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Bevezetés

A modern háborúban a győzelem kivívásának legfontosabb fel
tétele a haderőnemek jólszervezett együttműködése. Ez a légie
rőtől a szárazföldi és vizi egységek közvetett és közvetlen 

támogatását követeli meg, az egyes repülő-fegyvernemek össze
hangolt tevékenységével. A repülőerők önálló hadászati működé
se, a közvetett vagy közvetlen támogatás nem jelent minőségi 
fokozatot, a harc megvívása során mindhárom módszert alkalmaz
ni kell a siker érdekében.

Közvetett támogatáson a légierőnek azt a tevékenységét ért
jük, amely a többi haderőnemmel összehangolt tervek alapján 

harcászati vagy hadműveleti mélységben történik, azok harcá
szati illetve hadászati-hadműveleti sikereinek elősegítésére. 

Ilyen: a támadások légielőkészitése, közlekedési csomópontok, 
felvonulási terepszakaszok rombolása, bekerített csapatok vagy 

hídfőállások légiblokádja, légifelderités, légiutánpótlás, el
fogóvadász tevékenység, légideszant bevetése, stb. A légierő 

közvetlen támogatása a többi haderőnemmel harcászati méretek
ben történő együttműködést jelent, amely általában kis magas
ságokból, a szárazföldi és vizi egységek harcával egyidőben 

valósul meg, pl. tüzhelyesbités, hidak, hidfők, kiépített utak 

támadása vagy fedezése, ütegek, tűzfészkek lefogása, rohamtá
mogatás, közvetlen vadászvédelera, páncélelháritás, esetenként 

harcászati légideszant.
Anélkül, hogy kétségbe vonnánk a szárazföldi haderőnemek

meghatározó szerepét, vagy a légierő önálló illetve közvetett 

módon támogató tevékenységének óriási jelentőségét /ezeket a
dolgozatban természetesen csak vázlatosan érintjük/ megálla
píthatjuk, hogy a szárazföldi csapatokkal közvetlenül együtt-
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működő repülőerők már alkalmazásuk kezdeti szakaszában is nagy 

hatást gyakoroltak a földi harc kimenetelére. Vitathatatlan, 

hogy a fegyvernemi szinten való megazervezódés Jelentősen fo
kozta a harcászati légikötelékek harci befolyását! a II. vh-ra 

kialakult csatadöntő képességűk. Bár a II. vh. folyamán a töb
bi haderő- és fegyvernem nyilvánvaló fejlődésének lehetünk ta
núi, a szárazföldi csapatokat közvetlenül támogató repülőerők 

szerepe a háború végéig jelentős maradt.
A földi erőkkel való szoros közvetlen együttműködést legma

gasabb fokon a II. vh. európai hadszínterein valósították meg 

/elsősorban a német és a szovjet légierő/, ezért a II. vh-t 

megelőző időszak illetve a háború más hadszíntereinek harci e- 

seményeiből a közvetlen támogatásra vonatkozóan csak néhány 

fontosabb jellemzőt emelünk ki.
A II. vh. után a technikai fejlődés és a harc megvivási 

módszereinek átalakulása következtében a hagyományos közvet
lentámogató repülőerők elveszítették szerepüket, a szárazföl
di csapatokkal szoros harcászati együttműködésben alkalmazott 
légikötelékek szerkezetében és felhasználási módszereiben mi
nőségi változás következett be.
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A földi csapatok közvetlen légitámogatásának kialakulása

A repülés régi gondolata az emberiBégnek, de megvalósí
tására csak a XVIII. az. végétől került sor. A sikeres kísér
letek azonnal felhívták a figyelmet a repülősserkezetek kato
nai alkairmzhatóságára. Már 1783-ban az első léggömb repülé
sének évében tudományos munkát adtak ki a bombázás lehetősé
géről. A kötött hőlégballonok azonban inkább megfigyelésre 

voltak alkaInasak. "A fiatal francia köztársaság forradalmi 
hadserege meg is valósítja a földerítő ballon gondolatát ... 

a Fleurus-nól kivívott győzelemhez sokban hozzájárulnak a 

léggömb legénységének megfigyelései ."/1/ A levegőből ponto
sabban felderíthették az ellenséges erők nagyságát, tüzérsé
gének elhelyezését, tartalékainak mozgatását. A XIX* sz. fo
lyamán a gázzal töltött megfigyelő ballon valamennyi korsze
rű hadseregnél megjelent. A felderítési adatok gyorsabb és 

pontosabb közlése érdekében a zászló- és egyéb vizuális jel
zések mellett /elsőként az USA polgárháborújában/ távírót 

kezdtek alkalmazni. A ballon személyzetének jelentéseit min
den esetben a főparancsnokságok értékelték, Így a légi felde
rítés csak közvetett módon befolyásolta a szárazföldi csapa
tok ólerőineic harcát. Az egyes hadseregek különböző önálló 

feladatokkal szabadon repülő léggömböket is felhasználtak,/2/ 

de a ballonok alkalmazásának fő területe a felderítés maradt.
A légieszközök katonai felhasználásában jelentős válto

zást a motoros repülőgép gyors fejlődése hozott. Igaz, kez
detben alkalmazási körük alig lépte tál a szabad-ballonokét, 

és még a gyártó országokban sem tekintették ezeket fontos ha

difelszerelésnek* "Az olaszok maguk is cirkuszi kelléknek ne-
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veztók az 1911-ben rendelkezésre álló repülőiket;, 

olasz-törok háborgón vetettek be •••"/?/
A repülőssérkezetek alkalmazásának első nagy időszaka az 

X, vb* óveire esett« A háború kezdetón még beépített fegyver
zettel sera rendelkező repülőgépek nem avatkozhattak sikerrel 
e földi harcokba# Sőt a földközeli repülés magukra a gépekre 

volt igen veszélyes, mert pl# "•## az Itrich-Taube gépén fel
derítő utón járt Schlett Artur hadnagyot a földről puskával 
le lőtték”./4/ A háború kezdetén a kormányozható léghajó még 

mint a repülőgép komoly vetélytórsa Jöhetett számitásba, do 

hamarosan, bebizonyosodott teljes alkalmatlansága a front fö
lötti támadó tevékenységre, vagy a harcászati felderítésre#

A háború folyamán a hadirepülőgépek fejlődése meggyor
sult I a légierő önálló fegyvernemmé vált. ”A légiháború fej
lődése a légierőkén belüli specializálódáshoz vezetett# Az éj
szakai és nappali felderítő, valamint tüzhelyesbitő gépek 

lett kialakult a vadász- és bonüaázólégierő is."/5/ A felderl- 

tők nagy gyújtótávolságú /12o cm/ fényképezőgépekkol repültek 

/Albatros С—VII, Lebegyev XII, Fiat B-2/« A kezdetben kézzel 
ledobható acélnyilak és gránátok helyett a bombázókon célzóké
szülékek és nagy teherbírású kioldószerkezetek Jelentek 

/Branderburg V, EE-XIV, Ш-4/. A vadászrepülőgépekre előbb 

mozgatható, majd 1915-től mereven beépített géppuskák kerül
tek /Fokker D—VII, Avro 5o4, Spad VII/# Habár ezek a repülők 

egyre nagyobb számban Jelentek meg a harcterek felett, a leg
több esetben hiányoztak a technikai és szervezési feltételei 
a repüiőneiaok egymás közötti együttműködésének. Nem alakulha
tott ki szorosabb közvetlen kapcsolat ugyan ez okból a földi 
csapatokkal

Kivételt kezdetben csak a levegőből történő tüzhelyesbi-

lyekot az

1-



- 5 -
tós Jelentett, Egy rvid manőverező szakasz után az асе vona
lak megmerevedtek• Lehetőség nyílt a hagyományos ballonos 

megfigyelés elterjedt alkabarnására, ezúttal egyetlen föla
dat ellátására, az ütegek tüzegapásainak irányítására# Vala
mennyi frontszakasa felett megjelentek a technikailag töké
letesített sárkányballonok# A motoros csőrlővel működtetett, 

800-900 п*-ео, szelepekkel ellátott hosszúkás ballonok sze
mélyzete táviró vagy telefonkészülék segítségével helyesbí
tett© 0 tüzérség lőeléméit. Mig "a gömb alakú kötött léggöm
böket a szél rángatta, forgatta •*» az ilyen sárkányballon 

másodpercenként 2o méteres szélsebességnél még biztosan lebe
gett. и/6/ A légi megfigyelők Indokolt esetben /bunker, tiizzá
rak, átkelőhelyek stb. leküzdése/ folyamatos kapcsolatot 

tarthattak egyes ütegekkel is# A tűzvezető ballonok fontossá
gának bizonyítéka, hogy amikor a vadásztevékenysóg megélénkü
lésével egyre veszélyesebbé vált a gázzal töltött ballonok 

bevetése még akkor sem vonták ki ezeket a frontszolgálatból, 

hanem Jelentős számú fedező légierőt rendeltek védelmükre.
"Az 1915« évi Sorame-menti csata döntő helyén mintegy 3o lég
gömb irányította a tüzet, melyek felett a védő repülőgépek 

gész raja keringett."/7/
A megfigyelő ballonokat a hasonló feladat ellátására 

sokkal alkalmasabb tüzérségi repülőgépekkel igyekeztek levál
tani. A repülőgépek nagyobb terület megfigyelését végezhet
ték, vezetni tudták a mooszehordó tüzérség csapásait is. A 

kötött ballonok nehézkes mozgatásával szemben a gépeket a 

harci helyzetnek megfelelően könnyen és gyorsan átcsoporto
síthatták a legfontosabb szakaszok fölé. Ugyanakkor a manőve
rező készség a tűzvezetők védebaót is biztosíthatta bizonyos 

fokig. A háború kezdetén a ballonok prioritását az indokolta,
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hogy "a repülőipar a kezdet kezdetón állott* Az egész világ

*•• a repü-alig nókányszás kiképzett pilótával rendelkezett 

lésnél a sportszerűség még eltakarta a katonai jelleget“./8/
A repülőgépek laüködését korlátozta a vezetékes híradás alkal- 

mazhatatlansága, mert ennek hiányéban csak manőver- és raké
ta jelzésekkel tarthattak kapcsolatot a tüzérséggel* A vizuá
lis jelzések segítségével a célok viszonylagos helyzetét kö
zölték /a hosszá- vagy rövid-lövést magasságváltoztatással, 
az oldalirányú eltérést gópbedöntésekkel/, jelezték a csapás
irányt, a tüzösszpoiitoeitás és a zárótűz helyét* Mindezt ter
mészetesen csak megfelelő látási viszonyok mellett végezhet
ték, A tüzvozetés folyamatosságának és differenciáltságának 

biztosítósához kis terjedelmű, de nagy adótávolságá híradó
eszközre volt szükség* A szikra táviró mondemizált változatát 

191? januárjától szerelték fel a tüzhelyesbitő repülőgépekre, 
francia kezdeményezésre*

A repülök szoros együttműködését a tüzérséggel a gépek 

viszonylag kis repülési ideje is korlátozta* A hosszá tüzér
ségi csapások vezetését gépek, rajok szervezett váltásával i- 

gyekeztek biztosítani* A gépek főleg rohamelőkészitós és tüz- 

áthelyezós idején játszottak fontos szerepet. 1917* nov. 3o- 

án pl. a Cambrai-nál indított német ellentámadás idején a tá
mogató tüzérség /1250 loveg/ nem minden szakaszon helyezte
lőre a tüzet a roham kibontakozása során. Az áttörés szárnya
in a repülők jelzései alapján továbbra is lefogta a védelmet. 

"A tűzvezető gépek a köd és füst ellenére nyomon követték a 

támadást és a rohamoknak ellenálló angol állásokon rajta tar
tották az ütegek tűsét."/9/

A központi hatalmak tűzvezető repülőgépei már 1917 ele
jétől tömeges bevetésre kerültek, erős vadássvédelej l /А1-
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batros C-I, Lloyd C-III/* Francia részről a háború utolsó 

vében 225 nappali és 245 éjszakai bombázó llett J4o tüzhe- 

lyesbitőt el ka Utaztak /Salrason 2* Spad XI, Coudron 0—5/*
zek első nagyüzemi bevetésére a Verdun-i csatákban került 

sor* Fokozott figyelmet fordítottak a gépek védelmére, a 

Salmson-tipusok pl* 5 géppuskával repültek* A tűzvezetők kö
zött legkorszerűbb gépanyaggal az angol egységek rendelkez
tek* A tipusok /BE—2, ЕЕ—8/ több közelfelderitő feladatot el 
tudtak látni, védelmüket fegyvereik mellett jó manőverező ké
pességük is szolgálta* Az I* vh* folyamán először Ш-8 felde
rítő létesített hosszabb levegő-föld rádiókapcsolatot. 1917 

szeptemberétől az antant tűzvezető gépeinek többségére hason
ló rádiókészülék került*

Az I* vh. alatt több kísérlet történt a csapatok közvet-

ozaban a németek támadások előkészítése idején egy stratégiai 
lógisár részeként a peremvonal felett is folyamatos vadász- 

jelenlétet biztosítottak /pl. 1917-es verduni offenziva előtt/* 

A következő közlés 1917 márciusából származik* "Hírek szerint 

a németeknek sikerült teljes légi zárlatot létesíteniük, ame
lyet időnként csupán azért nyitnak meg, hogy a betörni igyek
vő ellenséges gépeket elnyeljók*”/lo/ A zárórepülósek, a pe
re ivónál közvetlen fedezése a meglévő vadószáliomány központi 
irányítását feltételezte* A kötelékek folyamatos váltásához, 

a tertalókriasztási rendszer kialakításához szükséges átszer-
9

vezóseket már 1917 januárjában megkezdték a német légierőnél*
A közvetlen vadászfedezet azonban csak '’nyugalmi” időszakban 

működött, védelmi, vagy támadó hadműveletek alatt összponto
sítási okok miatt felfüggesztették a rajváltásos bizt 

repüléseket*
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As antant vesetői kezdetben nagyobb jelentőséget tulaj

donítottak a közvetlen vadászvédelemnél a harcászati légifö- 

lóny kivívásának tömeges bevetésekben, hullámszerű alkalmazás
sal* Ez azonban nem járt kellő eredménnyel, mert a vadászhul
lámok intervallumaiban az ellenfél légiereje szabadon tevé
kenykedhetett* 1917 elején az is megfigyelhető volt, hogy a 

légtérben tartózkodó antant vadászok nem fordítottak elegen
dő figyelmet 02 ellenfél gyalogsági repülőire, hanem főleg a 

magassági légiharcokra koncentráltak. Hogy a helyzeten javít
sanak külön fedező vadássegységeket kellett bevetni a földi 
csapatok védelmére, Így a légiharcok egyszerre több magasság
ban folytak. "A rajok •*• a csatarepülők ellen küzdve, a per
gőtűz füst- és porfelhőjéig alászálltak, öt-tizezeree egymás 

fölé helyezett rétegben zúgtak a levegőben."/11/ A repüloerők 

irányítása, illetve harcászati felderítési adataik továbbítá
sa a légibásisokon történt, a magasabbegysógek repülőközpont
jain keresztül. A vadászrepülők és a peremvonal csapatai kö
zött közvetlen kapcsolatot a háború végéig nem létesítettek.
A fedező lógikötelékek bevetése helyének, idejének és nagysá
gának a repülőközpontokkal történő egyeztetése a vadászvéde
lem működését viszonylag eredményessé tette a háború utolsó 

évére.
A repülőgép kezdeti fölénye a légeIháritássál szeriben 

lehetőséget adott a földi célpontok géppuskatűzzel ós repesz
bombákkal történő támadásához, kis magasságokból. Az ilyen 

feladatra kijelölt un. gyalogsági repülőkötelékek kezdetben 

előre méghatart ..ott célok nélkül repültek bevetésre egy adott 

terepszakasz fölé# Saját felderítés alapján támadták az el
lenfél tüzérségét, lövószárkait, felvonuló tartalékait. 1915- 

13-ban ezekhez az akciókhoz még nem állt rendelkezésre spéci-
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ális repülőt echini ka. Az osztrák-magyar légierő gyalogsági 
pülőegyeógei /47 X csatrep, sz./ 1916-ban "legnagyobbrészt a 

vadászrepülőktől kiöregedett gépekkel támadták az olasz gya
logság állásait",/12/ A korszerűbb nyugati légierőknél is 

megfelelőnek vélték a földi harc támogatására a már repült 

gépanyagot. Az angolok leggyakrabban KE-8 felderitőket hasz
náltak alacsony magasságokból folytatott harchoz, 4 db 3o kg- 

os bombával,
A katonai szakértők mindkét harcoló félnél keresték az 

állóháborút mozgásba hozó, döntést elősegítő új harceszközö
ket és harci módszereket. Egyre több eredményt vártak a légi
erők új alkalmazási fosa áltól is, "A repülőgép fontos eszköze 

lett az áttörésért folytatott ütközeteknek, A repülőerők J 

lentős része azt a feladatot kapta, hogy bombákkal és góppus- 

katüzzel az ellenség földi védelmét rombolja,"/13/ Már 1916- 

ban a repülőerők kisegítő Jellegű működésének idején is vi
tathatatlanul fontos változások történtek a harc megvívásának 

módszereiben, A repülőerők főleg felderítési tevékenységgel, 
kisebb mértékben pedig a földi harcokba való beavatkozásukkal 
segítették a hadműveletek sikerét, E;z a befolyás harcászati 
méretekben jelentkezett elsősorban, A repülőerők zömét harcá
szati és nem hadműveleti feladatkörben használták fel. 1916 

szeptemberétől az orosz arcvonalon az osztrák-magyar légierő
nél a repülüszázadok 72 jS-át taktikai célok ellen vetették be 

nem egyszer, figyelemreméltó sikerrel. "Csatarepülő feladatot 

kapott •», a 18. repülőszázad is, óe olyan eredményt ért el, 

bogy a gyalogság eredményes támadást indíthatott."/14/
Ha ezekben a bevetésekben a repülőerők az egész háreme

kor e kiterjedő közvetlen harc eszközeivé is váltak, a földi 
csapatokkal való szoros együttműködésüket még nem sikerült
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megszervezni. A szárazföldi egységek közvetlen támogatásához 

speciális repülőtechnlkára volt szükség, hiszen Lenin közis
mert megfogaImazása szerinti "a haditaktika a haditechnika 

színvonalától függ ..."/!;?/ Feladatukat közvetlen a harcoló 

csapatok felett ellátó alacsonytámadó repülőgépek első töme
ges alkalmazására 1917. ápr. IG-án került sor az antant ré
széről, annak a támadó c sopor to ait ásnak a támogatásárai 
lyet 2oo harckocsival is megerősítettek. "A csatarepülők al
kalmazása az 1917# évi angol-flandriai offenzivában kezdő
dött ... a repülés ekként e földi harccal legszorosabb kap
csolatba lépett, géppuska tűzzel, kézigránáttal, bombával tá
mogatta azt." /15/

Speciális repülőanyag gyártását sürgette az 1917-re 

erősödő légelháritás is. A német lövószárkokban, felvonulási, 

ellátó vagy tüzórkörletekben nagy számban forgatható állvány
ra szerelt Spandau és osztrák-magyar Schwarzlose géppuskák 

jelentek meg. A francia csapatok légvédelmét kiskaliberű á- 

gyukkal és szervezett gyalogsági tűzzel biztosították. 1917. 
febr. 14, - márc, 18. között a szövetséges nyugati erők 28 

német gépet lőttek le az északi frontszakaszon összpontosí
tott gyalogsági tűzzel. A kis magasságokból folytatott harc a 

hagyományos repülőgépekkel egyre veszélyesebbé vált. 1917-re 

a légierőknél is érvényesült Hngels-nek az a harcászat és ha
ditechnika összefüggésére vonatkozó megállapítása, amelyet 
még a tűzfegyverek fejlődésével kapcsolatban tett, ti. hogy 

az "új harcászati eljárások új követelményeket vetettek fel a 

fegyverekkel szemben"./17/
Az alacsonytámadó repülőgépek technikai igényét felhasz

nálási területük bővülése tovább fokozta. Az 1917. év védel
mi harcaiban egyre fontosabb szerepet szántak a repülőknek.
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pes manőverező képességük miatt súlyos veszteségeket szenved
tek."/^/

A "CL* harci kategória gépei vadásztervezések voltak, ki- 

sórő-oltalmazó, vagy vadász-feideritő feladatra konstruálták 

alaptípusaikat. A forduiékony, viszonylag gyors repülőgépek 

/Hannover CL-III, Halberstadt CL-XlV Jól meg tudták oldani a 

kis magasságokból folytatott harc problémáit, sikeresen véde
kezhettek légi ellenféllel szemben is, akcióikat a gyalogság 

állásaihoz közelebb kezdhették, mint a nehézkes "I" repülőgé
pek. főbb típusnál /pl. CL—XIX/ újszerű, kettős-vizszintes 

zórsik biztosított alacsonyrepülésnól igen Jó stabilitást, és 

megfelelő kilövési lehetőséget a védő-géppuska részére. A gé
pek támadóereje viszont lényegesen kisebb volt a másik válto
zaténál* Kiskaliberű géppuskáikkal óo a megfigyelő által ledo
bott kózigránát-kötegekkei nem tudták hatásosan rombolni az 

antant csapatok fedezékeiket vagy az egyre nagyobb számban 

megjelenő harckocsikat. Ilsö tömeges bevetésükre az 1917* nov. 

