers never rose 

over a hundred planes, but the effective radar system helped them to attack 

successfully, and the air defence around Ploiesti and Bucharest was well 

coordinated too. The American bombers suffered heavier losses than in Germany. 

Their casualties rose even higher when they made low level attacks to keep the 

defence fighters under pressure. After June the number of fighters defending the 

bombers tripled to decrease losses. One fighter group defended the bombers on 

their way to the target, the other when they were over the target, and the third on 

their way to the home base. In the middle of the summer two thousand smoke 

generators worked in Ploiesti to cover the targets of the bombers. The Americans 

used Pathfinder planes to be able to attack the targets covered by smoke. These 

were sent before the attack to reconnoiter and to provide the necessary amount of 

smoke above the targets. 

The defence fighters and ground air defence caused heavy losses to the 

American bombers, but could not prevent further raids. The Americans attacked 

whatever they wanted, made serious damage in the targets and destroyed many 

German and Romanian defence warplanes. After July the Romanian I.A.R. 80/81 

fighters were not used in combat against American bombers any more, they could 

not cope with the much better American fighters which outnumbered them as well. 

More and more Romanian veteran pilots were killed by the Americans. The last 

Romanian sorties against American bombers took off in August, after this the 

Romanian government did not allow further sorties to preserve the combat 
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capacity for the Soviet attack. The British night attacks were not as massive as in 

Germany. The bombers laid mines in the Danube, which at first caused serious 

damage in the river cargoes of the axis. By the end of the summer the American 

attacks diminished the refineries’ capacity to 20 percent. In August the Romanians 

made more combat missions against the Soviet forces, but could not cope with 

their much better planes which attacked in greater numbers. 