2o—án induló Cambrai-nál vívott csatában került sor, ahol a 

"CL" gépeknek a felvonuló tartalékokat és a rohamot támogató 

ütegeket Jelölték ki célul. A rajok lecsaptak ugyan az előre 

mozgó tankokra is, d© ez a saját gyalogsággal való minden köz
vetlen összeköttetés nélkül történt, 6e alig hozott valami < 
radmónyt, 1918 nyarára készültek el a kőt fejlesztési vonal 
eredményeit egyesi tő "S" coatarepülő tipus első gépei, de a 

kísérleti raj harci bevetésre már nem kerülhetett.
Az angol légierőnél az alacsony támadásokat kezdetben ál

talában vadássrepülők végezték. Az ilyen Jellegű bevetésekhez 

aj., 28. vagy 66. sz. Sopwith ”Camel"+ gépeit 4 db 12 kg-oo, 

az 56., 24. oz. Sí—5 vadászait pedig 4 db 9,5 kg-os bombával 
szerelték fel. A "Camel" gépeket különösen alkalmassá tette a
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földi célok elleni harcra az, hogy alsó szárnyuk az átlagos
nál hátrább helyezkedett el, s ez javította a pilóta kilátá
sát# I917 szeptemberében a 3» ypemi csatában a ronbolóerő 

koncentrálása érdekében már S2ázadkötelékekben alkalmazták 

ezeket# A gépek vagy a roham közvetlen előkészítésóben vet
tek részt, vagy mint est az antant 191B# nov# 2o-i támadásá
val kapcsolatban olvashatjuk a gyalogság fölött követték a 

rohamozó tankokat! "alacsonyan szállva, a harckocsik tűzétül 
megfélemlített és az árokrendozerek sarkaiba ősszetömörült 

német csapatokra mérték csapásaikat"#/21/
Mivel a földi harcba való beavatkozást angol részről 

egyre fontosabbnak Ítélték, bombázó és felderítő repülőket 

is felkészítettek aiacsonytámadáeokra# A 24* sz# Ш-5 bombá
zói 1917 júniusában Meosinos-nél, a 32# sz# KE-ö felderítő!
4 db 30 kg-os bombával a 3* ypemi csatában kerültek először 

alkalmazásra közvetlen harctéri célok ellen# A 64* sz# DH-5 

gépeinek 1917* nov* 2o-i vagy a 49# ss# DH-4 gépeinek nov. 

26—i bevetéseit Caabrai körzetében külön repülőirányitó stáb 

készítette elő a támadó földi csapatok vezérkarának kérései 
alapján# Az alkalmazás módja azonban változatlanul megegye
zett a korábbi harcászati eljárásokkal. Eredményes működésű
ket a harckocsikkal való együttes akcióikra alapozták! kie
gészítve a korlátozott tüzérségi támogatást biztosítaniuk 

kellett a német védel< áttörését. "A november 2o-án reggel 
rövid tüzérségi előkészítéssel, de tankok és repülők tömeges 

bevetésével kezdődő támadás már délben sikert hozott#"/22/ 

I9IÖ elejére a megerősödő német csapatlégvédelem súlyos
veszteségeket okozott a földközelből működő antant repülőegy
ségeknek. 19ia márciusában a "C l" gépekkel harcoló 65# ess# 

állományának öo %-át veszítette el 5 nap alatt. A vesztesé-
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gok csökkentésére a legmodernebb típusokkal fegyverezték át

■#

a vadászalacsonytámadó századokat /1918 áprilisára az 56*f 
24* sz* SE-5 gépeket kapott/* 1918 májusában jelent meg a 

frontokon az oIbő angol páncélozott csatarepülőgóp a Sopwith 

"Salaaander". A típus érzékeny részeit 2o 

védte* Az Így keletkező 295 kg túlsúly azonban nehézkessé 

tette a gépeket, nem váltották be a hozzájuk fűzött reményt* 

Több sikeres kísérlet történt a repülők rombolóerejének növe
lésére* Mivel a léghajó- ós ballonvadáez egységek rakétafegy
verrel 1917-ben már jelentős eredményeket értek el, alacsony
támadó kötelékeknél is alkalmazni kezdték a NIH lövedékeket, 

"földi célok elleni támadásokkor a gépek fegyverzetét a gép
puskák mellett „le Prieur« rakétákkal egészítették ki"./23/ 

Franciaországban építettek a szárazföldi harc támogatá
sára leginkább alkalmas repülőgépeket, igaz az első csatare
pülő típusaik csak 1918 közepén kerültek a frontra# Pzek a 

fejlesztések viszonyt valamennyi fontos követelménynek eleget 

tettek, amit az I* vh-ban a földi harcba való beavatkozás ál
lított* A csatarepülő építés alapja Franciaországban az egy- 

vagy kétmotoros vádővadász kategória volt* A folyamatos ala
csonytámadásra szánt repülőtipuBOk /Canton S-2*, Hochart 8-2, 

LeO-5/ 3-4 géppuskával és mintegy l3o-2oo kg-nyi boiabaüeher- 

rel avatkozhattak harcba. A gépek hasi felületét páncólzással 
védték. 1918 november elején már egy speciális harckoceielhá- 

rité csatarepülőgóp is bevetésre készen állt. A 4 motoros, 3 

üléses Sneider "lienrl-Paul" 23o leg bombán kívül egy + Go °- 

ban mozgatható 75 ma-ee orrágyút hordozott /a próbarepülések 

során ezt 37 am-es ágyúra cserélték/* Mivel a kis számban be
vetett francia alacsonytámadó repülőgépek működése Bemmi ko
molyabb eredményt nem hozott a frontokon, gyártásukat nem ozé-

s páncéllemez
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leültették ki, 1919-d>en. pedig leállították az ilyen irányú 

fejlesztést*
A földközeli harcra technikailag alkalmas repülőanyag 

tömeges frontrajuttatása tette lehetővé az 1918-as év csök
kentett tüzérségi előkészítéssel induló nagy támadó hadműve
leteit. A sikert a végrehajtás gyorsaságára és rugalmasságá
ra, a technikai fegyvernemek kombinált felhasználásának kiak
názására alapították* "Visszaemlékezések a háborúra cimü mü
vében Ludendorf felsorolja az 1918-as év nagy gyalogsági tá
madásaiban alkalmazott fontosabb támogató hadieszközöket* Bí
zok között említi a földi célok elleni harcra specializált 

csatarepülőket." /24/ A gyalogság több ponton áttörve a védel
met előrenyomult az ellenséges állások mélységeibe, és csak 

fokozatosan számolta fel a még védekező gócokat. Ez a módszer 

alapvetően módosította a támogató tüzérség feladatait és nö
velte a kisérő repülőerők harcának fontosságát. Fokozott kö
vetelményeket támasztottak a fegyvernemek együttműködésének 

megszervezésével kapcsolatban is ezeknél a hadműveleteknél.
"Az ilyen hadműveletek a légitámogatás új módszereit követel
ték meg."/25/

Noha 1918-ra általánossá vált az áttörés gyorsaságának 

fokozása érdekében a gépesített harceszközök tömeges beveté
se, ezeknél az akcióknál nem beszélhetünk a gyalogság vagy a 

harckocsik és a repülőgépek közvetlen együttműködéséről, in
kább egyidejű illetve együttes alkalmazásról. Kivétellel a 

háború utolsó ütközeteiben is csak néhány esetben találkozunk. 

Az 1918. aug. ё-án Amiena-nél induló hadműveletekben az 1. fr. 

hás. gyalogos és harckocsi egységeinek támogatását a légierő 

képviselőivel több napos egyeztető megbeszéléseken szervezték 

meg. Pontosan kidolgozott tervek alapján végezték a csatarepü-
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lő századok a rohamtámogatést, folyamatosan rombolva a német 
védelmet az eleibe törő saját csapatok előtt. Az ugyanitt be
vetett 4, a« hds* támogatását "Camel" repülőssózadok látták 

el, melyek közül több már nem általános csatsrepülő feladato
kat kapott, hanem speciális célokat jelöltek isi számukrat "a 

73. századot utasították, hogy szorosan együttműködve a harc
kocsi hadtesttel rombolja csotarepülósben a német páncélelhá- 

ritóst"./26/
A légierő eredményeit as I, vh, végéig nagymértékben 

csökkentette © fegyvernemek közötti szoros összeköttetés és 

a harcirányítás megoldatlansága, A háború befejező időszaká
ban a frontrepterek légi jelzőálloraásait telefonnal ós szik
ratávíróval látták el. Izeken keresztül a légiegysógek pa
rancsnokai ós a hadműveleti főparancsnokság tarthatott folya
matos kapcsolatot. Támadások előkészítésének vagy megindulá
sénak időszakában ez az összeköttetés fokozta a légierő kon
centrált és jól időzített bevetéseinek lehetőségeit, 1918, 
júl, 18-án az antant 2. offenzivájában a Marne folyónál a 

gyors sikert vitathatatlanul a szervezett együttműködésnek 

köszönhették, "Nagy része volt ebben a fegyvernemek közötti 
kitűnő össziiangnak is, A tankok és a repülők védelme alatt u- 

gyanis a gyalogság a rövid tüzérségi tűz után nyomban megin
dult .*."/27/

Az elhúzódó hadműveletekben azonban lehetetlen volt kö
vetni a harc hullámzását ezzel a módszerrel, A repülőerők 

x-eagálása sok esetben elkésett, de az idejében a légtérbe 

érkező gépeket sem tudták a peremvonal egységei rávezetni a 

célokra, A repülők felhasználásáról minden esetben a hadműve
leti főparancsnokság döntött, általában véglegesen még az üt
közetek megkezdése előtt. Amennyit nyert ezzel a légierő a



- 17 -
tervszerű alkalmazásban, annyit veszített a reagáló képessé
ge terén* 1917. nov. 12-én indította meg támadását а 11. 
osztrák-magyar hds. Dól-Tirolból* irodetileg nem számoltak 

«jelentősebb olasz légitevékenységgel, ezért a támadó csapatok 

biztosítására kis repiiioerőt rendolt ki* A 21* és 24* felde
rítő gépanyagot repülő század ós az 95# v* sz* már november 

közepén komoly ellenállásba ütközött* A 28* angol vagy a 7o#
sn egész nap járőröz- 

tek a levegőben saját csapataik peremvonala felett illetve 

több sikeres alacsonytámad&st hajtottak végre földi védelmük 

támogatására* Az osztrák-magyar csapatok a hadműveletek végé
ig nem kaptak légi erősítést többszöri kérés ellenére sem*

Már a tüzheiyesbitő repülőgépek alkalmazása felvetette 

a közvetlen fegyvernemi együttműködést, speciális tárgyi éa 

személyi feltételek szempontjából is* Hiányoztak azonban az 

I. vh* végéig a gyors, folyamatos és differenciáit összeköt
tetést biztositó híradóeszközök és a közös tevékenységet a 

hadműveletek menete közben koordináló tisztek vagy tiszti cso
portok* Angol részről történtek a legjelentősebb próbálkozá
sok az együttműködés személyi feltételeinek megteremtésére* 

191? januárjában pl* alkalmazásra került az Armstrong-Whit- 

worth FK-8 gépekkel felszerelt 35* bomb* sz. "A repülőszáza- 

dot speciális feladat ellátására készítették fel - lovasság
gal való szoros együttműködésre. Ezért az egységhez lovassá
gi törzstiszteket vezényeltek, akik a repülőrajokkal együtt 

érkeztek a kontinensre."/28/ A 35* ez. 1918 márciusáig 

gáttá a Lovas Hadtestet* A koordináló csoport működése a várt
nál hatástalanabbnak bizonyult* Ennek egyik döntő oka az volt, 

hogy mivel a légierő kisegítő szerepet játszott a repülőkhöz 

küldött lovassági tisztek tevékenysége tájékoztatásban és to

es 81* olasz V. sz* repülői 45oo-5oo
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trült ki. Közvet Ion harcásza ti-áadmüve le ti jnácsadáeban

vasiatokat, kéréseket, irányítást csak egy a lovasságnál tar
tózkodó repülőirányi tó törzstől várhattak volna a harcok
rán*

Elmondhatjuk tehát, hogy az I# vh-ban a légierő ós a szá
razföldi csapatok együttműködése közvetlen támogatással csak 

néhány alkalommal, rövid időre ós csak korlátozott feladatkör
ben valósult meg* A gépek viszonylag kis teljesítő képessége, 
technikai megbízhatatlansága /az elpusztult repülőgépeknek 

csak 42 %-a volt ténylegesen harci veszteség/, és a kellően 

még ki nem dolgozott harcéijárások következtében a földi har
cokba való beavatkozásnak még nem volt meghatározó szerepe a 

hadműveletekben* Az I* vh-ban "számuknak és lehetőségeiknek 

megfelelően a légi támadóeszkösök 

gitő fegyvernem szerepét töltötték be"./29/ Alapvetően a fel
sorolt hiányosságok miatt a világháború végéig nem alakulha
tott ki a repülőerők csatadöntő képessége.

még kifejezetten a kise-# • •
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A szárazföldi csapatok harcát közvetlenül támogató repülő
rők fe,1 lödéue a két világháború között

Az lm vh, idegén a repülőgép tömeges katonai alkalmazá
sa végig az iparilag fejlett országokhoz kötődött. A háborút 

követően a hadirepülés terén jelentős visszaesés törtónt. A 

központi hatalmak légierejét felszámolták. "Az 1921. máj. 5- 

i Londoni-ultimátum előírta, hogy a meglévő, vagy gyártás 

lett lévi valamennyi hadi- és polgári repülőgépet meg kell 
semmisíteni*"/3o/ A polgári repülés tilalmát 192>-ben oldot
ták fel. Az antant hatalmak békelétszámra redukálták légie
rejüket. Az ipar fejlesztő ős gyártókapacitását utasforgalmi, 

sport- és rekordert'épekre állították át. A selejtezés főleg 

a kis számú speciális gépanyagot érintette, a kisérő-oltal- 

mazó gépeket, ballonvadászokat, páncélozott csatarepülögépe- 

ket stb. A 2o-ae évek gyarmati háborúiban /Kina, Irak, Egyip
tom, Szudán/ légi és légvédelmi ellenfél hiányában a volt vi
lágháborús típusok és alkalmazási módszerek is biztosították
az európai hatalmak katonai fölényét. Ez az egyoldalú légifö
lény n< hívta fel a figyelmet a hagyományos repülőerők tech
nikai és strukturális gyengeségére, nem siettette új, közvet
len együttműködésre alkalmas típusok kifejlesztését.

A 2o-as óvek második felében a technikai harceszközök 

/köztük a katonai repülőgép is/ gyártása fellendült* A széle
sebb ipari bázis és az alkalmazási lehetőségek átértékelése 

meggyorsította a hadirepülóe fejlődését. "A haditechnika te
rén a legnagyobb fejlődést a légi flottánál tapasztaljuk ... 

a mennyiségi fejlődésen kívül azonban szinte csodálatra méltó 

fejlődést mutat a repülőgépeknek hadi célokra való hasznúiba-
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lyaroatos közvetlen-támogatást hajtottak végre, hanem rajköte- 

lókekre szakadva földi irányítás nélkül, saját felderítés 

lapján támadták io-14 km-es körzetben az ellenség állásait* 

Fnnek ellenére az Ilyen bevetésekben a repülőerők teljesítmé
nye sokkal mérhetőbb volt, mint a néhány alkalommal megkísé
relt önálló hadászati csapásokban* A lezajlott harctevókeny- 

sóg alapján a hadirepülés "francia teoretikusai számára bebi
zonyosodott, hogy a légierő a legnagyobb eredményt a száraz
földi hadsereg gépesített gyorscsapataival való együttműködés
ben érheti el"./3V

A repülőerők harcászati alkalmazása azonban még igen sok 

hiányosságot mutatott* Mivel a riffeknek nem volt sem nehóztü* 

zórségük, sem lógierejük, a gyarmatosítók repülőtereiket köz
vetlenül az arcvonal mögé telepítették, rádiókapcsolatot szer
vezhettek a bázisok és az élen haladó magasabbegysógek között* 

így a riasztástól számított io-15 percen belül repülők érkez
tek a harctér fölé* Általában azonban a gépek támadásaikat nem 

a peremvonalra koncentrálták, hanem szétszóródva ötletszerűen 

bombázták áe géppuskázták a felkelők védelmét különböző mélysé
gekben* Alacsonytámadások esetén a gépek túl sokáig köröztek a 

célpontok fölött, ugyanabból az irányból ismételve rácsapásai
kat* Támadás közben a kötelékek felbomlottak, a gépek /főleg a 

vadászok/ egyenként harcoltak. Mindehhez azonban nem rendelkez
tek kellő páncélvódelemmel* Bár a mórok könnyű tábori lövéseik
kel elég pontatlanul lőttek légi célra, az elhárító könnyüfegy- 

vertüz jelentős veszteségeket okozott a francia légierőnek* Az 

élvonalban harcoló 37, rep, ez, vesztesége elérte az 57 %-ot 
/112 fő/* A csak kisegítő feladatokat ellátó spanyol repülőgé
pekből is sok elpusztult © háború második felében* A harcokban

emlékirataiban olvas-piléteként résztvevő Hidalgo de Cisneros
s
* &%

■y%
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hatjuk a következőket! ”Hem emlékszem számszerűen a szállítá
soknál elszenvedett veszteségeinkre, de biztosan állíthatom, 

hogy meghaladták a harminc százalékot*V3V Ha figyelőmbe 

vesszük a műszaki hibákat, időjárási és terepproblémákat, va
lamint a gyakorlatlanságból eredő géptöréseket, akkor sem vi
tatható, hogy a gyarmatosítók repülőveszteségeinek Jelentős 

részét a szervezett gyalogsági *süz okozta. "Nyilvánvalóvá 

vált, hogy a motor és a személyzet fülkéjének páncélozása csök
kentheti Jelentősebben a veszteségeket.”/35/

A marokkói háború során történt néhány sikeres kísérlet 

közvetlen fegyvernemi együttműködés megszervezésére. A tüzér, 

lovas és gyalogos magasabbegységek kijelölt tisztjeit külön 

tanfolyamokon ismertették meg a rendelkezésre álló repülőtech
nikával. Tájékoztatták őket a szoros együttműködés lehetősége
iről, a légierőtől elvárható teljesítményekről, az összeköt t< 

tés megteremtésének módjairól. Ha a marokkói háborúban ennek 

a meginduló képzésnek még csak elvi Jelentősége volt is, ide
jében ráirányította a figyelmet a fegyvernemi koordináló tevé
kenységre.

A háború első hónapjai után a földi csapatok hatékonyabb 

támogatása érdekében "Sadi-Lecointe tartalékos repülőszázados 

egy speciális kísérleti könnyü-csacarepülő egység felállítását 

Javasolta”./36/ A rajt 1925. nov. l-r© szervezték meg 3 piló
tával ób 7 műszakival. Állományába vadász-bombázóvá alakított 

HÍD—29 gépek kerültek Michelin K&f lo fag-os repeszbombákból 
álló táaadókószlettel. A gyors, Jól manőverező repülők nov.
25* - dec. 21. között ?o bevetést hajtottak végre veszteség 

nélkül! Ezek az akciók látványosan bizonyították a vadász-bom
bázó harcmodor előnyeit táapont-Jellegü orevonalak esetében.

Az I. vh. idején a Japán légiegységek még többségükben
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vásárolt vagy iicensztípusokkal harcoltak, "193o elején a ja
pán hadsereg és a flotta vezetői úgy döntöttek, hogy a repülő- 

ipart önálló alapokra helyezik,”/37/ A hasai fejlesztés első 

típusai Mitsubishi 87 könnyű-bombázó, Kawasaki 88 felderítő, 

Nakajima 91 vadász/ az 1931-32-es japán-kinai háborúban kerül
tek bevetésre, A szárazföldi csapatok támogatására kirendelt 

légiegységekét az ellenfél hareszervezési hibáit használva ki 
közvetlenül a frontvonal mögé telepítették, Putung ostrománál 
pl, 1932, febr, 5-től a Point Island melletti Baptist College 

golfpályáját használják a rohamokat támogató japán bombázók.
Bár ez a terület a kínai tizórsóg lőtávolságán belül volt, csak 

febr, 23—án kezdték el lövetni a feltörésre váró japán gépe
ket.

A japán légierőnél angol ós francia katonai tanácsadók 

segítségével "a csapatok támadóharcra való felkészítése során 

gondosan kidolgozták a fegyvernemek közötti együttműködés kér
déseit #*,"/38/ A közvetlen-támogatás terén a legfontosabb 

lőrelépóst az jelentette, hogy a saját csapatok peremvonalát 

folyamatosan jelezték a repülőgépeknek, 1932-ben a Sanghaj 
környéki harcokban az első vonalban leteritett, vörös "felk 

lő nappal” díszített fehér ponyvák tették lehetővé, hogy a re
pülőegységek támadásaikat a pereavonalhoz Зоо-Зоо m-re lévő 

célok ellen is biztonságosan folytathassák. Az ilyen Összeköt
tetés hiányában az élvonal egységeinek támogatása saját csapa
tokra is veszélyes lehetett. 1932, aug, 14-ón, az először na
gyobb kötelékben bevetett kinai bombázó erők jelzések hiányá
ban looo fős veszteséget okoztak saját földi csapataiknak. Ha 

megvizsgáljuk a repülőorök szereplését ezekben a háborús konf
liktusokban, megállapíthatjuk, "több jel mutat arra, hogy a 

légierő - a háborúban való hatékony alkalmazását tekintve -
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már 1917-1939 között túlnőtte a fontos fegyvernem szerepét*”/39/ 

A 3o-as évekre a repüiőteehnika jelentős fejlődése nyo
mán, amit látványos távolsági, kötelék- és mürepülő eredmények 

is bizonyítottak, valamint az I* vh* tapasztalatainak újraér
tékelésével általános katonai teóriák részeként kialakultak a 

hadirepülés új elméletei* ízek alapján kaptak az egyes orszá
gok repülőerői úadcröneroi jelleget* A katonai szakirók egyik 

csoportja a jövő állóháborúiban a légierő önálló hadászati be
vetéseitől várta a döntést* "Minden anyagi és szellemi poten
ciált jól felfegyverzett, nehézbombézókból álló stratégiai lé
gi haderőre kell forditani."/4o/ - hirdette az olasz Douhet 
tábornok* A hadászati repülőerők szerepét abszolutizáló elgon
dolásokkal ellentétben aáa teoretikusok nem tulajdonítottak a 

légierőknek kizárólagos csatadöntő szerepet, a légiegysógek 

fő feladatát a hagyományos haderőnemek támogatásában jelölték 

meg, "A közeli években a repülőgépeknek nem lesz döntő befo
lyásuk az ütközetekben, bér óriási mértékű fejlődésük tagadha
tatlan, fő súlyt az eddig is uralkodó jellegű hagyományos had
erőnemek képeznek továbbra is*"/41/

A légierők ós a szárazföldi csapatok együttműködésének 

hivei helyesen számoltak az I* vh-ban megjelenő harckocsik és 

a gépesített gyalogság fokozott áttörési képességével* Ezek 

tömeges alkalmazás esetén megakadályozhatták a frontok tartós 

merevvé válását. A győzelem kivívásában meghatározónak Ítél
ték a repülők szoros együttműködését a földi gyorscsapatokkal. 

"Mivel a háborúban a jól szervezett összfegyvemeni harc az e- 

gyetlen helyes módszer - a légierőnek nagyon fontos szerepe 

van - mégpedig éppen ennek a harcnak a támogatásában, "/42/ A 

3o-as óvek elejére több országban önálló fegyvernemmé váltak 

a szárazföldi csapatok harcának támogatására kijelölt repülő-
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erők* A légierő hadászati tevékenysége és a többi haderőnem- 

ael való együttműködése közötti megfelelő arány kialakításá
nak szükségességét számos katonai szakértő hangsúlyozta ebben 

az időben* Németországban, elsősorban üdét tábornok közremű
ködésével, ”a katonai légierőt olyan elgondolás alapján fej
lesztették, hogy az ne csak a többi haderő nemmel való együt
tes tevékenységre legyen alkalmas ••• hanem önálló légihad- 

vlselésre is*"/3*3/
A szárazföldi csapatokkal közvetlenül együttműködő repü

lőerők fejlesztése során még a 3o-as évek elején sem tudtak 

az egyes vezérkarok részletes és alapos tipuaigónyelckel fel
lépni* a követelmény! kiírásokat gyakran változtatták. Kísér
leteket folytattak /főleg francia és szovjet részről/ ágyús 

vadászrepülőgépek föläközeli alkalmazására. A Hanrlot 115# 

vagy a Formán lolo i db 35 mm-es APX ágyúval épült, Grigoro- 

vics I—Z gépe pedig 2 db 7ö-ma-es DKP-76/AFK ágyúval* A típu
sokkal Ügye Leareméi tó harckocsielháritó kísérleteket végez
tek, az ágyuk felszerelési és működési problémái miatt azon
ban tömeges rendszeresítésükre 

ozükségmegoldásbói született vadász-bombázó kialakítások a 

3o-as évek második felében ismét széles körben elterjedtek 

/"Eoc", BA-65, HAWK-75/* Esek azonban teclmikal-teljesitmó- 

nyi szempontból nem feleltek meg a legújabb követelményeknek, 
a repülőanyag elfogó föladatra már alkalmatlan vadászrepülő
gépekből állt a legtöbb esetben* A mozgékonyság és sokoldalú 

felhasználhatóság ellenére 1945-ig általában idegenkedtek at
tól, hogy a legmodernebb vadász típusokat bombasúllyal terhel
jék meg.

került sor* Az I. vh-ban

"A gyakorlat automatikusan kialakította a repülőtipusok 

többfeladatú változatait, melyek a szárazföldi csapatok támo-
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gatása mellett felderítést, futárszolgálatot, toxpedóvetóst, 

stb. végezhettek."/^/ A mindenoldaiúság következménye azon
ban az volt ezeknél a gépeknél, hogy valamennyi feladatkörü
ket csak elég közepes eredménnyel láthatták el, szerepük, 
természetüknél fogva, végig kisegítő jellegű maradt* A gyar- 

mati rendfenntartás illetve a többi hadorőnem alárendelt, ki
szolgáló légiegységeinek gépigényéből születő többfeladatú. 
típusok nagy számban xepülteíc szinte valamennyi országban 

/F-Х, CA-312, M-115, Junkers K-4?, R-5, A-lol, Tachikawa KI- 

36, "Lysender'"/•
Külön problémakört jelentett ebben az Időszakban az ala- 

csonytánadó és más földközelben harcoló repülőgépek védelme 

az elhárítótűztői; a 3o-ac óvek végére jelentős fejlődésen 

ment át a légoltalmi hadi technika, megszerveződött a csapat- 

légvédelem. rgyes országokban a megoldást a gépek teljesítmé
nyének növelésében látták /USA/. A vadász- és csatabombázókat 
mozgékonyságuknak és sebességüknek kellett megvédeni támogató 

bevetéseik során* Másutt /Németország/ ágy próbálták ellensú
lyozni a repülőgépek vódteiensógót, hogy azok feladataik vég
rehajtása alatt a lehető legkevesebb ideig tartózkodtak a lég- 

elháritó tűzben* rre a zuhanóbombázó íiarcmodor bizonyult leg
alkalmasabbnak. A Szovjetunióban az I* vh* eredményei és a há
borút követő katonai konfliktusok tapasztalatai alapján ”a ka-

voltak győződve
arról, hogy az ellenség haditechnikája és élőereje elleni kis 

magasságokból folytatott harchoz eiengedhetetlenek a speciális 

páncélozott repülőgópek*"/45/ Ezért kezdettől fogva páncélle- 

mezokkel védett, imponáló ronbolóerővel rendelkező alacsonytá- 

nadó repülőgépek fejlesztésére koncentráltak. Az első ilyen 

csatarepülőgépek viszont konstrukciós hiányosságaik és eiógte-

tonai szakértők és a repülőkonstruktőrök



- 27 -
len teljesítményük miatt nem kerülhettek sorozatgyártásra*

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a szárazföldi 
csapatokkal közvetlenül együttműködő repülőkötelékek a harci 
típusok fejlesztésének szakaszossúga, megosztottsága és több
szöri irányváltoztatása valamint a közvetlentámogatás harcel
járásainak és szervezeti formáinak lassú és nem kellően spe
ciális kialakítása miatt csak a öo-as óvek végére érhették el 
a többi repülőnem színvonalát* Az éleződő gazdasági és poli
tikai ellentétek meggyorsították a fegyverkezést. Ügyre nö
vekvő ütemben folyt a hadseregek általános motorizációja. A 

technikai fejlődés az eddigieknél sokkal nagyobb teljesítmé
nyi lehetőségeket adott a repülésnek a biztonság növelése mel
lett. ?Jig 192o. febr. 28-án a sebességi világrekordjuk a repü
lőgépeknek 283*4 km/h volt /Fro. Spad 27/, addig már 1934. 
okt. 23-án elérték a 7o9,l km/h-t /Olo. Macchi-Castoldi 72/.
Az ipari lehetőségek, valamint az új alkalmazási módszerek el
fogadása vagy fel nem ismerése szabta meg, hogy az egyes or
szágok létre tudtak-e hozni а II. vh. előestéjén szárazföldi 
csapataikat közvetlenül és folyamatosan támogató, esetenként 

csatadöntő szerepet játszó harcászati repülőkötelókeket.

♦ ♦ ♦

Az USÁ-ban a sajátos földrajzi érdekeknek és a külpoli
tika általános irányvonalának megfelelően önálló bevetésre 

alkalmas ütőképes nehézbombázó légierőt hoztak létre. A 2o-as 

évek végén megerősítették tengerészeti repülőkötelókeiket is, 

úgy, hogy szem előtt tartották "az anyahajók fejlesztésének 

szükségességét és azt, hogy az anyahajó-bázisú vadász és fel
derítő egységek a tengeri ütközetek lényeges alkotórészeivé
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váltak. "/46/ Szaporodott; a fedélzeti óa katapult-megfigyelők 

azárna /Curties 02C, Vought 03И/. Ha hajóegyeégeknek kellett 

biztooitani a szárazföldi csapatok tüztámogatását ezek a 

pülőgópek vezethették a flotta tüzét. Sikeres működésük hatá
sára több, eredetileg a haditengerészet számára kóazült tí
pust átvettek a szárazföldi erők is /a Vought 02U-t pl. 0-28 

fellel/. I95I-39 között a hadsereg 22 tüsvezető-felder!tő tí
pus fejlesztését finanszírozta, de mivel harci bevetésük, az 

USA szárazföldi erőinek éles bevetése valószínűtlen volt a le
gyártott repülőgépeket kisegítő szerepkörben használták* Ezek 

a típusok azonban már nem szoksógiaegoIdáéként kerülhettek a 

tiizóregységek mellé, hanem mind kialakításukban, mind felsze
relésükben a közvetlen együttműködés speciális követelményei
nek megfelelően készültek. Pl. az 0-52-t, "a 0urtiss-Vright 

Corp. 85* modelljét G. A* Page a szárazföldi csapatokkal köz
vetlenül együttműködő кözeIfelderitő-megfigyelő és tűzvezető 

típusként tervezte,"/47/
A flotta légierejének 1932-ben megindított modernizálá

sa során a támadó harci gépek kapták a fő hangsúlyt, A megje
lenő áj bombázórepülőgépek zuhanásban vagy siklásban támadhat
ták a célterületet - ehhez természetesen speciális maszerekre 

és megfelelő repülési gyakorlattal rendelkező személyzetre 

volt szükség. A haditengerészetnél a szükséges technikai és 

személyi feltételeket még a harci bevetés előtt, a 3o-as évek
ben megteremtették a szoros fegyvernemi együttműködéshez. Да 

USA hadseregének bevetési színteréül ebben az időben a Csen
des-óceán, esetleg Ázsia számított. Az ott feltételezhető tám
pont jellegű arcvonalak elleni harchoz zuhanóbombázó repülőgé
pek megfelelő támogatást nyújthattak volna, ennek ellenére a 

szárazföldi haderők vezetése nem támogatta. "Az USA hadserege
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alkaiommal módosították a francia légierő felépítését:, ennek 

ellenére nem sikerült biztosítani a haderőnemi Jelleg gyors 

továbbfejiődésétI a repülőerűk decentralizálása, az önálló, 

támadó felhasználásról való eleve lemondás végig Jellemző ma
radt а Зо-ав években. "A légierőt a szárazföldi hadsereg me
rev, dogmatikus védelmi koncepciójába kényszer!tették bele.M/5o/ 

Ez nem szoros haderőnemi együttműködést Jelentett, hanem tel
jes alárendeltséget, kisegítő feladatkört. A passzív védeke
zés elvén alapuló "Maginot-teória" szabta meg a repülőerők ki
építésének módját, anyagilat- pedig, a gyártási lehetőségek el
lenére korlátozta a minőségi továbbfejlesztést. Noha már 1935- 

bon egy gyalogos zászlóaljra 6,3 db hk. és 12,3 áb repülőgép 

Jutott, a gépesített harceszközök alkalmazási elvei Jelentős 

hiányosságokról tanúskodtak. "Pétain marsall például abban az 

időben azt a meggyőződését nyilvánitóttá, hogy a gyors mozgá
sú harckocsik és repülőgépek nem változtatják meg a hadviselé
si módokat, és Franciaország biztonságának fő tételei egy 

rődrendszerrel megerősített összefüggő arcvonal kiépítése• '*/51/ 

A megerősödő konservativ vezetés nem vette figyelembe a légie
rő tábornokainak /Denain, Armengaud/ és a páncélos erők szak
értőinek /de Gaulle/ Javaslatait, hogy az egyre nagyobb szám
ban kibocsátott gépesített harceszközökből szervezzenek ütőké
pes támadó aagaeabbegysógeket megfelelően mozgatható tartalé
kokkal, melyekhez "végzetül erős felderítő, vadász és támadó 

repülőkötelékek csatlakoznának szervesen."/5^/ önmagéban az a 

tény, nogy a felállított vegyes repülőegységeket a szárazföldi 
elöljárók alárendeltségébe utalták nem szüntette meg sem a tá
mogatásra szánt repülőerők szervezeti gyengeségeit, sem az al
kalmazási elveinek korszerűtlenségét.

A 3o-as években technikai-harcászati Jellemzők figyelem-
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be vételével alig volt Franciaországban a szárazföldi csapa
tokkal közvetlen együttműködésre alkalma© reülőgóptipus. Ki
vételt szinte csak a tuzfeideritők jelentettek /Вй-27, M-H5, 

Potez 2ö/. Külön figyelmet fordítottak a Maginot-vonal tüz- 

körzeteiaek légi irányítására. Ide helyben lebegő Loö-Jo au- 

togirokat is vezényeltek. A tüzvezetóshez szükséges híradó— 

rendszer ki építését és a rádiókészülékek korszerűsítését a 

Зо-as óvek végére befejezték ugyan, de az irányítás vezetési
vagy hadgyakorlaton történő kipróbálására 1935-4o között 

mindössze egyszer, 1936 márciusában került sor. A tűzhelyei 
bitők legnagyobb problémáját továbbra is a közepes teljesít
ményükből óo gyenge fegyverzetükből fakadó védtelensógük j 

lentette.
"A repülés terén nem volt pontosan körvonalazott hadi- 

technikai politika, amely lehetőséget adott volna a teafőzők
nek, hogy szilárdan megalapozott terv szerint dolgozzanak"/53/ 
A szárazföldi csapatok támogatására szánt repülőgéptípusok 

fejlesztését szétaprózták. 1939 júniusától a francia kapitu
lációig 17 közvetlen együttműködésre alkalmas tipus 42 alvál- 

tozatának kialakítása folyt egyidejűleg. Az elkészült kiváló 

prototípusok többsége /líC-боо, Romeo По, Но üssél 30/ nem ke
rült sorozatgyártásra. A hiányosságokon amerikai gépvásárlá
sokkal sem tudtak alapvetően változtatni /54/. Részben, mert 
a megrendelt repülőgépek jelentős része nem érkezett meg ide
jében Franciaországba, másrészt pedig az állományba vett 

port gépeket hagyományos szerepkörben kívánták felhasználni*
Az Armée de l*Air kötelékeibe 1939-tól tehát már voltak 

olyan típusok, amelyekkel meg lehetett volna oldani a száraz
földi csapatok közvetlen légitámogatását, de a pasaziv-vóde- 

lem koncepcióján még а II. Vh. előestéjón sem változtattak.



- 33 -
"A tankok, a repülőgépek ••• a nagy háború utolsó csatáiban 

megmutatták ugyan, hogy segítségükkel meglepetést lehet kel
teni, ás áttörést lehet végrehajtani, most mégis csak a vona
lak erősítésére szándékoznak ezeket felhasználni, bár harci 
erejük azóta folyamatosan tovább nőtt»"/53/ * Jellemzi de 

Gaulle a légierővel kapcsolatos hivatalos álláspontot#
A földi harcokba való közvetlen beavatkozás repülőgépei 

közül a BR-691* és BR-693 harci gépek egy többfóladatá típus
osa Iád "bombardier láger d'attaque" /könnyű csata-bombázó/ 
változatai voltak, kizárólag földi célok elleni harcra ter
vezve. A BR-691 támadófegyverzete l5°-ban lei'elótüzelő 2o

s MAC—1934 GPU# valamint Miche-es HS-4o4 gá. és 2 db 7,5 

iin а-200/Р bombakészlet /4oo kg/ összetételű volt# A minden
tekintetben korszerű gépeket azonban megfelelő védőpáncól hi
ánya és a földközelben tapasztalható nagymérvű teljesítmény
csökkenés /tengerszinten loo km/h-val esett vissza a sebesség/ 
a harcok során igen sebezhetővé tette#

A Potez 635 könnyübombázók ós a Potez 631 alacsonyt  óraa
dó-vadászrepülőgépek szintén többfeladatú fejlesztési vonal 
eredményeként kerültek a légierő állományába# Bár fegyverze
tük megfelelt a támogató harc követelményeinek, a típusoknál 
stabilitási és manőverezési problémák Jelentkeztek, rossz 

volt a pilóta kilátása, ós a páncélozás kérdése is megoldat
lan maradt. A francia légierőnél általános Jelenség volt, 

hogy ”a támadófegyverzet növelésével arányosan nem Kapott 

kellő figyelmet az alacsonytámadó típusok védelme 

talos álláspont gyakran a harcászati tulajdonságok rovására 

növeltette a teljesítményi követelményeket#"/56/
Nem fordítottak kellő figyelmet a szárazföldi csapatok

kal együttműködő repülökötelékek ós a földi erők közötti ío-

a hiva-# • •
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lyamatos közvetlen összeköttetóG biztosítására 

gépek irányítását nem a peremvonal egységeitől végezték, ha
nem rádióközponttal felszerelt Pótez GJo harcirányító repülő
gépekkel igyekeztek megoldani* Izek a földi magasabbegységek 

parancsnokságával tartva a kapcsolatot vezették a lógikötelé
kek tevékenységét* Ezt a módszert azonban csak a vadászerők- 

nól gyakorolták be, a csatarepülő egységekhez beosztott né
hány harcirányító repülőgép a gyakorlatban összekötő rádió ál
ló írásként szolgált a földi x^arancsnokság és a kötelékek veze
tői között*

Mindez beleillett a francia védelmi koncepcióba, de a 

hullámzó, gyorsan változó fronthelyzet, ellenséges légifölény 

vagy váratlan támadás a földi harc támogatásának ezeket az 

eszközeit ós módszereit teljesen irreálissá tette* А II* vh* 

kitörésekor Franciaország sem megfelelő támogatásra alkalmas 

repülőállománnyal, sem a szükséges szervezeti formákkal és 

harcászati elvekkel nem rendelkezett*
"Иar;.y-Brltanniában a légierőt a szárazföldi és tengeri 

haderőnek rendelték alá, ezért a repülőerők fejlesztése a ve
zető haderőnemek szükségleteinek függvénye volt*"/57/ A 2o-as 

években túlbecsülve a flotta önmagában való jelentőségét nem 

fordítottak ©lég figyelmet közvetlen együttműködésre alkalmas 

repüiőjkötelék kiépítésére, N 

nélküli hajóhad a levegőből mennyire sebezhetővé vált* A fi
gyelemreméltó technikai eredmények ellenére a szárazföldi 
hadsereg számára sem készültek sx>eciális támogató repülőgépek* 

Innék fő oka az volt, hogy ebben az időben a gyarmati rend- 

fenntartás számított egyedül katonai tevékenységnek, s ez nem 

igényelt modern repülő technikát; anyagilag pedig a hagyomá
nyos haderőnemek /főleg a flotta/ prioritása korlátozta a ló-

* A repülő-

ismerték fel, hogy a fedezet
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gierőfejlesztést, A harcászati repülőegységeket "general pur
pose” /többfeladatú/ repülőgépekkel szerelték fel* "Az ilyen 

repülőgépek csapatszállítókkal közösen alkalmazva először Ik
rákban bizonyították be, hogy jól használhatók a gyarmati t 

rülotek megszállás nélküli biztosítására."/58/
Ezek a tipusok /"Vivnd", "Atlas", "Hardy"/ csak légi és 

légvédelmi ellenfél hiányában kísérhették a földi erők har
cát! megjelenésük nem jelentett fejlődést az I. vh, végére 

meginduló differenciált lógierőfejlesztóshez képest. Annál is 

inkább, mert a típusok kialakításánál nem csak szervesen ösz- 

ezefüggő feladatok kombinálását várták el, hanem un. mindenes 

repülőgépeket igényeltek. Az 1931-es G.4/31 specifikáció pl. 

nappali ós éjszakai könnyübombázó, zuhanóbombázó, taktikai 
felderítő és torpedóvető repülőgép kiírást tartalmazott. Bár 

erre 9 cég is jelentkezett többfeladatü tervezésekkel, ezek
ből egyetlen típus sem volt szériakópea /59/*

1936-ban került sor a RAF fegyvernemenként! átszervezé
sére /во/. Ebben a megoldást sürgető belső problémák mellett 

jelentős szerepet játszott a francia légierő 1934-es rekon
strukciója, valamint az a tény, hogy 1935-ben megkezdték a 

Luftwaffe nyílt fejlesztését* "1935 márciusában Göring beje
lentette, hogy a Reich hatalmas légi hadsereget teremt ós 

hogy ebben a sok vadászgépen kivül ... jelentékeny romboló 

erő is helyet kap."/61/ Az angol ipar új, korszerű elfogóva
dászokat /"Hurricane", "Tornado", Blackburn МВ-2/ és távolsá
gi nehézbombázókat /"Stirling", "Manchester", "Halifax"/ fej
lesztett ki, zeket a légierő önálló magasabbegysógelbe szer
vezték. A repllőerők felújítása elsősorban a hadászati műve
letekre alkalmas bombázókat ós a honi légvédelem típusait ó- 

rintette, a szárazföldi csapatok támogatásának kérdése hát-
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térben maradt. Még a legyártott kőnnyübo mb ázó kbó i 

létre nagy támogató kötelékeket a földi harc kisérésére, "Az 

angol katonai vezetés szerint a légierő fontossága mindenek 

előtt az önálló védelmi vagy támadó tevékenységben nyilvánul 
meg, és csak kevésbé a többi haderönemmel való együtműködés
ben. "/62/

hoztak

Az együttműködést szükség esetén "light-bomber” Aönnyü- 

bombázó/ repülőgépekkel akarták megoldani. A Fairey "Battle”* 

és a Bristol "Blenheim” gépek 1937-ben kerültek csapatozolgá- 

latra, és minden tekintetben alkalmatlannak bizonyultak a 

földi csapatok harcának közvetlen támogatására. Az eleve kö
zepes teljesítményű típusok földközelben vesztettek manővere
ző képességükből - nehézkességük és páneólozatlenságuk miatt 

jelentős hátrányban voltak a légvédel< 

lis tűzerejűk /I db 7,62 mi>-es Browning, 1 db Vickers-« gpu./ 

még saját védelmükre sem volt elegendő. A könnyübonbázók le
hetőségeinek téves megítélésére 194o-ben súlyos veszteségek 

hívták fel a figyelmet! ”május 17-én 12 "Blenheim” támadta 

Gembloux körzetében a német harckocsi csapatokat és az előre
nyomuló gyalogságot, nagy számú IIE-lo9 vadász bevetésének kö
vetkeztében azonban mindössze egyetlen gép tért vissza a bá
zisára **.”/63/

Az anyagi támogatás korlátozottsága és a harcászati re- 

pülőkötelókek korszerűtlen kiépítése mellett a földi csapa
tok légitámogatásának megszervezésében a fő akadályt az je
lentette, hogy a HAF-nek ”nom volt olyan szerve, amely a szá
razföldi csapatokkal való együttműködést szervezte, irányí
totta volna* Ezt a feladatot pótlólag a Fighter Command-nak 

kellett megoldania*”/64/
A II. vh, első ütközeteiben súlyos kudarcok bizonyitot-

1 szemben. Minimá-
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ták az angol légierői ej losztós egyoldalúságét, a haderőnemi 
együttműködés szerepének lebecsülését* Mivel azonban ez a 

fejlesztés a légifölóny kivívására alkalmas típusokkal /"Hur
ricane", "Spitfire"/ látta ©1 a vadászerőket a RAF lehetősé
geit általánosan is meghatározónak értékelték* A közvéle
ményt és a katonai szakértők vélekedését egyaránt tükrözi 
Dirkaen londoni német nagykövet 1939 szeptemberéből származó 

feljegyzései "A harci hangulatot általában alátámasztotta az 

a tudat, hogy © fegyverkezésben mutatkozó hi nyolcat kiküszö
bölték, és hogy Anglia különösen a légi haderő és a légvéde
lem terén kellő mértékben fel van fegyverezve*" /69/

A két világháború között Olaszország is sokat áldozott 

a légierő fejlesztésére, de rekordergópei kimagasló eredmé
nyei ellenére a nyersanyagozegény ipar nem tudta kielégíteni 
a katonai vezetés egyre növekvő igényeit* A gyártó kapacitást 

a nehézbombázókat abszolutizáló, douhetista szellemben törté
nő légierőópitésre állították át. így a rendszeresített két
séges harci értékű hárommotoros bombavetök mellől /CA-lol, 

SM-79, Ш-81/ hiányoztak a korszerű elfogóvadászok és a csa
tarepülőgépek.

Az Etiópia ellen 1935 szeptemberében kiprovokált háború 

nem bizonyult megfelelő gyakorlásnak a repülőerők önálló il
letve harcászati együttműködő bevetéseinek ellenőrzésére. Mi
vel Etiópia alig rendelkezett a "Douhet-doktrina” által cél
ként megjelölt hátországi objektumokkal, a bombázó erőket 

egyre nagyobb számban vetették be a front támogatására. "Ha
dászati célpontok hijján a bombázások közvetlen tárgya az em
ber lett."/66/ A hagyományos bombázórepülőgépek földközelből 
harcoltak az olasz egységek kisérése során, de ezt még légi 
és légvédelmi ellenfél hiányában sem tehették veszteségek nél-
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kill» 1933t dec. 15-6n a Gabredai*e melletti harcok során 2 CA- 

lol saját; kötelékük felcsapó bombarepeszeitől súlyosan meg
rongálódott, ugyanekkor egy harmadik gép dombnak ütközve le
zuhant*

A harcok kezdetén a földi és légi egységek legfeljebb 

egyidejű alkalmazásáról beszélhetünk, s az sem volt mindig 

sikerest 1935# okt# 4-én Adna körzetében a szétvert etióp csa
patok bekerítését éppen a légierő senkivel som egyeztetett, 

öncélú tevékenysége akadályozta meg. Az együttműködést még a 

légiegységek között sem biztosították, a levegőben egyszerre 

megjelenő CA-lol bombázók, HQ-1 és Ш-37 felderitők egymást 
zavarták, veszélyeztették. Az ilyen és hasonló eseteket figye
lembe véve az egyes visszaemlékezések akaratlanul is jelzik a 

fasiszta olasz légierő súlyos problémáit. "Kemény dolog volt 

ott lenn a lógiháború, még úgy is, hogy ellenséges repülők 

nem voltak."/67/ - Írja Vittorio Mussolini.
A hadműveletek második szakaszában lépések történtek a 

szorosabb haderőnemi együttműködés megszervezésére. Az ütkö
zetek előtt a földi egységek harcászati céljait ismertették 

a repülőkötelókek parancsnokai előtt. Módosították a bombá
zás technikáját, a földkuzeli uarcot a mozgékonyabb felderí
tő ős vadászrepülőgépeknek engedték át. A főparancsnokságot 
átvevő Bádogiio tábornok helyesen mérte fel a repülőerők al
kalmazási lehetőségeit. A légierő "teljesitmónye annál na
gyobb lesz - jelentette ki - minél szorosabban együttműködik 

a földi hadsereggel. Sera az egyik, sem a másik nem viselhet 

többó egymásában háborút. "/68/
Az átszervezések eredménye már az 1936 februári tárna-

♦

dássorozatban jelentkezett. A földi gyorscsapatok febr. 17-19 

között folyamatos támogatást kaptak a repülőktől* A fokozott
4% m,

f *4
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légitevékenyoóg bizonyitéka a februári 545 harci bevetés /396 

t bomba, Зоооо lövedék felhasználása/. 1936* febr. 28-án az 

elakadó gyalogságot kifejezetten a repülőrajok hullámokban 

ismételt támadásai vitték újabb rohamra, ami áttörést eredmé
nyezett* A jelentős sikerek azonban figyelmeztető statiszti
kával párosultak. Egyetlen nap alatt az etióp puskatüz követ
keztében 9 CR-2o vadász és 5 HO-1 felderítő súlyosan megron
gálódott, egy CH-20 ás 3 hO-37 lezuhant.

Az Etiópia elleni háború a légierők szempontjából uúr 

túllépett a 2o-as évek gyarmati kon?iiktueainak szintjén, az 

olasz repülőerők alkalmazása bizonyos esetekben már haderőne
mi jelleget mutatott. A harcok felhívtak a figyelmet a hadá
szati méretekben történő légi utánpótlás lehetőségeire ős ó- 

riási jelentőségére /a körülzárt Sardo-t 32o km-rői tartották 

fenn/, nyilvánvalóvá vált viszont az is, hogy az abszolút lé
gi uralom önmagában kevés egy ország elfoglalásához, egy had
járat megnyeréséhez. "A háború bebizonyította, hogy még a 

szinte fegyvertelen abeaszinékét sem lehet egyedül légierővel 
legyőzni.*'/69/ A levegőből fedélzeti fegyverekkel, bombákkal 
eőt harci gázzal támadott etióp csapatok hosszú ellenállásá
nak egyik fő oka éppen a fasiszta hadsereg haderő- ós fegyver
nemeinek koordinálatlanságában keresendő.

"Olaszországnak nemcsak európai oktatók által előkészí
tett korszerű fegyverekkel felszerelt ellenséggel kellett 

szmbeszállnia, hanem két másik arcvonalon is meg kellett Üt
köznie, a politikai és a gazdasági arcvonalon *.,"/7o/ Hogy 

Benito Mussolini Idézett nyilatkozata mennyire nem felelt meg 

a valóságnak a politikai ós gazdasági ütközetet illetően, nem 

e dolgozat feladata bizonyítani, itt elég talán utalnunk a 

Népszövetség /vagy külön Anglia/ ellenségesnek aligha mondiia-
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tó magatartására. Az olasz katonai vezetés alaposan eltúloz
ta háborús sikereit, в köztük személyi kapcsolatoknak is kö
szönhetően a légierő tevékenységét /71/. A túlértékelés egye
nes következménye lett, hogy a 5o-as évek közepén a repülő©— 

rők már sürgetővé váló technikai és strukturális átalakítá
sát nem hajtották végre. Változatlan elvek alapján folyt az 

európai ellenféllel szemben alkalmatlan közepes teljesitmónyü, 

gyengén védett nehéz- és könnyübombázók gyártása,
A vadászfej lesztós eredményezett ugyan néhány mozgékony 

és különösen jól manőverező tipust /CR-32, MC-2oo/, ezek a- 

zonban fegyverzet és védettség szempontjából voltak jelentős 

hátrányban a korszerű vadásserőkhöz képest, és teljesítményük 

sem volt elegendő. Még nagyobb hiányosságok jelentkeztek a 

speciális alacsonytámadó repülőgépek terén. Ilyen feladatok 

ellátására először az 1955-ben tervezett Capróni AP-1 felderi- 

tő-bombázókat rendszeresítették, 2 db 12,7 ram-es Breda-SAFAT 

gpu. ós 4oo kg bomba fegyverzettel. A tipust azonban stabili
tási problémái ós igen rossz harcászati tulajdonságai miatt a 

II, vh, kitörésekor kénytelenek voltak bevetésre alkalmatlan
nak nyilvánítani.

1939-4o-ben a földi csapatok közvetlen támogatására
gyeden tipus állt rendelkezésre* a BA-65*"caccia-assalto" 

/vadász-bombázó/ megnevezésével ellentétben inkább felderitő- 

bombázó kialakítás volt, Repülési tulajdoóságait figyelembe
lékeztetett. "Mindkétvéve az angol '•Battle" repülőgépekre 

bombázó lassúnak és nehézkesnek bizonyult még saját védelmé
nek ellátására is. Noha a BA-65 valamivel jobb teljesítményt 

nyújtott, mint a nagy testű "Battle", stabilitási hibái ós 

rossz kezelhetősége miatt általában tehetetlen volt az észak- 

afrikai bevetései során."/72/ A repülőgépek védelmi támpontok



- 41 -
rombolását 1 db 5oo ós 2 db 2oo kg-OS bombával, az élőerő el
lőni harcot 16 db 45 kg-os, vagy löo db 4 kg-os repeszbombá
val és 2 db 12,7 mm-es valamint 2 db 7%7 mm-es Breda-SAPAT 

géppuskával folytathatta, A típust egyébként nem folyamatos 

földközeli harcra tervezték, csatarepülŐ tevékenységét páncé
losat lansága és igen kis repülési távolsága /kezdetben csak 

55o km/ tovább korlátozta#
Mivel a spanyolországi kudarcok ellenére az olasz hadve

zetés fontosabb szerepet szánt a "nyolc millió szuronynak", 

mint a harckocsi- és repülőcsapatoknak a Regia Aeronautics 

gósz szerkezetét jellemző elmaradottsága miatt a II# vh-ban 

végig másodrangú szerepet játszott#
Japán a Зо-as évek elején már meggyorsította repülőerő- 

inek korszerűsítését# A kor technikai színvonalának megfele
lő olyan légiegységek felállítását tűzték ki célul, melyek 

vagy önálló hadászati csapásokat végezhettek, vagy közvetle
nül segíthették a földi és vizi harcot# Bár a douhetizmus ve
zető japán katonai körökben is követőkre talált Aukio Ozuki 
hadügyminiszter/ a repülőgépgyárak fő megrendelője a 3o-as 

években a flotta maradt, amely jellegénél fogva nagy számban 

ig-nyelt harcászati együttműködő típusokat# 1954-ben kezdték 

meg a haditengerészeti ropülőorok rekonstrukcióját /А5М 

dász, G3M kótmotoros, B4Y egymotoros bombázó/, "izekkel a gé
pekkel a japán flotta részére az agresszív terveket megfelelő
en támogatni tudó légierőt hoztak létre,"/75/

A gyártási hiányosságok, az elégtelen alapanyag tovább 

ösztönözte az erősen fasisálódó japán vezetést, hogy a repülő
erők fejlesztését ne elvi viták, hanem gyakorlati tapasztala
tok alapján, gyorsított ütemben hajtsa végre# A 2, kinai-ja
pán háborü /1957* jál# 7*/ megfelelőnek látszott erre* As
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1938-ae gazdasági törvény és a repülőgépgyáraknak folyósított 

3 millió yen hitel !94o-ig megkétszerezte a teimeiést.
A háború kezdetén иа japán flotta légiereje megkísérelt 

támadásokat vezetni a kinai közigazgatási központok ellen, u- 

gyanakkor a hadsereg légierejének 3oo gépe a szárazföldi csa
pa tokival szoros együttműködésben harcolt*"/74/ A japán repü
lőerők nehézkesen irányítható vegyes légiezredekkel /Hiко 

Rental/ kezdték meg a háborút. A kezdeti sikertelen támogató 

kísérletek után ezeket mozgékonyabb repülőosztályokka1 /Beá
tái/ váltották fel, A gyorsan mobilizálható, fronthoz köze
lebb telepíthető, egynemű З^ЗВ gépes egységek kisebb rombo
lóerejük ellenére nagyobb hatásfokkal harcoltak. A gépállomá
nyuk Mitsubishi KI-3o és Kawasaki KI-32 "keibaku” Aönnyü-bom- 

bázó/ repülőkből állt. A kinai csapatok a Зо-as évek végén 

zonban már jelentős légvédelemmel rendelkeztek /88 

Flak—18 légelháritó ágyúkat is vásároltak/, amely ha csak ke
vés gépet lőtt is le, általában a magasba tudta kényszeríteni 
a támadókat.

A szárazföldi hadsereg legjobban bevált támogató repülő
géptípusa a Tachikawa KI-36 "rentokeibu" /könnyű felderitő
bombázó/ volt* "A 2, kínai-japán háborúban sikeresen működő 

KI-36-об gépeket kis kötelékekben szétosztották a támadó föl
di magasabbegységek között."/75/ A rögtönzött tábori repülő
terekről is biztonságosan harcoló típus folyamatos rádiókap
csolatot tudott fenntartani a földi harcirányitással. Megnöveke
dett a taktikai felderítés szerepe, illetve földi utasításra 

közvetlenül támogató harciéiadatot hajthattak végre a levegő
ben tartózkodó gépek. A folyamatos föld-levegő összeköttetés 

óriási előnyeit a rajkötelékekre szétforgácsolt erők nem hasz
nálhatták ki kellő mértékben, Elégtelen volt a típus fegyver

es
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ssete Is /2 db 7$7 mrn-os 3*M gpu., lo db 15 vagy 12,5 kg-oe 

bomba/* A kinai vadászaktivitás növekedése és a könnyüfegy- 

vertüz okozna veszteségek következtében 1936-ban hasonló sze
repkör ellátására áj Mitsubishi KI-51*repülőgépek érkeztek a 

harcoló csapató lehoz* Ez a változat lényegesen gyorsabb volt 

/80 km/h-val/ óe fegyverzetét is megerősítették /3 db 7$7 xaia- 
es 89.M gpu. és 2oo kg bomba/* A szervezésre vonatkozó koráb
bi gyakorlatot azonban nem módosították és ez korlátozta a 

harcászati légierő eredményeit*
A szárazföldi csapatok harcának folyamatos, kis veszte

ségekkel járó támogatása ebben a háborúban is alapvetően a 

vadászerőkre hárult* A4., 5* és 11* Sentai kötelékében Kíná
ba vezényelt Hakajima KI-27 vadászok többségét vadászbombázó
vá alakították át. Az alapváltozathoz képest alacsony tárna dáa- 

hoz tervezték át a motorhütóst, Javították a pilóta kilátását 

lefelé s 4 db 25 kg-os bombát szereltek a gépekre* Tömeges 

bevetésükre először 1936* Ján* 12-én került sor a Vulian kör
zetében harcoló japán gyalogság támogatására* A vadászbombá
zók alkalmazása egy-egy szakaszon laegkönnyitette ugyan a föl
di csapatok előremozgáeát, de előre ki nem dolgozott tervek 

szerint, kis kötelékekben történő, hullámszerű felhasználásuk 

miatt szerepük kisegítő és nem csatadöntő jellegű volt a 2. 

kinai-japán háborúban.
A japán flotta légiereje a háború során fontosabb sze. 

pet kapott nemcsak hadászati, hanem harcászati téren is. A 

haditengerészet zuhanó- és konnyübombázó repülőgépei terem
tették meg "a feltételeket ahhoz, hogy saját erőik partra 

szállhassanak Délkelet- és Kelet-Kina legfontosabb pontja
in. "/76/ A bombázókötelékek mellett a flottatüzérség irányi- 

tdíját végző tűzvezetők működtek о legsikeresebben. Kanton el-
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húzódó ostrománál pl* csak Hakajima 5ШН tüzfelderitők folya
matos rajonként! váltásával sikerült megteremteni az eredmé
nyes támadás feltételeit*

A tengerészeti légierő felhasználásánál gyorsabban al
kalmazkodtak mind a nagy kötelékek bevetésének, mind pedig a 

vadászfedezet igényéhez* 195©« okt. 27-én DIA és B5N bombázók 

A5M vadászrepülőgépek fedezete alatt 15o bevetéssel segítet
ték győzelemre a szárazföldi erők mér-már elakadó Vac sang el
leni támadását* Izek a haditengerészeti gépek **a földi akció
kat támogató taktikai bombázókként szolgáltak, teljes siker
rel annak ellenére, hogy sem a személyzetet, sem az üzemanyag- 

tartályt nem védte páncélzat*"/77/ Ebben a típusok mozgékony
ságán és jó harcászati tulajdonságain kívül nagy szerepe volt 

a haditengerészeti harcászatból meghonosított zuhanó és sikló 

bombavetésnek, amely nemcsak az elhárítást nehezítette, de 

többszörösére növelhette a találati pontosságot is*
A 2. kinal-japán háború során a kínai légierő gyengesége, 

valamint a hadszíntér jellege miatt a japán harcászati légie
rő elleni harcban fokozott jelentősége volt a frontközeli 
pülőterek földi csapatokkal történő támadása* 1937 novemberé
ben a kínai 8* hads. 115* és 129, ho-ja kezdett parttizánhar- 

cot, mely során két Uszjang melletti repülőteret elfoglaltak, 

egy harmadikat pedig többször tűz alá vettek. Ennek következ
tében 1938 tavaszán Csencseng körzetének támadásában a japán 

szárazföldi erők légitámogatása akadozott, bizonytalanná válti 
a 2« KK. csapatai fel tudták tartani a japán egységeket.

Az ebben az időben szerveződő kínai repülőerők csak né
hány alkalommal tettek kísérletet csapataik közvetlen támoga
tására, A krónikus géphiányt a szovjet szállítások enyhítet
ték valamelyest /1939* aug-ig 985 harci repülőgép/. 1938-tól
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a kinai légierő alapvető harci egysége a 3>-5o gépből álló 

repülőosztály lett# Bár a földi harcba való beavatkozáshoz 

korszerű gépek nem álltak rendelkezésre, a katonai vesotés a
igpróbálta összpontosítani meglévő erőit, hogy 

Így pótolja a technikai-teljeaitményi hiányosságokat, 1938, 
ápr, 6-án Csocsuang köx'zetében Hazücsou—tói észak-koletre a 

tá.iadó japán csapatok szárnyaira váratlan ellencsapást mér
tek, Az ellenlökés sikerét összpontosított tüzérségi előké
szítésnek, kót harckocsi osztagnak ós mintegy 65 gépes repü
lőé soportosi tásnak kellett biztosítani. A kinai hadműveletek 

nem kis mértékben a légierő tevékenységének következtében 

helyi eredményeket hoztak.
A kinai repülőerők harcászati sikereit állandó nehézsé

gek kísérték, A személyzet tapasztalatlansága, az összekötte
tési gondok a rohamok során a már elfoglalt állások támadását 
eredményezte. Mivel a kinai légierőnél egyidejűleg 9 harcá
szati támogató repülőtipust használtak /78/ nehéz volt az 

egységek ellátása, harc közben pedig egymás elleni támadások
ra is sor került, illetve a földi elhárítás is veszélyeztette 

a repülőgépeket saját egységeik kisérése idején. Szoros 

gyüttmükodés anyagi és személyi feltételei a háborü végéig 

hiányoztak a kinai légierőnél. A mennyiségi hátrány miatt a 

korszerű vadászrepülő típusokat vadászbombázó alkalmazás he
lyett elfogóvadász szerepkörben a lógifölényért folytatott 

harcokban repülték.
A 2. kinai-japán háború tapasztalatainak minél előbbi ka

matoztatáséra Japánban 194o. máj, 2o-tól tanácskozássorozatot 

szerveztek, amelyen a katonai szakértők mellett részt vettek 

a repülőgópgyártók és tervezők is. A megbeszélések eredménye
ként a haderőnemi együttműködés kérdéseit alapvetően sikerült

főirányokban
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megoldani a II* vh-ba való belépésig. Habár a krónikus nyers
anyag- és automatizált; technológia hiánnyal küzködő Japán nem 

bírhatta a mennyiségi és minőségi versenyt az USÁ-val a hábo
rúi folyamán, 1943-ig a szövetségesekével legalább azonos 

szinten meg tudta oldani szárazföldi csapatainak közvetlen 

támogatását a levegőből.
Németország légierőiejleeztésónek újrakezdését a polgári 

repülést korlátozó un. kilences-törvény 1925vÖs eltörlése 

tette lehetővé, A polgári lógiköziekedés jelentős technikei- 

teljesitményi eredményeit felhasználva hamarosan titkos kato
nai légiflottát építettek ki. Ebben az időben "a Reicherer 

elsősorban a különböző prototípusok iránt mutatott nagy ér
deklődést. "/79/ Igyekeztek felkészíteni az ipart a hadigépok 

gyors, tömeges kifej lesztósére, a polgári pilóták rejtett ka
tonai kiképzésével pedig a szükséges szakképzett legénységet 
is biztosították, A titkos légierő kiépítését nem elsősorban 

katonai elméletek, hanem a gyakorlat szűk lehetőségei hatá
rozták meg. A "szükség"- vagy "árayók"-lágierő gépállományát 

kben titokban épített hadirepülőgépek /АВ-65, HF-43/, 
külföldi leányvállalatoknál gyártott repülők /SAAIWunkere K- 

47/ és katonai célokra is könnyen átalakítható polgári szál
lító, gyakorló etb. /JU-52, HK-7o/ repülőgépek képezték.

A repülőerők célirányos fejlesztósének a fasiszta hata
lomátvétel nagy lendületet adott. Uj háborúra készülve vala
mennyi haderonem feladatait ód lehetőségeit átértékelték. "A 

háború Guderian által hirdetett elmélete tömeghadsereget j 

vasol, amelyet a gyalogsággal, tüzérséggel és légierővel 
gyüt működő páncéloskötelókekbe szerveznek. A hitleri Német
ország ezt az elméletet fogadta el ..,"/60/ A nácik revanspo- 

iitikáj iának a douhetizmus to túlis-lógiháborúra vonatkozó el

ás ÜZ'
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kópzelései is tökéletesen megfeleltek* Az ellenség«!* hátor
szág hosszan tartó rombolásához szükséges stratégiai bombázó- 

erőket azonban a titkos légiox^őfe j iosztós korszakában nem le
hetett létrehozni* A 2o-ae években sem sikerült ilyen egysé
geket felszerelni, a tervezett típusok ugyanis alkalmatlanok 

voltak ilyen jellegű bevetésekre /DO-19* JU-89« HI-177/* U- 

gyanakkor a "Wernacht parancsnoksága állhatatosan kereste az 

utat a gyors lefolyású hadműveletek és hadjáratok megvalósí
tásához, a legmodernebb hadviselési eszközök alkalmazásával*" 

/81/ Éppen ezért az Önálló légiakciók folytatására szánt re
pülőkötelékeket gyors, meglepetésszerű csapás végrehajtására 

készítették fel* Ezek az egységek nem hagyományos nehésboabá- 

sókkal, hanem mozgékony, erősebben védett, 4oo km/h-nál gyor
sabb közepes-bombázórepülőgépekkel szerelték fel /Ш-17, HE- 

111, majd JU-bS/* A katonai elképzeléseknek megfelelően 1935* 

okt* l-én a nőmet légierő harci gépeinek 5o %-a bombázó, ?o 

%-a felderítő és 12 %-a vadászrepülőgép volt*
A német nagyhatalmi törekvések sikerét egyedül biztosí

tani látszó villámháborús stratégia és a gépesített harcesz
közök nyilvánvalóan ugrásszerű fejlődése hatására a Luftwaffe 

másik fő szervezési elve a szoros liaderőneni együttműködésre 

való felkészítés volt* "A Purer Görlng elméletével egyetért
ve olyan légierőt akart, melynek akciója közvetlenül a földi 
harccal kapcsolható Össze*"/82/ A német fasiszta hadvezetés 

minden anyagi feltételt megteremtett újtípusú repülőkötelékek 

kialakításához* Közvetlenül a hatalomátvétel után közel négy
szeresére emelték a légierőfejlesztés költségvetését /44 mil
lióról 1G8 millió márkára/. 1939-ben a földi harcba való köz
vetlen beavatkozás repülőtipusainak kísérleteire külön pénzű-
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gyi alapot hoztak létre«

4 közvetlen támogatáshoz legmegfelelőbb repülőhareásza- 

tot az USA haditengerészeti repülőinek /Curtiss BBC "Helldi- 

verw/ tanulmányozásával honosították meg a Luftwafíe-nél. A 

ztihanóbombózó kísérletek célja az volt, "hogy a bombavetóst 
pontosabbá tóve a földi csapotokat hatásosabban tudják támo
gatni« "/63/ A 3o-ao óvek közepén zuhanóboiabázókká átalakí
tott típusok /HF.~5o* Junkers К-47/ tömeges rendszeresítésre 

sem technikailag, sem harcás заtilag nem voltak alkalmasak, 
de kitűnő próbagépeknek bizonyultak a további fejlesztések
hez« Az első hasai eredményeket felhasználva 1955-ben 5 kü
lönböző harcászati repülőtipus ellenőrző kísérleteit kezdték 

meg /Р1-98, AH—81, HF-118, HS-123* JU-87/« Még ez év okt, l- 

ón felállították az első zuhanóbombázó harci egységet Stör 

1/162 jelzéssel. Ezt követte a 11/162 és az 1/165 Iffi-5o, AJR- 
65 és HS-123 repülőgépekkel.

A rendszei’esltett típusok között speciális harcászati 
támogató gépeknek csak a HS-l^^-asok számítottak. A gépeket 
zuhanóirányfeluletekkel építették, melyeket 8o°-ban is el le
hetett mozdítani, ami jelentősen fokozta a függőleges manőve
rezési képességet. A támadófegyverzet összeállításánál kombi
nált harcfeladatok ellátását vették figyelembe A db 25o kg- 

os romboló-, 4 db 5o kg-os repeszbomba, 2 db 7*9 ша-es Ш.17 

gpu./* A gépek védelmét páncóllemezek biztosították, de ez a 

harcok során elégtelennek bizonyult. Bár a típus tökéletesí
tését a sorozatgyártás beindítása után is folytatni kellett, 

1935. okt. 1-re mér 9 zuhanóbombázó egység állt bevetésre ké
szen 81 repülővel.

A német haditechnika és hadsereg háború előtti készen*— 

ti állapotának gyakorlati ellenőrzésére Franco tábornok lá^e- |
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dása adott alkalmat a törvényes spanyol népfront-kormány el
len 1936-ban« A fasiszta hatalmak közbeavatkozását sürgette 

az a tény, hogy a köztársasági légierő 277 gépéből mindössze 

63 került a felkelők kesére. "Ez volt az egyetlen katonai 
egység* mely megőrizte szervezettségét, fegyelmét és vezető 

szerepét* s az első pillanatoktól fogva a nép oldalára 

állt."/84/ A háború folyamán 65o német és közel looo olasz 

repülőgép harcolt a franc о isták támogatásában, sok esetben a 

haditechnikával együtt érkező "önkéntes" személyzettel. így a 

Luftwaffe szakértői a háború adta valódi célpontokon tanulmá
nyozhatták a zárt kötelékekben végrehajtott ismétlődő bomba
támadások eredményeit, a zuhanásból való bombavetés lehetősé
geit. Az első HS-123-as raj /5 gép/ 1936 decemberében érke
zett Sevillába, Már kezdeti bevetéseiken nyilvánvalóvá vált, 

hogy a suhanóbombázó repülőgépek találati pontossága lényegi 
sen felülmúlja a horizontálisan támadó bombázókét, vesztesé
geik pedig minimálisak. "A fasiszta hadvezetés elrendelte, 

hogy lehetőség szerint valamennyi bombázógópnok tudnia kell 
akcióit magasságváltoatatással is /zuhanással vagy siklással/ 

vógrehajtani."/85/
A bombázás technikája, a szárazföldi csapatokkal való 

gyüttmüködós nélkül, önmagában azonban nem biztosíthatta a 

sikert* 1936. júl* 24-én a köztársaságiak hídfőt létesítettek 

az Ebron Mequinenza és Amposta között* amit 6 nagy támadással 
szemben is meg tudtak védeni. A ialaagisták ugyan nagy számú 

/137 db/ repülőgépet vetettek be, de ezek nem a gyalogsággal 
összehangoltan működtek, hanem a rohamok szüneteiben bombáz
ták és lőtték ö köztársasági védelmet. A Condo r-légió bombá
zóköt elókei ismételt támadásokkal napokon át rombolták a híd
főt, de azt a köztársaságiak minden éjjel újra megerősítet
ték. "/86/
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Az alacsonyé ámadó repülőgépekké 1 szembeni követelménye

ket a német hadseregfejlesztós irányitói I93ö~is n*a Határoz
ták meg pontosan* Az ilyen harcfeladatokat a magassági légi- 

harcra már alkalmatlan vadászgépek /Ш-91/ ős felderítő repü
lők /HS-126, Hí-45/ végezték* izek a típusok viszont nem ren
delkeztek megfelelő fegyverzettel és technikai vagy teljesít
ményi védelemmel a földközeli akciókhoz. 1937* aug. 14-én Za
ragoza körzetében a francoisták alacsonytámadó repülőgépei 3o 

/w—os veszteséget szenvedtek, főleg a földi könnyüfegyvertüz- 

től. Nyilvánvalóvá vált, hogy a csapatok közvetlen légi támo
gatása alapos szervezést, átgondolt harceljárásokat és megfe
lelő gépanyagot igényel elsősorban.

A spanyolországi harcok során egyedül a HS-123 harcásza
ti repülőegysógek alkalmazása hozott vitathatatlan sikert. A 

földi csapatokkal való összeköttetés kezdetlegessége ellenére 

/csak vizuális jelzések/ valamennyi alapvető feladatukat meg 

tudták oldani. 1937. jól. 9-én a brunetei hadműveletek megin
dulását követően a fasiszta repülőknek kellemetlen meglepe
tést, nagy veszteséget okoztak a köztársaságiak üj, 76,2 ma*- 
es M.I930-2 légvédelmi ágyúi. A köztársasági támadások lelas
sítása alapvetően a francoista lógiegysógek tevékenységétől 
függött. A fasiszta repülők eddig még nem tapasztalt elszánt
sággal, veszteségeiktől függetlenül folytatták támadásaikat.” 

/87/ A bevetett HS-123-азок zuhanásban elkerülhették a légvé
delem tüzét és egész alacsonyra ereszkedve bombázták, góppus- 

kázták a gyalogságot; a köztársaságiak veszteségei jelentősen 

megnövekedtek.
1937 közepétől az újonnan érkezett német Mí-lo9/B vadá

szok különböző változatait is felhasználták alacsonytámadá
sokra. A gépek még tengerszinten is elérték a 4oo km/h-s se-
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bességet, a fegyverzetük /5 db 7»9 mia^es MG#17 gpu# vagy 1 db 

2o mm-es MG*FF gá* ée 2 db gpu# a MF—lo9A4 változatnál/ ha
tásosnak bizonyult földi célpontok ellen* Jelentősebb hadmű
veletekben a 88* vadászrepülő csoport teljes állományát beve
tették, általában a **2,/J 88 a bombázók támadását fedezte, az 

1*/J 88 ós a 3./J 88 a földi erők támogatását látta el; ki
sebb bombákat is felhasználva csaptak le a köztársasági gya
logság csoportosításaira ós csapatlégvódelmi támpontjaira*”/88/ 

A spanyolországi harcokból leszűrt következtetések révén 

a földi csapatokkal való közvetlen együttműködés fő eszköze a 

német légierőnél a zuhanóbombázó lett# 1938« aug. 25—én kezd
te meg kísérleti harci bevetéseit Spanyolországban a zuhanó
bombázók legújabb típusa a JXJ-87 '‘Stuka”# Tömeges megjelené
sével az elavult HS-12>-as repülőgépeket páncélzatuk megerő
sítése és tűzerejűk növelése után egyre inkább alacsonytáma- 

dó-csatarepulő szerepkörben kezdték alkalmazni#
"1933 után a német hadseregben továbbfejlesztették a 

páncélos csapatokat ós a légierőt, tehát azokat a fegyverne
meket, amelyek döntően meghatározták a német hadsereg ütőero- 

ját#”/89/ A náci Németország katonai vezetése az átfogó légi- 

hadműveletek megtervezésétől a folyamatos harcászati felderí
tés fontosságának felismerésén át a 2o mm-es gá# légi és lég
védelmi hatásfokának lemórősóig egy sor fontos információhoz 

jutott a spanyol polgárháborúban, amely agresszív terveihez 

elengedhetetlen volt# Az ösezfegyvernemi harcra vonatkozóan a 

hadműveleti és harcászati működés egyeztetésének szükségessé
ge és a folyamatos föld-levegő kapcsolat megteremtése foglal
koztatta legjobban a Luftwaffe vezetését# A spanyolországi 
harcok alatt a légierő főleg harcászati téren mutatott jelen

tős fejlődést, hiszen a harcászati repülőerőket "főleg a föl-
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di csapatok harcának közvetlen támogatására alkalmazták, el
sősorban a zuhanóbombásókat ós a csatarepUloket.V9o/ Spa- »
nyolországban nagy számú német repülőmüszaki- és pilótaállo
mány szerzett harci tapasztalatot* A polgárháború végére meg# 

szilárdult légifölény birtokában elért csapattámogató eredmé
nyeiket azonban alaposan túlértékelte a német légierő vezeté
se* 1938-ban született a zuhanóbombázók csatadöntő képességé
nek és legyőzhetetlenségének mítosza, melynek hatására a köz
vetlen együttműködés gépanyagának fejlesztésében kizárólag az 

ilyen típusokra koncentráltak* Jobb teljesitmónyü, földközeli 
harcra minden szempontból alkalmasabb póncálozott csatarepü
lőgépek kialakítását elhanyagolták a 3o-as évek végén*

A német-olasz repülőknek Spanyolországban a megjelenő 

szovjet gépekkel okoztak súlyos veszteségeket* Pedig a Szov
jetunió lógierőfejlesztóse nagyon nehéz körülmények között 

/számottevőbb hazai motorgyártás nélkül/ indult meg. Az 1918* 

jan. 25-től felállított szovjet-orosz repülderők az ipari ka
pacitás hiánya ós a képzett repülőszemólyzet megbízhatatlan
sága miatt kezdetben alapvető feladataikat sem tudták megol
dani. A katonai vezetés kezdettől fogva nagy fontosságot tu-

§

lajdonitott a légierő mennyiségi-minőségi fejlesztésére. Az 

volt az általános vélemóny, hogy "a technikai fegyvernemek 

közül az elkövetkező háborúkban a légierőnek lesz a legfonto
sabb szerepe.”/91/

A lógikötelékek mind önálló működésre, mind pedig köz
vetlen együttműködésre felhasználhatóan szerveződtek. A dou- 

hetlzmusnak a hátország terrorizálására vonatkozó elképzelé
seit elvetették, de az ellenfél hadászati mélységben lévő ka
tonai objektumainak rombolásához a Зо-as óvek elején a vilá
gon egyedülálló távolsági nehézbombázó flottát hoztak létre.
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A légierőn belül meghatározó szerepet szántak a földi csapa
tokkal szorosan együttműködő repülőketelókeknek•

A esatarepülő tevékenység a szovjet légierőnél a polgár
háború időszakába nyúlt vissza, amikor a jelentős erőfölény
ben lévő ellenséggel szemben /Mamontov-lovasság, Vrangel 
tankjai/ a repülőegységeknek kellett győzelemre segíteni a 

földi erőket. "A Szovjetunióban 1926-tól fejlesztették a csa- 

tarepulő erőket önálló fegyvernem szintjén.”/92/ Speciális 

harcászati repülőgépek hiányában az egységeket általában 

többfeladatú típusokkal szerelték fel.
A szovjet légierőfejlesztésben az az elv érvényesült, 

hogy a többi haderőnem. iel való szoros együttműködés nem csak 

a csatarepülőgópek feladata, hanem valamennyi repülőnem műkö
dési alapelve is. A Jo-as óvek közepén már "nagy jelentőséget 

tulajdonítottak annak, hogy a légierő állandóan hasson az el
lenséges csapatokra. A harctevókenysógek kibontakozásának i- 

dőszakában először - a tüzérséggel szoros együttműködésben - 

végre kellett hajtani a támadások légi előkészítését, majd át 

kellett térni az áttörés teljes mélységében a támadó harcrend 

támogatására."/93/ Az l93o júniusubon tartott ösozfegyvernemi 
hadgyakorlaton eredményes kísérletet tettek a harcászati fel
derítő és a könnyübombásó kötelékek folyamatos együttműködé
sének megszervezésére a gyalogos és lovas egységekkel.

Az I. ötéves terv során sikerült megteremteni a repülő- 

Sépgyár tűshöz szükséges technikai bázist, megkezdhették a mi
nőségi fejlesztést, a ropülőerők szervezeti fórjáéinak tökéle
tesítését. A légierő új fegyvernemeiné1 a hadászati és harcá
szati alkalmazás együttes fejlesztését sokszor csak hosszas 

vitáit után tudták megkezdeni* Ebben az időben ópitették ki a 

szovjet légierő lógideszant kötelékeit. "Mivel teljesen új és
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szokatlan, sokan varrnak akik nem ismerik fel a hudaereg esen 

új tényezőjének jelentőségét és lehetőségeit, úgy gondolják, 

a légideszant bevetése csak esetleges alkalmakkor képselhető 

el.”/94/ - irta a vitáidra utalva 1931-ben Tuhacsevszkij. A 

légierőn belül a felderitők aranya 1[/22~jpc 82 ról 5q $~ra 

csökkent, 45 %-ra nőtt viszont a bombázók és ezen belül 54 

ra a szárazföldi csapatokat közvetlenül is támogatni tudó 

harcászati bonbázógépek aranya. 1933-ra megszűnt a repülőim
port. Párhuzamosan folyt a földi csapatok fejlesztése is, 

1952-ben a Szovjetunióban a világ első géx>esitett hadtesteit 

állították fel viszonylag korszerű haditechnikával•
Ugyanakkor továbbra is "hiányoztak a csat:erepüiőgópek o- 

lyan típusai, amelyekre e szárazföldi csapatok harcben való 

támogatására volt szükség."/95/ Az ilyen gépek tervezését 

kezdetben két külön vonalon folytatták. Igyekeztek a hagyomá
nyos feldoritő-könnyübombázó konstrukciókat alkalmassá tenni 
0 földközeli harcra. (Pupoljev tisztafóm-épitósü H-3 gépe 15o 

kg bombát kapott a támadásaihoz, az 1954-ben tervezett Mar- 

kov-Szkorbov h-E* repülőgép pedig már 4oo kg-ot. A repülőgé
pek sebességi követelménye 500 km/h volt. Az ilyen típusokat 

főleg műszaki létesítmények és az ellenség haditechnikájának 

rombolására szánták.
Az ólőerő kis magasságokból történő támadásához alakí

tották ki az un, nehéz-csatarepülőgópeket. Polikarpov ás Gri- 

gorovies TB~l jolü repülőgépe 1951-ben jelent meg A 12 db 

7,62 mm-es SKASz gpu.-val felszerelt csaterepülőgép valóságos 

"tűzlegyezőt” lőhetett maga elé /a pásztázott lőtávolságon 

belül csak 4 gpu, tűsét koncentrálták/. A könnyű elhárltótüz 

elleni vödélmül felszerelt páneéllemezek azonban igen nehéz
kessé tették a típust, ráadásul a motorhőt a személyzetre su-
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gorozták, Lényegesen Jobb konstrukció volt az 1953-ban beju
tatott TS-3. Kocserigin-Gurjevics alsószárnyas csatarepülőgé
pe alul 8 mm-es, oldalt és felül 6 далее páncélzatával biz
tonságosan harcolhatott földközelből, Tüserejót lo db 7#S2 

mm-es QKASz gpu, adta, 2£o km/h-s tengerszinti repülősebessé
ge megfelelt a kor színvonalának, de a nagy súly és a széles 

szárayfelület lerontotta fel- és leszálló tulajdonságait. El
húzódó kísérletei miatt az egyébként korszerű tipus nem épül
hetett nagyobo szériában.

A Зо-as években alapvető törekvéssé vált a tervezők ré
széről, hogy a bombasúlyt és a tűzerőt egy típuson belül kon- 

bináljáki az évtized második fölében azonban a teljesítményi 
szempontok egyoldalú előtérbe helyezése miatt a csatarepülő
fej lesztés mái.* koránt sem kapott olyan támogatást a katonai

*
vezetés részéről, mint a vadász vagy bombázó repülőerők, A 

megépülő csatarepülőkön /pl. Kocserigin-Jacenko DI-6/S/ a 

páncóIvódéiért és a táraadóerő rovására súlycsökkentést kellett 

végrehajtani a sorozatgyártás beindítása előtt, ho?gy nagyobb 

legyen a sebességük. Nem kapott kellő figyelmet a Jo-as óvek 

legnagyobb tűzerejű alacsony támadó repülőgépe sem /4 db 37 

mm-ев SK.37 gá,, 1 db 2o mm-es SVAK gá., 1 db 12,7 mia-es BS. 
1931 gpu«/» a Polikarpov tervezte VIT-1, amely két változat
ban speciálisan csatarepülő szerepre épült /96/, Hiányoztak a 

rendozeresitett gépek felszereléséből az együttműködést elő
segítő eszközök /célzókészülék, rádióberendezós, páncéltörő 

lövedékek, bombák stb,/,
A típusokkal kapcsolatos problémák ellenére a földi csa

patokkal való közvetlen együttműködés a Зо-as években végig 

központi légierőfejlesztósi elv maradt. "A hadműveleti művé
szeten kivül a légierők harci alkalmazása elméletének a repü-
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lő harcászata lö szerves részét képezte, A repülőharcászat 

feloszlott a légierő általános harcászatára és a repülőfegy-
"/57/ Bár Mednisz a csatarepülők 

harcászatáról szóló tankönyv© már 1935—ben megjelent, a szá
razföldi csaljatok közvetlen támogatására technikailag és tak
tikailag egyaránt alkalmas repülőköteiókek felszerelésére 

csak a Jo-as évek legvégén került sor,
A léglerőfejlesztós eredményeit bizonyítótták a Spanyol- 

országban bevetett szovjet repülőgépek, amelyek az utánpótlá
si nehézségek ellenére legalábbis egyenrangú ellenfelei vol
tak a német és olasz repülőknek, A Szovjetunió 347 harckocsi 
mellett 646 harci repülőgépet szállított a spanyol kormány
nak, A létszükségletnek számító vadászrepülők és bombázógépek 

mellett a szárazföldi csapatok kiséréséhez R-Z és Polikarpov- 

Kocserigin Й-5 típusok is érkeztek a köztársaságiakhoz* Kez
detben ezeket önálló bombázó feladattal bízták meg, de a las
sú, légiharcra alkalmatlan gépek súlyos veszteségeket szen
vedtek, 1936, dec, 2-án а Таlanera-Velades repterét támadó E- 

5 repülőgépek 23 ;ö-át lelőtték, 1937-től igyekeztek ezeket a 

típusokat kizárólag harcászati együttműködő szerepkörben 

használni, lehetőség szerint vadászfedozettel,
A szárazföldi és a légi fegyvernemek koordinálatlanságán 

és a folyamatos föld-levegő összeköttetés hiányán sok esetben 

a repüloerők parancsnokainak önálló kezdeményezései segítet
tek, 1937 márciusáról, a guadalajarai harcokról Írja Cisne
ros, a köztársasági légierők parancsnokai "Nekünk, repülőknek, 

elengedhetetlenül fontos volt, hogy legalább hozzávetőleg ia-
nóhány pilótát kellett küldenünk 

a földi erőkhöz, hogy híreket szerezzenek, nehogy repülőink a 

bevetés során tévedésből a mieinket támadják*"/9ö/ Ka a meg«*

vememek harcászatára •, •

merjük a front helyzetét • * *
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légvédelem ellenére minimális gópveszteségük volt a köztársa
sági támogató repülőerőknek, A GK-23 gépek l5oo m-ea közeli
tet tók meg a frontvonalat, innen 4oo m-re zuhanva kezdték meg 

támadásukat, A következő hullám rohamtámogatást végző R-5# R- 

Z repülői viszont 2ooo m-ről rövid zuhanás utón siklórepülós- 

bea csaptak le. Ez idő alatt a vadászfedezet Зооо-ről looo 

re süllyedve felkészült a beavatkozásra. Az ilyen akciók meg
szervezése azonban hosszas előkészületeket követelt /az adott 

esetben 5 hét/, a levegőből pontosan követhető harc tevékeny
séget igényelt a földi csapatoktól.

Az együttműködés megszervezésének bonyolultsága, a csa
tarepülőgépek általános hiánya, valamint a hagyományos bombá
zóé lőkószitós szerepének túlértékelése miatt az alacsonytámai- 

dó gépek szerepe 1958 végétől folyamatosan csökkent. Erősen 

eltérő teljesítményük és harcászati Jellemzőik szinte lehe
tetlenné tette a köztársasági csapatok különböző támogató tí
pusainak együttes alkalmazását /lol/. Nagylétszámú egynemű 

egységek felállítását a veszteségek is nehezítették. A csata- 

repülőgépek és a gyors I-lö-osok közötti lógiblztositást se
bességkülönbségek miatt nem sikerült megszervezni, a lassúbb 

1-15 vadászokkal szemben pedig a megjelenő ME-lo9-esek döntő 

fölényben voltak. Mindezeket jelzi, hogy az 193b, júl, 24-ón 

induló ebrói támadáshoz a köztársaságiak 242 repülőgépet von
tak ugyan össze, de ebben csak 3 db GF-23 és 1 db! R-Z volt 

/igaz ezek 5 nap alatt 6? bevetést hajtottak végre/.
A spanyol polgárháború idején sor került a földi csapa

tok közvetlen vadásziodezetőnek megs zcrve zés éré is néhány 

setben. 193G. dec, 8-án Casa de Campo fölött 1-15 vadászok 

tartották távol a megjelenő RO-37 falangieta felderitőket. A 

légifölónyórt folytatott harc azonban általában teljesen le-
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kötötte a vadászerőket.

Az I. vh, után először Spanyolországban került sor a 

szemben álló felek részéről nagyszámú, a kor technikai szín
vonalának megfelelő ropülőkötelókek bevetésére. Először ala
kult ki folyamatos lógiháború, "A spanyol polgárháború egyér
telműen tanúsította, hogy mennyire megnőtt a légierő ssore- 

ре.'*/1о2/ A harcok során alkalmazták mindazokat a technikai 
és harcéigáráobell újításokat, melyek az utóbbi évek főbb e- 

redmónyei voltaki az áttöréshez repülőszázadok összevonása, 
kombinált csatarepülőakciók, éjszakai védővadász bevetés, zu
hanó- ós szőnyegbombázás, légvédelmi zárótüz Btb. Mindezek a- 

lapjón a spanyol polgárháborút a légierők és ezen belül a csa
pattámogató légierők szempontjából is а XI. vh. közvetlen e— 

lőzmányének tekinthetjük.
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A szárazföldi erők harcát; közvetlenül támogató légikötelékek
alkalmazása а II» vh—ban 194-1 júniusáig

1939* szept, l-én a Weiss-terv alapján megkezdődött а 

Lengyelország; elleni villúaháború# A nyomasztó mennyiségi ós 

minőségi fölény mellett a német vezérkar gyorsasa atainak a 

legmodernebb hadművészeti elvek szerinti alkalmazására ala
pozta a támadás sikerét. Ausztriai és csehszlovákiai demons
trációs repülései után a Luftwaffe összetett lógihadmüveletek 

végrehajtására került bevetésre, Németország nyugati körzete
iben a "repülőerők fő feladata az volt, hogy megakadályozzák 

az angol és francia légierő támadásait a hadsereg ós a hátor
szág elien,M/lo5/ A német repülőerők keleti csoportosítása 

napok alatt kivívta a lógifölyént, önállóan működve eredmé
nyesen rombolta a mozgósítási ós összpontosítási körzeteket, 

közlekedési csomópontokat, felvonulási terepszakaszokat. Az 

elrettentés és a demoralizálás douhetista elveinek megfelelő
en Wasserkante fedőnévvel pusztító légitámadássorozatot in
téztek Varsó ellen /egyedül szept. 29-én H9o bevetés/,

A villámháború szabályai szerint a légierő zömét a gépe
sített csapatok támogatására alkalmazták, ”A gépesített csa
patok lendületes tevékenyéé .ével egybehangolt, erőteljes lé
gitámadások megakadályozták, hogy a visszavonuló lengyel csa
patok ellencsapás végrehajtása céljából egyesüljenek,"/lo4/ A 

haderőnemi koordinációt a spanyolországi tapasztalatok alap
ján előre kidolgozták, A támadó páncélos és gépesített maga- 

sabbegységekhez repülőirányitó törzseket vezényeltek, melyek 

folyamatos összeköttetésben álltak a harcászati repülőkötelé- 

kek parancsnokaival, tájékoztatták a légiegységekét a saját
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földi csapatok helyzetéről, megadták a fontosabb rombolási i- 

rányokat, célterületeket#
"A földi csapatok harcának támogatásában vitathatatla

nul a Stuka «játszotta a fő szerepet."/lo5/ A JU-87/B zuhanó
bombázók hatásosan segítették a peresvonal egységeinek har
cát, megnövelték a páncélos csapatok áttörési erejét. A mo
dern háború követelményeinek megfelelő legszorosabb együttmű
ködéssel, tömeges zuimnóbombázó bevetésekkel sikerült csak 

áttörni szept. 8-án a lengyelek Visztulái védelmi vonalát# 

Közvetlen a II# vh. kitörése előtt "tovább tökéletesítették a 

zuhanóbombázó egységek Stukáinak bevetési tecunikáját, első
sorban a földi csapatokkal való Jobb együttműködés érdeké
ben* n/lo6/ A gépek századkötelékben 2ooo m-en oldalt-hátra- 

ieíelé lépcsőzve közelitették meg a célterületet, majd szoros 

egymásutánban páronként zuhantak földközelbe a támadás meg
kezdéséhez. Ez a módszer egészen közeli, koncentrált bombata
lálatokat eredményezett! a saját csapatokhoz közel eső célo
kat is /I500-I800 m/ biztonságosan támadhatták. A légelhári- 

tásnak viszont gépenként három adattal kellett módosítania a 

célzást.
A főcsppás irányában támadó XVI# pc. hdt# erőinek köz

vetlen támogatására a 2# Ifi* kötelékében alkalmazásra került
állományában 3 közelfeideritő 

/НБ—126/, 1 csatarepülő /HS-123/ és 9 zhanóbombásó /Jlí-b?/ 

rep. ss#f valamint 2 nehézvadász illetve romboló /ME-I09, ШЗ- 

llo/ e. Nem volt sikeres elképzelés, hogy "alacsonytámadó re
pülőgépeknek is а «Ш—87-est szánták; bár a hitleri Németor
szágban felismerték a csatarepülők jelentőségét, nem fejlesz
tették ki ehhez speciális tipust# Az ilyen feladatok ellátásá
ra a kiöregedett HS-123 repülőket kellett alkalmazni."/1о7/ Ez

а VIII. együttműködő rep. hdt*»
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a tipus felváltva végezhetett suhanó- vagy siklótámadást, jól 

érvényesíthette 4 db 5® kg-os romboló- vagy 92 db 2 kg-os re
peszbombából álló rombolósúlyát /igaz, a lengyelországi had
járat idején, a kevésbé hatékony 19 kg-os repeszbombák tartoz
tak fegyverzetéhez, az SG-2 bombákat csak kísérlet kóppen al
kalmazták/* MegoIdátlan maradt azonban a HS-123 gépek kis 

tüzerejének /2 db 7,9 mm-es MG. 17 gpu*/ és rossz teljesítmé
nyének /5oo m-en 3o8 km/h/ problémája* A vódelmül felszerelt 

páncéllemezek rontották a manőverező képességet!
Ugyancsak alacsonytámadó feladattal kerültek bevetésre a 

régebbi változatú ME-I09/B, M3<-1o9/D vadászrepülőgépe** Ez 

két kémotoros ME-llo neh izvadáozokkal szervezték vegyes egy
ségekbe* A lengyel gyalogság és lovasság elleni harchoz kí
sérlet kóppen kisebb bombákkal is felszerelték az aiacsonytá- 

maló vadászokat. ”A pilóták először csak általános utasításo
kat kaptak a borabázós technikáját illetően, semmilyen speciá
lis felszerelés nem segítette elő a pontosabb találatokat*”/io8/

A légiegységek és a földi erők közvetlen együttműködésé
ben jelentős szerepük volt a közelfelderitő repülőgépeknek 

is* A harcászati bevetések során a rajok a századparancsnok 

közvetítésével kapták a földi utasításokat, továbbították meg
figyelési eredményeiket. "A közelfelderitő repülőszázadokat 

szétosztották az egyes hadtestek között, igy gondoskodtak ar
ról, hogy valamennyi magasabhegység tudomást szerezzen az ak
tuális taktikai szituációkról.rt/lo9/ A megfigyelő repülőegy- 

sógek főleg vizl akadályok leküzdésénél döntő szerepet játsz
hattak*

A támadás pillanatában még csak részben mozgósított, 

mélységi védelemmel nem rendelkező, páncéltörő és légvédelmi
szakfegyverekkel alig ellátott lengyel hadsereg nem tudott

\ i ф *
4l%



- 63 -
tartósan ellenállni a német fasiszta csapatok támadásának*
"Az angol légierő néhány, periférikus akciójától eltekintve 

sem Franciaország, sera Nagy-Bricannia nem indított hadmű
veleteket Lengyelország tehermentesítésére a német túlerő el
leni harcában*VIlo/ A jelentős hazai gyártással rendelkező
repülőgépipar megrekedt a 3o~as évok közepén© : szintjén, fej-

(
lesztést, költségessége miatt elsősorban exportrendelésekre 

végeztek* Figyelmen kívül hagyták, hogy az elavulás üteme o- 

lyan mértékben felgyorsult, ami szükségessé tette volna az e- 

gész rendszeresített gépállomány lecserélését. A légierőre 

1958-39-ben összesen 12o millió uloty-t áldoztak /a németek 

ugyanekkor 35-ozör ennyit/* A hiányok gyors pótlására nyuga
ti szövetségeseiktől vásároltak gépeket, főleg "Battle" köny- 

nyübombázókat* "Bár a lengyel fél minden előkészületet meg
tett, az Ígért erősités egyetlen gépe sem érkezett meg idejé
ben Lengyelországba#'*/111/

A földi erők közvetlen támogatására szánt P.Z.L# P—23 

"Karas"4, "rozpoznawcze-bombowlec" /felderitő-bombázó/ általá
ban megfelelt volna a követelményeknek, de elégtelen telje
sítménye lágiharcokban kiszolgáltatta a német vadászoknak. 
Feljavított változatát /Р-43/ viszont még 1939 augusztusában 

is exportra szállították. A gépek kiskaliberű tűzfegyvereik
kel /1 db 7, 7 ша-cs "'s*33 és 2 db 7t7 mm-es Vickers-F gpu*/ 

ós hagyományos bombakószletükkel hatásosan csak a gyalogság 

ellen működhettek, a támadó páncélos kötelékek feltartóztatá
sát csak tömeges bevetésektől remélhették* A ropülöszuzadok 

65 %-át viszont szétosztották a hadseregek között, központi 
irányítás alatt egyetlen bombázó- és egy légvédelmi vadász- 

®SJség :iaradt* A féld ritő-bombázókat "értelmetlenül szétap

rózták különálló jelentéktelen csapóitokra ós többnyire fel-

• * *
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derlüc céllal vetették be ezeket# A csak alkalmilag vógrehaj- 

tott bombázásaik meglehetősen hatástalannak bizonyultak,”/112/ 

A páncéloshiány mellett a légi támogatás ei'őtlensóge volt 

a fő oka annak, hogy a szept# 9-étől, Kutno körzetéből a 8# 

n# hds, ellen csapást mérő Poznan és Pomorze hds, egységei 
nem tudtak kellő ütemben haladni, lo nap után a támadás össze
omlott* A géphiúny miatt közvetlen légitámogatást kértek több
ször is a hadseregekhez kiosztott vadászszázadoktól# A Módiin 

hds, részei a 152, v, sz# folyamatosan érkező taktikai felde
rítési adataira támaszkodva szept, 5-án el tudták vágni az 

összeköttetést az előre törő német páncélos hadosztályok kö
zött* A földi harcokba való beavatkozáshoz a vadászrepülőgé
pekre 4 db 12,5 kg-os ßmiatecki repeszbombát szereltek, lő
szerkészletüket pedig páncéltörő-gyújtó-fényjelz^-páncéltörő 

összeállításban alkalmazták, A 7*7 mm-es Wu,3ö gpu* azonban 

legfeljebb púncóigépкосsíkban vagy teherautókban tehetett 

kárt, a harckocsipáncéllal szemben hatástalannak bizonyult,
A földközeli harc során nemcsak a német, hanem a lengyel 

lógelháritás is veszélyeztette a repülőgépeket, A német gépek 

háromnázetl rajzati még 1939-bea is szigorúan titkos anyagnak 

Ítélve nem juttatták el idejében a csapatokhoz, A légvédelmi 
körzetek a harcok során nem értesitették a várható saját kö
telék átrepüléséről, a gépek pedig nem tudtak már kapcsolatba 

lopni a rájuk tüzelő földi egységekkel, Ezek az okok, vala
mint a jelentkező repülőpánik következtében 37 saját repülő
gépet is lelőttek a lengyel csapatok, 3 hét alatt /113/*

Jelentős sikereket hoztak azok a lengyel légitámadások, 

ahol a rendelkezésre álló vadász- ós bombázóerőket összponto
sítva vetették harcba, Szept, 2-án Czestochowa körzetében a 

121. és 122, v, sz, gépei sorozatos alacsonytámadásokkal le-
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választották a Krakkow hds. védelmébe betörő német páncélosok 

kisérő gyalogságát. A vadász támadás után lecsapó bombázógépek 

veszteségeket okoztak a páncélos egységeknek, melyek gyalog
sági fedezet nélkül nem foglalhattak védelmi állást, vissza 

kellett vonulniuk. A bombázók megjelenését azonban ezúttal 
sem az együtműködés szervezettsége tette lehetővé, hanem sa
ját felderítés alapján, önálló kezdeményezésre hajtották vég
re ezt az akciót. Néhány alkalommal a központi bombázó köte
lékek is idejében érkeztek a földi erők riasztása alapján a 

harctér föló. Ilyenkor a német vadászbiztositás hibáit kihasz
nálva fontos szerepet játszottak a gyalogságot támogatva az ú- 

jabb ellenséges áttörés meghiúsításában. Szept. 4-6. között 

főleg a XVI. n. pc. hdt. szakaszán sikerült megszervezni a 

földi védelem aktiv iógitámogatását, Fzt bizonyítja a 4. pc. 

ho. parancsnokának jelentése szept. 6-án a lo. hds* törzséhez* 

'•Radom térségében 28 %-embervesztőségünk volt a lengyel bombá
zók akciói következtében 

/114/ Szept. 9-től azonban állandó lőszex«- és üzemanyaghiány 

miatt g lengyel bombázó erők aktivitása jelentősen csökkent*
A lengyelországi hadjárat során megmutatkoztak a Luftwaf

fe alapvető hiányosságai is. A háború kezdetén csak a felderí
tő ergységek voltak loo %-ig feltöltve, a többi repüloalakula- 

tot harc közben egészítették ki, A háború előtti tapasztala
tok ellenére sem volt megoldott a repülőfegyvernemek szoros 

együttműködése, kiváltképp nagyobb kötelékek egyidejű alkal
mazása esetén. Nem sikerült az eredeti terveknek megfelelően

erősebb vadászvódeImet kérek."•, *

a lengyel légierőt a földön megsemmisíteni. Az aug, 24-i moz-
aug. 31-én este az egész lengyelgósitás nyomán ugyanis ” 

légierő már a tábori repülőtereken állomásozott."/115/ Mivel
• *.

ezt a repülőtérháiózatot csak részben tudták előzetesen fel-
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deríteni, a Luftwaffe első napi csapása során a lengyel repü
lőgépeknek: mindössze 7 %-a pusztult el a földön#

A. Wermacht egységei nem tudtak folyamatos összeköttetést 

tartani a légiegysógekkel, ezert akadozott a i'epülőköte lékek 

harctér fölötti irányítása# Komoly problémát jelentett а 

dászvédelem bizonytalansága# A vadászirányitást nemcsak a be
osztott repülőhadtestek végezték, hanem a légiflották vezeté
si törzsei is# A vadászeröket igyekeztek mindig a legfonto
sabb irányokban összevonni, több feladat egyidejű ellátásá
ra. A rugalmas irányítási elv általában bevált, de néhány al
kalommal, elsősorban a mellékirányokban megnövelte a vadász- 

egységek bevetési Idejét - a földi csapatok hosszabb időre 

fedezetlenek maradtak# Mindezekre a hibákra a német légierő 

vezetését a viszonylag súlyos lengyelországi veszteségek fi
gyelmeztették, melyek jelentősen felülmúlták az ellenfélét 

/116/.
Az 1939 szeptemberi hadüzenetek ellenére az angol és 

francia légierő nem tanúsított különösebb aktivitást. " Iső 

támadása /ti. a RAF-пек/ - 1939 szeptemberében Wilhelmshaven 

ellen - súlyos veszteségek árán meghiúsult#"/117/ i ttől 

kezdve a szárazföld felett felderítő repüléseket folytattak# 

á passzivitáshoz hozzájárult, hogy a ’’furcsa-háborút" német 
részről is betartották. A német hadvezetés igyekezett felké
szülni minden eshetőségre, de úgy, hogy ne provokáljon ki ma
ga ellen támadást# "A Luftwaffe honi légvédelmi működése arra 

korlátozódjon, hogy védje a határokat az ellenséges légierők 

támadásaitól* ahol csak lehet, elsősorban a semleges államok 

határán, a védelmet egyes gépek vagy kis kötelékek biztoeit- 

sák#"/llö/ - olvashatjuk az 1939* aug# 31-i l?o/39 számú di
rektívában. A későbbiekben a német-szovjet szerződés ténye is
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óvatosságra intette a nyugati hatalmakat# A lengyel-francia 

katonai együttműködés egyébként in csak elvekben létezett* e- 

gyetlen konkrét lépést sem szerveztek meg előre. Elkéstek a 

lengyelek által me vásárolt repülőtechnika leszállításával 
is /119/.

A küszöbön álló német támadás előtt a nyugati hatalmak 

elmulasztották iógierejük modernizálását# Helytelenül mérték 

fel az áttörésre koncentráló erők nagyságát a páncélos csapa
tok ós a repülőei*ők szoros, közvetlen együttműködése esetén#
A Wermacht sikereit egyedül Lengyelország katonai gyengeségé
vel magyarázták# rősen közepes teljesítményét figyelembe vé
ve nem tettek védelmi intézkedéseket a már ropülŐcsoportokba 

szervezett JU-87 auhanóbombázók ellen, ”a szövetségeseknek 

pedig nem volt olyan repülőgépük, amely a földi csapatokkal 
úgy tudott volna együttműködni, mint a Stuka#и/12о/ Hem ol
dották meg a föld-levegő folyamatos összeköttetés problémáit# 

Továbbra sem koncentrálták gépesített harceszközeiket egyne
mű, támadó jellegű magasabbegysógekben, nem erősítették meg 

hiányos honi ós csapatlégvédelmüket#
A Dánia megszállására vonatkozó Woserübung-iiadmüvelet 

lőkószitóse sorári maga a német vezérkar sem számolt jelentő
sebb ellenállással# zárt 194o# műre# 1-én, az utolsó előké
szítő megbeszélésen "A Luftwaffe bevetésre kerülő egységeinek 

feladatait demonstrációs repülésekben és röpcódulaszórásban 

határozták meg#”/121/ Az előkészített két vegyes repülőhad
osztályban csak egy közvetlen támogatásra alkalmas egység 

volt, a Ml-llo/C és H8-122/A típusokat repülő ZG 1. A leg
fontosabb stratégiai pontokat /Alborg repülőtere, ötorströmi- 

i Öböl hidjai/ kis szórná iégideszant bevetésével biztosítot
ták a megszállás kezdetén# A dán hadsereg és a kizárólag ki-
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segitő szei*epre szánt gyenge légierő nem tanúsított szerve
zett ellenállást* Apr. 9-én hajnalban felkészítettek ugyan 2 

bombázó és 1 vadászrepülő rajt a 2* rep» ez* állományából a 

német gyorscsapatok elleni alacsonytámadásra /a kötelékből a 

Fokker D-OCXI vadászok fegyverzete alkalmas volt erre - 2 db 

2o mm-ee Madsen gá., 2 db 7,5 mm-es Dame gpu./, de 6.3o-kor 

a légierő főparancsnoksága letiltotta a kötelék bevetését*
'.orvénia lezuhanásakor a Luftwaffe tevékenysége nagysza

bású deszantvállalkozással bővült, A kikötői létesítményekre, 
rejmlőterekre, a további agresszív tervek végrehajtásához, 

lehetőleg épen volt szüksége a német hadvezetésnek* A légi- 

hadnüveletekben az 5* Ifi* 975 gépe közül 55o szállító fela
datot kapott, "összesen 29289 főt, 2376 t hadianyagot,
117ÖOOO 1 üzemanyagot tettek földre a JU-52/3-M szállítórepü
lők a norvógiai harcok során."/122/

A német csapatok támogatására kijelölt ZG 78 és I/ßtG l 

kötelékei a harcok kezdetén szinte kizárólag a deszant megka
paszkodását oegitettók. A repülőegységek előbb Kiel körzeté
ből tevékenykedtek, madj áttelepültek Alborg repülőterére, A 

légiegysógek előre számításba vett nagy távolságú támogató 

feladatához megnövelt reptávú «Ш-87/й gépeket vettek állo
mányba, ezek 14lo km-t repülhettek leszállás nélkül, A támo
gatással megbízott légiegysógek azonban többször is késve ér
keztek a harcok színhelyére, Ilyenkor a siker a deszanterők 

határozottságán múlott. "Osló Fornebu repülőterének elfogla
lására bevetett lógigyalogság közvetlen kisérését az l./ZG 

76 repülőszázadnak kellett biztosítani, de a kedvezőtlen I- 

dőjárás к vetkeztóben a gépek nem érkeztek meg idejében,'*/123/ 

Innék ellenére a harcok közben földre tett 2ooo katonának si
került elfoglalnia Fornebu-t sőt Kjeller-t is.
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A deszantoszüagois; egyesülésének: elősegítése lett a német 

harcászati támogató repülőket©lékek következő feladata, Dói- 

Norvégiában a norvég gyalogság ellenállási gócait M—lio ne- 

hézvadászok folyamatos alacsonytámadó bevetóseivol számolták 

fel. Kristiansand, Stavanger és Bergen körzetében a műszaki 
zárakat és a csapattüzórsóg támpontjait zuhanóboinbázók söpör- 

ték el a földi erők útijából.
A mindössze 196, többségében elavult repülőgépekkel ron- 

delkező Haverens Flyvevaben központi vezetése az első nauon 

megbénult, állományának korszerűbb részét már a támadás ele
jén elveszítette a főváros körüli harcokban. Az északra mene
kített gépek közül néhány CA-31o és Blackburn "Skua” harcá
szati bombázórepülogép megkísérelte a kozép-Nоrvégiában küz
dő egységek légitámogatását. Aktivitásuk különösen ápr. lo-15 

között volt számottevő, de német légifölényben, vadászfedeze
tük nőm lóvén, csak szakaszosan működhettek, helyzetük nem 

javult a szövetséges csapatok partraszállásával sem, mivel 
"az angol lógitevókenyság Btavanger és Bergen körzetében si
kertelen maradt."/124/ A Bódé körzetében települt angol repü
lőegységek feladata elsősorban a partraszálló szakasznak és a 

földi erők központi csoix>rtositáaának lógifedezetébeii merült 

ki. A szárazföldi erők tustámogatását a flottának kellett 

volna biztosítania, de a hajótüzérsóg sem a harckocsikat, 

a közvetlen együttműködést végző repülőgépeket nőm tudta pó
tolni, sőt maga a hajóhad le veszteségeket szenvedett a német 
légierő támadásaitól fedezetlensége miatt.

A partraszálló szövetséges erőkkel szemben a németek 

csak a légierőre támaszkodhattak, de annak erejét elegendőnek 

is vélték a helyzet megoldásához. "A szél és a rossz időjárás 

ellenére a felderítő kötelékek pontos megfigyeléseket végezve
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követték az angol flotta manővereit, támadási lehetőséget 

biztosítottak a bombázó ós vadász egységelmek,*'/125/ Pedig a 

Luftwafíe-nak neíacsak a valtozákony időjárás okozott egyre 

több gondot, hanem április második felében üzemanyaghiány mi
att 4o %—kai csökkent a bevetések száma. A kínálkozó lehető
séget a szövetséges hadvezetés nem használta ki, nem támadta 

a német csapatokat, csak megpróbálta elvágni az útjukat az ó- 

szaki területek felé. "A szövetséges csapatok előrenyomulása 

Trondheim irányában megtorpant, holott ápr. 25-tól kezdve a 

német légierő már nem támadta őket*"/126/
A Luftwaffe passzivitása kedvező helyzetet teremtett az 

angol-norvég erők Namsos, Narvik körüli csoportosításának is. 

Április folyamán a Furious ós a Glorious anyahajé repülőgépei 
valamint a Bardufoss-ra települt 46* sz. "Hurricane” és a 

265. ez. "Gladiator” vadászai rövidebb ideig megbízhatóan fe
dezték a földi egységek harcát. Szoros, megtervezett együtt
működésről nem beszélhetünk itt sem, a repülőgépek saját fel
derítés alapján, esetenként avatkoztak a földi harcokba. Ha
sonlóképpen általános lógtórbiztositást és légifelderitóst 

végeztek az Altára visszavont norvég HAWK-75/A-6 ós "Gladia
tor I." vadászrepülő ós Fokker С-ЧГ/F felderitŐ-bombásó egysé
gek. "A pilótákkal felszállás előtt csak a bevetés körzetét 

közölték, a végrehajtandó feladatot nem határozták meg ponto- 

a rövid alacsonytámadások után a gépeknek egyébként 
is azonnal fel kellett emelkedniük, hogy saját védelmüket el
lássák, ha német vadászok jelennének meg."/127/

A közép-norvógiai repülőterek elestével a német iógifö- 

lény északra tolódott, a szövetséges csapatok helyzete tovább 

romlott. Síig a kezdeti harcokban "a német deszant mivel kivül 
esett a német légierő hatókörzetén, nem részesülhetett légi

san • • •



-71-
témogatásban ... most Vornes repülőteréről már kaphatott erő
sít és t#'*/128/ A zuhanóbombázók kót gyors csapással aegeemmi- 

sitetüók az Altén állomásozó norvég gépek 7o %-át és а 263# 

v* ss, teljes állományát# A korlátlan légiföiényben támadó 

gépesített dessanterőket a norvég védelem nem tudta feltarta
ni. A helyi sikereik ellenére a máj# lo-i német támadást kö
vetően a szövetséges csapatokat kivonták a harcokból* a ma
gukra maradó norvég egységek Svédországba menekültek vagy to
pi tuláltak#

Röviddel azután, hogy Karomhuber tábornok KG 51 repülőez
rede Freiburg ellen provokativ támadást hajtott végre a módo
sított Gelb-terv hadműveleti előírásainak megfelelően, 194o# 

máj* lo-én hajnalban a német hadsereg megkezdte Hollandia* 

Belgium és Franciaország elleni hadjáratát. ízűttál a támadó 

nem rendelkezett mennyiségi túlsúllyal, csak a légierő tekin
tetében volt számottevőbb fölénye /129/# Az összefegyvememi 
harc gondosan kidolgozott vezetése, az egyes haderőnenek kor
szerű, tapasztalatokra épülő alkalmazása azonban jelentős 

lőnyt biztosított. Mindaz a fölény, amit a Luftwaffe hadi- 

technikai és hadművészet! téren 194o közepéig szerzett, je
lentős előnyt adott a német csapatoknak*

A Luftwaffe feladatait a következőkben határozták meg:
I# - minél rövidebb idő alatt vívja ki, és minden körülmény 

között tartsa meg a iógifölónyt# finnek érdekében 72 szövet
séges repülőtérre mértek közvetlen a támedás megkezdése előtt 

bombacsapást# A berepülések mélysége elérte az 5oo knwt, Pá- 

rioz és Lyon körzetét« a határmentl tábori repülőtereken kí
vül a honi védővadászok és a hadműveleti tartalék légibázioa-
it# ”A légi uralom kivívása lett a sikeres hadműveletek le 

fontosabb feltétele, 1st főleg azzal érték el, hogy az ax v X
^ f

z?m s
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ós francia légierő jelentős részét a repülőtereken semmisí
tették meg,"/l3o/

A harcok megindulásától kezdve folyamatosan a levegőben 

tartották az egész vadászállomány 3o %-át. A ME-lo9-es szá
zadok általában 35 x 4o im-es körzetben járőröztek, felváltá
sukra vagy megerősitósükre két további vadászszázad állt ké
szenlétben a repülőtereken* A lengyelországi tapasztalatokból 
okulva modernizálták a vadászriasztási rendszert* lehetőség 

nyílt a gépek gyors koncentrálására* Fontosabb harcászati 
semény idején /folyóátkelés, erődostrom, helysógharc/ ezeken 

a 4-Sooo m-en repülő századokon kivül l3oo-25oo m-es magas
ságban ájabb, közvetlen fedezetet adó vadászkötelékeket is 

alkalmaztak a földi csapatok igényeinek megfelelően* Ez utób
biaknál külön figyelmet fordítottak a csapatlégvédelemmel va
ló együttes tevékenység megszervezésére* Máj. 17-én pl* a 82* 

a. bomb, ss* "Blenheim" gépeit a földi gépágyútüz szinte oda- 

terelte a megjelenő ME-lo9—ea vadászok elé} egyetlen rácsa
pásban lo angol bombázót lőttek le a vadászrepülők,
II, - rombolja a hadászati védelmet, akadályozza a tartalékok 

előrevonását, zavarja az utánpótlást ós a visszavonuló csapa
tok újjászervezését* zek a feladatok főleg a bombázó ós lé- 

gideszant erőkre hárultak* A légigyalogság /7* ejt, ho 

ld, ho*, Witzig, Koch Id, csop,/ elsősorban önálló akciókat 

hajtott végre» közlekedési csomópontok, repülőterek elfogla
lása, szemből nehezen leküzdhető erődítmények, védelmi körze
tek függőleges átkarolása tartozott ezek közé. "A deszantte- 

vékenysóg eredménye bebizonyította, hogy ez az új fegyvernem 

jó előkészítés, és meglepetésszerü alkalmazás esetén, a szám
beli fölényben lévő ellenséggel szemben bonyolult körülmények 

között is sikeresen használható."/131/ Deszatitegysógek fog-

22.•»
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lalták el a waalhoveni repülőteret;, Llége főerődjét# Bár а 

Hága repülőterére, vagy a dortrechti hid ellen bevetett több, 

mint 4ooo főnyi német egységeket felmorzsolták & holland csa
patok, a lógigyalogaág alkalmazása általában sikeresen gyor
sította a páncélos ós gépesített erők támadási ütemét /pl* a 

Maas-hld elfoglalásával Moerdijk-nél, vagy a vroenhovenl és 

veldwezelti hid megszerzésével az Albcrt-csatornánál#/.
A természeti akadályok leküzdésében, az ellenséges tüzér

ség kiiktatásában közvetlenül támogató deszantbevetósefcre is 

sor került# Az Eben-imael erőd tiizrendszerénok /2 db 12o mm- 
es, 4 db 72 ima-es, 12 db 75 iam-es, 12 db Go ша-es ágyú/ megbé
nítása közvetlenül a Maason és az Albert-esatomán áttörő né- 

met gépesített alakulatok védelmét szolgálta* Az erődöt vi
szonylag kis deszantegység, légi előkészítés fedezete alatt 

rajtaütésszerűen támadta meg /132/# A Luftwaffe folyamatosan 

fedezte az erőd területén harcoló külön!tményt, "Mivel a bel
gák jelentős erőfölénnyel rendelkeztek az erődön belül lévő 

német erők csak a légierő maximális támogatásával tudták tár
ámig az arcvonairól támadó csapatoktól erősíteni magukat

tóst kaptak#'*/133/ Ugyancsak közvetlen harcászati együttműkö
désben alkalmaztak légideszantot a támadó gépesített egységek 

érdekében a nijmegeni hídnál. Zuhanóbombázók rövid előkészíté
se után az ejtőernyősök kidobása közben német vadászrepülőgé
pek tüzfüggönnyel zárták el a hídfőkhöz vezető utakat# A föl
det érő katonák néhány órai sikeres harc ut án épen adták át a

• • •

hidat a megérkező gyorscsapatoknek#
III# - közvetlenül együttműködve a szárazföldi erőkkel a leg
bonyolultabb időjárási ós terepviszonyok esetén is folyamato
san nyújtson lógitáíaogatást a páncélos és gépesített kötélé-

*
keknek. Az áttöréshez ós a mélységi előrenyomuláshoz nem egy
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пасу légicsapás, hanem иа harckocsik támadásának egész tar
talmára egyenletesen eloszlott s több hullámban vógrehajtott 

repül^támogatás volt biztosítva*"/134/
A fasiszta német hadvezetés igyekezett megerősíteni a 

csapatok közvetlen légitámogatására rendelkezésére álló gép- 

anyagot* "A franciaországi harcok során lehetőség nyílt а 

ME-4a9/5 vadászbombázók kipróbálására."/135/ A speciális He- 

vi cólzókászülékkel felszerelt repülőgépük RC-5o típusú bom
bákat használtak, a ME-I09/F-IB egy, a Mi.—lo9/í-4B négy da
rabot* A M -llo/C vedászbombazók 2 db SC-250 bombát is hor
dozhattak. Bevetéseikre általában zuhanóbombézó hullámok kö
zött került sor, önállóan csak a mellókirányokban tevékeny
kedtek* Legeredményesebb önálló alkalmazásukra máj. 2l-ón a 

XIX. pc. hdt* kisérése közben találunk példát* A vadászbom
bázók első csoportja lefogta a francia csapatlégvédelmet* A 

következő két kötelék 45°-os zuhanásból támadta ez ellenlü- 

kóst végrehajtó gépesített egységeket 5 perc alatt 7 francia 

harckocsit felgyújtva, 4—et megrongálva. A támadást az addig 

biztosító egység gépágyúé alacsonytámadása zárta* A francia 

ellencsapás elhárítását döntően a vadász bombáz ó repülőerők 

harcbaavatkozésának köszönhették a Wermaeht erői.
A vadászbombázókkal vegyes egységekben kerültek beve

tésre az elavult HS-123-as repülőgépek. "A szövetséges csa
patok helyzetét rend ivül súlyosbította, hogy legierejük már 

az első órákban nagy veszteségeket szenvedett.'VIJG/ A korlát
lan lógifolóny birtokában ugyanis a gyengébb teljesítményű né
met támogató repülőgéptípusok is aktivan tevékenykedhettek a 

harctér felett* A lassú, de Jól manőverező kétfedelű HS-123- 

asok nehéz terepviszonyok között is sikeresen működtek együtt 

a páncélos egységekkel. Máj. l.^-án a Kieiet-csöpört csak soro-
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zacos légitámadások segítségével tudta Ryle-nól széttörni a 

2# fr# ho# védelmét, a bevetett két iíS-123 kötelek harci 
vesztesége mindössze egyetlen lelőtt gép volt# Máj, 22-én 

Cambrai-nál a II/LG 2 HS-123 alacsonytamadó repülőgépei 4ol 
francia harckocsit pusztitottak el, két gépes saját vesztesé
gük mellett# Az ütközet alatt francia vadászok támadására nem 

került sor#
A német szárazföldi csapatok harcának közvetlen támoga

tásában a zuhanóbombázókat abszolutizáló hitlerista hadveze
tés a nyugati hadjárat megindításakor jelentős JTJ-87 erőket 
vont össze# 9 bombázóésöpört állományában 32o JU-87/B és 38 

tTIJ—87/R került bevetésre# A gépok többsége a Belgiumon áttö
rő 6# hds# támogatására a VIII# rep# hdt# alárendeltségében 

harcolt, illetve az Arüenneken át támadó Kleist-csoportot kí
sérő II# rep, hdt# kötelékeiben. A zuhanóbombázók harci akti
vitását néhány kisebb fölszerelés! változtatás, valamint a 

tapasztalatok alapján a nagyobb támadóerő alkalmazása tovább 

növelte# A JÜ-87 repülőgépek 13-18 gépes kötelékekben tevé
kenykedtek, sik terepen tartósan földre tudták szorítani a 

szövetséges gyalogságot, megsemmisítették a páncélelháritás 

támpontjait, lefogták a légvédelmet# Támadásaik hatását pszi
chikai lag a gépük egyre i^agascdó szirénahangja is fokozta# A 

földi gyorscsapatok a zuiianóbombázók SD-23o nagyhatású rombo
lóbombái nyomán és a jelentkező röpülőpánikot kihasználva már 

máj# 12-re áttörték fi keményen védekező holand hadsereg Greb- 

be-erődvonalát•
A közvetlen támogatósra kijelölt repülőgépek dól-zelgi- 

um nehéz, hegyes terepein is folyamatosan kísérték a német 
gépesített oszlopokat, leküzdve a megerősített védelmi állá
sokat# "Guderian és Hoth páncélosai végrehajtották azt, ami
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korábban lehetetlennek tűnt, páncélos erőikkel nagy gyorsa
sággal átkeltek az Ardenneken és Luxemburgon#"/137/ A korlát
lan légifölény birtokában a Luftwaffe zuhanóbonbázói szükség
esetén még a lemaradó tüzérséget is helyettesíteni tudták#

a 3* ifi# megkezdte a Mouse nyugati partjánakMáj# 13-án "
bombázását Sedan és Montherme kozott, hogy a tüzérség helyett

* • *

elősegítse a XIX# és XXXXI# pc. hdt. átkelését ••• 16 órakor 

a zuhenóbombázók támadásával egyidejűleg, megkezdődött az át- 

kolós.'V13ő/
A támadó magasabbegyságek és a repüloerők folyamatos 

gyűttmüködé3Ót a légierő állományából alakult operativ cso
portok segítségével sikerült megszervezni• A repülőnadtestek 

egyeztető törzseket küldtek a hadtestek és hadosztályok pa
rancsnokságához# Lzek folyamatos rádióкареsolatban álltak 

mind a ropülohsdtest vezetésével, mind pedig a támogatásra ki
jelölt repülőerők bázisrepülőtereivel. Így a repülőmagasabb- 

egységek vezetése mindig értesült az aktuális harcászati szi
tuációkról, a lógikötelókek bevetési eredményeii'ől, a száraz
földi magasabbegysóg parancsnokságának kérdéseiről! leegysze
rűsödött a repülőegysógek riasztása# "Amikor’ /máj. 13-án/ a 

Maason törtónő átkeléskor az 1# pc# ho# heves tüzérségi tüzbe 

ütközött a hadosztályparancsnok a repülőket hivtta segítségül. 
•Is a liaromeső fölött megjelenő német repülőgépek elhallgattat- 

üák az ütegeket# A Kloist-csoport csapatai átkeltek a fo- 

lyón.”/139/
Az 1^4o# évi nyugati hadjáratban a német páncéloshaderő- 

nem viszonylagos technikai gyengeségét és a hatásos páncéltö
rő tüzérség hiányát vizsgáivá kétségtelen, hogy a támadásban 

nagy számban alkalmazta a Wermacht a könnyű—páncéltörő eszkö
zökkel is leküzdhető Panz«r-I. harckocsit /általános páncél-
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vastagsága 6-15 ига/ és az ugyancsak gyengén védett Panzer*-!!, 

harckocsikat /ált. pcv. 5-14*5 mm/, valamint, hogy a szövet
ségesek több páncélostípusa felülmúlta a német harckocsikat 

/"Somua", "Char-B", "Matilda"/. A harcok során a német 57 ant
es М.1У54 és a csehszlovák gyártmányú 4? тш-es páncéltörő á- 

gyúk hatástalannöK oizonyultak a szövetségesek közepes páncó- 

lo; ai ellen. A harckocsik fedezését és a páncólelhúritás prob
lémáit azonban, tábori és légvédelmi ágyúk alkalmazásával és 

mindenek előtt a légierő tömeges páncélélháritó bevetéseivel 
alapvetően meg tudták oldani. A szövetséges páncélos ellenlö
kések negál Utasában döntő szerepűt kaptak a zuhanóbombázók. 
"Máj. 17-én és 18—ón de Gaulle tábornok páncélosaival a laoni 
síkságon benyomult a nómut vonalai: mögé, do a harckocsik egy 

része a Stukák bombáitól kigyulladt, ős a lendületesen indu
ló akció kifli l ladt. "/14о/

A hadiárat sorén 15 HS-126 közelicld^ritő repülőszázadot 
a páncélos hadtestek és hadosztályok alárendeltségébe utalták. 

"Szinte valamennyi német páncélos hadosztály rendelkezett HS- 

126 taktikai felderítő osztaggal, melyek feladata a folyama
tos megfigyelés volt, valamint FX-156 repülőre jjal is 

A repülőszázadok radonként! váltásban végezték a felderítést, 

ezzel a megfigyelési adatok lőhető leggyorsabb továbbítása 

vált lehetővé. Az lS4o-es év harcaiban jelentek meg я gyors
csapatok lógikiseretében a FI-156 "Btorch" megfigyelők. I zek 

a gépek általában a támadó ékek élen haladó harcкосsiezredei 
fölött repültek, előre jelezték az ezredparancsnokoknak a 

harcászati akadályokat* Így a páncélos erők megbízható infor
mációkra támaszkodva nagy sebességgel haladhattak előre.

A nyomasztó föléiyben lévő fasiszta csapatokkal szemben 

Belgiumnak és Hollandiának csak a nagyhatalmak gyors segitsé-

"/141/If*
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étével lehetet;?; esélye a védekezésre. Anglia /hagyományaihoz 

híven/ nem volt felkészülve, hogy nagyobb erőkkel, korszerű, 
módon szárazföldi háborút viseljen. A katonai vezető hatalom
nak számitó Franciaország зет rendelkezett a módéra, háború 

követelményeinek megfelelő haderőkkel* "Mig a nőmet támadást 
a páncélosok nagy tömegben történő önálló felhasználása, a 

légierő és a páncélos erők tökéletes együttműködése, a híra
dástechnika korszerű alkalmazása, az utánpótlás kitűnő meg
szervezése jellemezte, addig a francia hadviselésből mindezek 

as erények jórészt hiányé ztak *”/142/ Az orődvona Ivédelemre é- 

pülő egész francia katonai berendezkedés, a német hadsereg- 

fejlesztés javára tett engedmények Г4о-ге már behozhatatlan 

előnyt biztosítottak a támadóknak* Fokozottan jelentkezett ez 

a gépesített haderőnemeknél, Franciaországban "a harckocsi 
magasabbegységek hadműveleti lehetőségeit nera vették számí
tásba* A légierő alkalmazásának módszereit a küszöbön álló 

háború körülményei között még elméletileg sem dolgozták ki 
kellő módon*»*/143/

A szövetséges harcászati repülőegyaógek összevonását még 

194o áprilisában is halogatták. Máj* lo-én а 7* fr, hds, be
nyomult Hollandiába, s ezzel kétségessé tehette volna a még 

széttagolt német deszanterők helyzetét* Tilburg irányába fel
vonuló jobbszárnyát azonban a Ö* n, hds-gel való érintkezés 

felvételekor mindössze 8! bombázórepülőgép támogathatta egy 

esetleges áttörés végrehajtásában - a francia csapatok leáll
tak, és beásták magukat* Az eset szemléletesen bizonyltja, 

hogy © támogató repülőkötelékek szétosztása az egyes földi 
egységkhez önmagában nemcsak hogy nem er03iti a gyorsabb 

gyüttmüködést, de a szükséges erőkoncentráció létrehozását ne
hezítve akadálya a repülőerők hatásos felhasználásának*
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Az egyes hadseregek ellátása közelfelderitő repülőgópek- 

kel Gesicherte volna a francia védelem harcászati tevékenysé
gét, de gyenge teljesitmányük és a rádióösszeköttetós alapve
tő hiányosságai miatt nem lehetett kihasználni a beosztott 

megfigyelőtgyBégek adta lehetőségeket. A hadseregeket egyéb
ként is minden differenciálás nélkül szerelték fel harcászati 
felderítő egységekkel, általában 25 Potes 25 repülőgépet ren
deltek a seregtestek mellé összekötő-futár, közelfelderitő és 

tüzhelyesbitö feladat ellátására. 1940 elején ezeket további 
Potez 39* Breguet 27 és Mureaux repülőgépekkel egészítették 

ki /144/, Nem volt sem gyakorlat, sera elméleti alapelv a há
ború előtti Franciaországban a beosztott harcászati felderí
tő erők alkalmazására gyorsan visszavonuló védelem, vagy mély
ségi ellencsapás esetén.

Még rosszabb állapotban voltak a holland és belga hadse
reg harcászati földerítő repülőerői, A központi Irányítás és 

adatkiértékelés és a szárazföldi egységek vezetésével való 

minden praktikus kapcsolat nélkül bevetett "Foxw, R-31, Fokkor 

C-X., Ж-51 feiderl tőraj okát a német vadászrepülőgépek lesö
pörték az égről, mielőtt megfigyelési adataikat eljuttathat
ták volna a földi védelemhezt eredményes tüzvezetés, vagy egy 

szakasz folyamatos megfigyelése német lógifölényben teljesen 

irreális feladat volt ezek a típusok számára Auriózumnak szá
mit, hogy máj. 12-én egy MB-23G megfigyelőgép légiharcban le-

1 ■

lőtte a 111/JQ 2 egy M -lo9/E-3 vadászrepülőgépét/.
Az első napi rendkívül súlyos, mintegy 18 %-os vesztesé

geik és Jelentős technikai hátrányuk ellenére a szövetséges 

vadászrepülő erők a légiharcok mellett megkísérelték földi 
csapataik közvetlen támogatását. Alacsonytámadásalkkal, hatá
sos páncéltörő fegyverzet hiányában, főleg az ellenséges gya

logságnak okozhattak veszteségeket. Máj. 14-ón a Waes körzeté-
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bén folyó támadás xsegállltására bombázók nem lévén a 2, bel
ga rep* e. 3. és 4. v. sz-t vetették be, Fiat CE-42 vadászre
pülőgépekkel. A rajkötelékekben ismételt alaesonytámadások a 

földhöz szögezték a német gyalogságot, a földi páncólelhári- 

tás a megállni kényszerülő harckocsik közül hetet megsemmisí
tett* A német légifedezet megjelenése után azonban a Wermacht 
egységei sikeresen üjitották fel támadásukat.

A légvédelemmel megerősített német csapatok elleni táma
dások alig Jártak mérhető eredménnyel, ugyanakkor nagy áldo
zatokat követeltek. Máj. 11-én a Maas hidjaiórt folytatott 

harcokban De Kooy-ról az l. holland v. sz., Schipoi-ról pedig 

a 2. v. sz. Fokker D-JU.I vadászrepülőgépei kapták feladatul a 

védelem támogatását, de a német gépágyútüz nem engedte földkö
zelbe a gépeket. A gyalogsági könnyü-fegyvertüznek viszonylag 

Jól ellenálló repülőgépeket a 2o ma-es Flak-ЗВ légvédelmi gép
ágyúk egymás után semmisítették meg. 15 percnyi harc után а 2. 

v. sz. egyetlen gépe tudott csak visszatérni a bázisára.
Francia részről főleg a motorgépágyával felszerelt MS- 

4o6-os vadászrepülőgépeket /iífí-4o4 gá./ küldték alacsonytáma
dásra, mert ezek páncéltörő lövedékekkel a német könnyüharc- 

kocsikat is leküzdhettók. Flső önálló bevetésükben Pertain 

térségében a GC 1/2 és 1/6 egység próbálkozott a földi páncól- 

eiháritás támogatásával, közel 7o perces támadássorozatuk a- 

latfc azonban mindössze 2 német páncélost sikerült felgyújta
ni, 4 harckocsit pedig megrongálni. Ugyanakkor ”... valameny- 

nyi támadó Moräne vadászrepülőgépet lelőtte a légvédelem - el
sősorban kiskaliberű fegyvereivei.”/145/

A földi csapatok közvetlen vadászvédelmét az első napok
kivételével a légiharcokban való lekötöttség ós harcirányitá- 

si problémák miatt nem tudták gbizhatóan ellátni a szővetsé-
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ges repülőgépek. A megszilárduló német lógifölónyben csak ak
kor fedezhették sikeresen saját csapataikat, ha a Luftwaffe 

támadókötelékeinek nem volt nagyobb számú vadászkiséretэ*
Máj# 12-én a 9* fr. hdn. Di.nant felé előre mozgó gépesített 

oszlopán két nagy Stuka-kötelék ütött rajta* Az oszlop bizto
sítására kirendelt GC 1/5 levegőben járőröző НАЖ-75/А-3 gé
pel azonnal felvették a harcot. A zuhsnóbombázók célzás nél
kül dobták l© bombáikat és 16! gépet veszítve elmenekültek a 

légtérből.
Néhány nap alatt a szövetséges vadászerok száma annyit 

csökkent, hogy még a földi ellencsapások mindegyikének köz
vetlen légi fedezetét sem tudták megoldani. Máj, 2l-ón a 7* 

n* pc. ho. ellen Arras irányában "áartel vezérőrnagy gépesí
tett egysége csapást mórt a német csapatokra. A Wermacht 
gyors átcsoportosításokat hajtott véges, ami lelassította az 

ellenlökés ütemét, de ehhez a szövetséges hadvezetés koordi
nációs hibái is hozzájárultak. "Megjelent a Luftwaffe is, a
Stukák minden ellenállás nélkül bombázhatták az angol állása

ié tezett. "/146/ A kéket. Szövetséges légi biztositás 

szenléti vadászkötelákeket csak ritkán sikerült idejében, а
harcmező fölé hivni* Az 194o-es év légiharcaiban a föld-leve
gő összeköttetést biztosító parancsnoki repülőgépek /Р-6З0/ 

alkalmazása nem vált be, mert a német vadászok már az össze
csapások elején harcra kényszerítve kikapcsolták ezeket az i- 

rányltó repülőgépeket. A súlyos veszteségek miatt a szövetsé
ges fedező vadászok igyekeztek kis magasságokban, 25o-4oo iá
én megtámadni a földi csapatok ellen küldött német repülőgé
peket, i^r nem kellett összecsapniuk az általában looo iá-én 

biztositó ME-lo9~es vadászokkal. **A legtöbb esetben azonban
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esek a rácsapások sikertelenek maradtak a harcok során a re
pülőgépek elégtelen teljesítménye és földi irányításuk megol
datlansága miatt,"/147/

A szövetséges légierő iy4o-üen nem rendelkezett a szá
razföldi csapatok folyamatos közvetlen támogatásához szüksé
ges csatarepülo egységekkel, A holland alacsonytámadó kötelé
kek még nem kapták meg az új De Schelde S-21 ceatarepülőgépe— 

két, melyekre 23 mm-es lefelétüzelő mozgatható Madsen gá, ke
rült felszerelésre, A már rendszeresített Fokker G-I. csata
repülők sem a tervezett 23 mm-es gá-val épültek, hanem 6-8 

db 7*9 mm-es J^-Browning gpu-val, A 3* és 4, v, sz, köteléke
ibe tartozó 23 holland csatarepülőgópet nem sikerült idejében 

kivonni Waalhoven, illetve Bergen repülőteréről, igy többsé
gükben a német bombázók első hulláma megsemmisítette, Ypenburg 

légibázisán állomásozott a speciális csatarepülő feladatra vá
sárolt 12 db Douglas DB-8/A-3B repülőgép* A váratlan német tá
madás léglhareoic vívására kónyszeritette ezeket a nehózfegy- 

verzetü repülőgépeket és eredeti feladatkörük helyett védőva- 

déczkónt harcolták végig a hadjáratot, Belgiumban a földi csa
patokkal való szoros együtműködésre több iicensztipust szán
tak, de sera а ЙАВСА S-4? alacsonytámadó, sem az S-48 felderi- 

tő-bombázó repülőgép nem került rendszeresítésre, A csapatok 

támogatására csak "Battle’» könnyübombázók álltak rendelkezés
re, Az első napi 53 gépes /32 %-os/ veszteség miatt a belga
gépek csak kis kötelékekben harcolhatlak, s ez hökken
tette teljesítményi és fegyverzeti gyengeségükkel már úgy is
korlátozott aktivitásukat. Máj, 11-ón Aeltre repülőteréről a 

3* belga rep, e, gépeit а XVI, n, pc, hdt, ellen vetették be 

az Albert-csatorna átkelőhelyei felett, A ’’ iattle” gépek hár- 

mas rajokban támadták Veldwezelt, Vroenhoven, Briedgen körze
ti . у

%jr mn\
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tét, de az előre mozgó páncélos csapatokat fedező VIII, герт 

hdt, JG 21 és JG 27 vadászegysógein ezek a kis kötelékek nem 

tudtak áttörni a német egységek fölé, 3 belga repülőgépet a- 

zonnsl lelőttek, a többit súlyosan megrongálták.
Ebben a körzetben a szövetségesek segítségére érkező an

gol bombázóerők bevetési mérlege is hasonlóképpen alakult, A 

Luftwaffe több sikeres megelőző csapást hajtott végre a szö
vetségesek harcászati repülőerőinek bázisai ellen. Máj, 11-ón 

az Albert-csatornán átkelő német erőkkel szemben a védelem 

hiába várta a 114, a, bomb, sz, megígért támogató, vadászfede
zettül végrehajtandó bevetését, A repülőgépek ugyanis üzema
nyaggal, bombákkal feltöltve több mint egy órán át tétlenked
tek Conde Vaux repülőterén. Egy HS-126 felderítő jelentése a- 

lapján a 2,/KG 2 D0-17-es bombázórepülőgópei rajtuk ütöttek és 

valamennyi angol gépet elpusztítottak,
194o, máj, lo-én a francia légierő felszerelésének jelen

tős része raktárakban volt, vagy javítás alatt állt, Hagy 

pülőkontingenseket állomásoztatcak a gyarmati területeken. A 

közvetlen támogatásra alkalmas 61 felszerelt BÜ-691 gépből 
csak 14 db, 47 BE-693-asból 31 db, 37 P-633-asból pedig csak 

11 db állt bevetésre készen Franciaországban, Ezek a tipusok 

a GBA 1/31. 11/51. 1/54, 11/54 és 1/35 századok kötelékében 

különböző hadseregek alárendeltségébe kerültek, igy kellő tá
madóéit létrehozására alig volt lehetőség. 194o. máj, 12-ón 

az is bebizonyosodott, hogy típushibáik és korszerűiét alkalma
zásuk miatt a szövetséges csapatokat támogató repülőerők még 

tömeges bevetéseikkel sem hozhattak fordulatot a földi harc 

eseményeibe. Ezen a napon a maastrichti hid és a hid körzeté
ből előrenyomuló XVI. n, pc. hdt. bombázását kapták feladatul 
a légiegységek, A repülőszázadok 15-2o perces időközökkel ér-
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koztek a cél fölé, a legtöbb esetben ugyanabból az irányból, 

ugyanazon a magasságon« A kötelékek kíséretét ellátó szövet
séges vadászrepülőgépek mindent elkövettek, hogy távoltart
sák a ME-lo9-eseket* **A Battle bombázók az ellenséges vadá
szokkal való összecsapás nélkül kezdhették meg akcióikat, de 

okkor 2o ma-es gépágyúk es légvédelmi nehézgóppuskák tüzébe 

kerültek*"/148/ 92 angol-belga replőgépböl 09 elpusztult. Az 

ugyanekkor Tangeren légterében bevetett 1/54 fr# bomb, ez. 
speciális gópanyaja ellenére nasonlő veszteségeket szenve
dett, A BH—695-as gépek a célterületet a sebességmaximumot 
biztositó 4ooo m-en közelítették meg, majd az looo m-en Jár
őr űző Щ.-1о9-ееек elől zuhanásban csaptak le az átkelő német 
egységekre* A csapatlégvédelem összpontosított tüzének azon
ban még igy sem állhatták ellen* 11 támadó repülőgépből 7 a- 

zonnal lezuhant, 1 később földnek ütődött, 1 kényszerleszállt, 

a megmaradt 2 gép kijavithatatlan rongálódásokkal tért vlsz- 

sza Montdidier repülőterére.
Máj, 14-én a Sedan körzetében lévő német hídfők elleni 

harc támogatására hajtotta végre a szövetséges légierő legna
gyobb szabású harcászati támogató akcióját* A repülőkötelé
keknek az elakadó földi csapatokat kellett volna támadásba 

vinniük, rövid légieiőkészitéssel és folyamatos rohamtámoga- 

tással, 9 angol bombázó század /12,, 88,, lop-» lo5-, 159-» 

142., 15o., 218., 226. bomb, sz./ 65 "Battle” és 8 "Eelnheim” 

repülőgépe 7 egymást követő hullámban hajtotta végre beveté
seit. ”'bben a támadásban 71 bevetett repülőgépből nem keve
sebb, mint 4o odaveszett* Ez a RAF bombát áron dósainak egyik 

legtragikusabb eseménye volt.”/149/ Az átkelőhelyek felett 

99 tikiadé francia-belga repülőgépből ugyanezen a napon 5o-et 

lőttek le. A sikertelen támadások nyilvánvalóvá tettók, hogy
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a szővetséges légierő minden hősiessége ellenére képtelen 

földi csapatainak megbízható tárogatására. MA II vh. folya
mán ezekért az akciókért tüntettek ki először - Victoria-ke- 

reszttel - boiabázópilótákat /15о/, de aki kiérdemelte, már 

nem vehette át***/151/
A rend .ivül súlyos veszteségek us a központi légierői— 

ráayitás hiánya miatt az ellenlökéseket gyakran csak a fede
zetet adó vadászrepülőgépek támogatták, pl* máj, lp—ón Cédám
nál. Is utóbbi esetben annál nagyobb szükség lett volna erő
teljesebb lugitámogatósra, mert az el leni ekésben csak gya
loghadosztályok vettek részt, miniuáiis tüzérségi kísérettel* 

A földi haderőneaek közötti összhang hiánya fokozta a légie
rővel szembeni követelményeket, do ezeket május végétől már 

részleteiben sem volt képes ellátni a szövetséges légierő ma
radványa* Máj* 17-2o között Laon körzetében de Gaulle a 4* 

fr* hk* no, lőerőire támaszkouó csoportosításával a XIX, n, 

pc. hdt* szárnya ellen kezdett sikeresen induló támadást* Az 

áttörés Kifejlesztosóhez viszont csat egyetlen gyalogzászló
alj állt rendelkezésére /152/, Tüzérségi támogatást is csak a 

beosztott ütegektől remélhetett* Az egyre nehezebb körülmé
nyek között harcoló harekocsiegységek hiúoa kértek légitámo
gatást, már nem létezett központi irányítás, amely a harctér 

föló repülőgépeket küldhetett volna. De Gaulle még a támadás 

kezdetén megígért fedező vadászrepülőgépeket sem Kapta meg, 
a Luftwaffe páneólelháritó bevetései így igen hatásosnak bi
zonyultak* De Gaulle igy emlékezik vissza a harcokra* ”a Stu
kák egész délután szünet nélkül jönnek, le-locsapnak az égből 
és zuhanórepülésben támadják harckocsiainkat ós öeaerautóin- 

kat* Ellenfelük nincsen*”/!^/
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Hiába biztosították: a 4* fr» hk. ho—nuk máj. 28—i Abbe— 

ville-nél végrehajtott ellencsapásához a szükséges gyalogsá
gi és tüzérségi együttműködést /14o hk,, 6 gy, zlj 

lógitámogatáo teljes hiánya következtében nem sikerült a vá
rost visszafoglalni, a német hídfőt felszámolni* Ugyanezen a 

napon a francia légierő vezetői új fejlesztési programot fo
gadtak el* A szemmel látható tanulságok ellenére a földi har
cokba közvetlenül beavatkozni nem tudó hagyományos bombázóé
ra к fejlesztése mellett döntöttek /А-352, IÄB—176* -177, LeO— 

455« -458/. "Ami a Breguet ГШ-693/АВ2 repülőgépeket illeti, a 

légierő vezetése megvonta a bizalmat ettől a típustól, mert 
a 18. és 19* csat.rep* csop. veszteségei igen súlyosak vol
tak, s közben Jelentősebb sikert nem értek el.”/154/

Máj. 28-ra az előretörő német csapatok З80000 szövetsé
ges katonát szorítottak Dunkerque-be. A belga hadsereg követ
ve © hollandok máj, 14—i lépését feltótel nélkül kapitulált.
elkezdődött az angol erők evakuálása* A RAF okkor már csak 

hazai bázisokról harcolt, szinte kizárólag vadászeoységeive1• 

"nyomatékoson kértem, hogy a közreműködő angol légierő bázi
sait legalább részben telepítsék a Loire—tál délre fekvő te
rületekre, de Churchill a kérés teljesítését határozottan meg
tagadta, ”/155/ — Írja emlékirataiban de Gaulle. Az angol repü
lőerőket a szigetország majdani védelmére tartogatták, a fran
cia légierő ezzel reménytelen helyzetbe került. Az angliai 
légicsatában döntő jelentősége volt annak, hogy ugyan "a RAF 

nem tudta megállítani a német előrenyomulást, de ereje lénye
gében ép maradt a franciaországi harcok végén

A német repülőerőket azonban lekötötték az ”Állj-paranco” 

értelmében a bekerített csoi>ortosltás felszámolására, a fran
cia védelem elleni aktivitásuk jelentősen csökkent. Az ”Állj-

6 ü./ a• 1

v

”/156/• * •
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parancs" közvetlen katonai indoklámával, vagy diplomáciai 
hátterével nem kívánunk foglalkozni e dolgozatban, de meg 

kell állapítanunk, hogy a máj, 24-4. döntés erősen befolyásol
ta a német harcászati légikötelékek tevékenységi lehetőségeit 

a franciaországi déli arcvonalon máj, 25* - jún. 5* között* 

Halder tábornok naplóját idézve, máj, 24-én elrendelték, hogy 

a szárazföldi csapatok pihentetése és megerősítése érdekében 

"a bekerített ellenséges erők kapituláláara kényszerítésében 

a Luftwaffe-nak kell a döntő szerepet játszania,"/157/ A dou- 

hetista elképzelésekre emlékeztető határozatot a közepesbom- 

bá2Ók és a VIII* rep, hdt* zuhaaóbombázóinak tömeges beveté
sével sem sikerült megvalósítani a földi erők mozgásba hozása 

nélkül.
A francia repülőkötelékek kihasználták a német légierő 

viszonylagos passzivitását a déli irányokban és mértek néhány 

érzékeny veszteségeket okozó csapást a német csapatokra. Máj* 

51-én а XIV* n* g. hdt. szakaszán a 18* és 19* csat.rep* csop* 

állományából 18 BR-693 & GC 1/4 15 vadászrepülőgépének fede
zete alatt 3 hullámban ismételt bevetéseivel megállásra kény
szer! tette a német egységeket. Ugyanezen a napon а XV. n. pc* 

hdt. élcsapataira Abbeville irályában a GB, 1. 18 Martin M- 

167 felderitő-borabázója, Saint-quentin térségében pedig a GB 

2, 12 Douglas DB-7 bombázója mórt csapást, támyei^ósre segít
ve mindkét esetben a francia harcászati ellenlökóst. A támadá
sok váratlansága, a harcmező feletti gyors cselekvés, a beve
tések előtti megbeszélések a szárazföldi erők vezetésével fo
kozták a légitámadások eredményességétt a vadászfedezet, va
lamint az adott körzetben a német csapatlégvédelem gyengesége
következtében az előbb említett három bevetésben mindössze 2!

*
francia bombázórepülőgép pusztult el.
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Jón* 5-ón a Wermacht és a Luftwaffe megpróbálta egyetlen csa
pással széttörni a Somme part jára támaszkodó Weygand-vonalat* 

Az egy hetes dunkerque—i haladók alatt a francia repülőerőket 

részben sikerült megerősíteni, Így az első napon végrehajtott 

4-38 vadász és 126 harcászati bombázórepülőgép bevetés több 

szakaszon döntő szerepet játszott a német áttörési kísérletek 

meghiúsításában. "A francia nappali bombázó ós coatarepülő e- 

rők jún. 5-én tevékenykedtek a legnagyobb aktivitással."/153/ 

Főleg a 7* fr. hds. szakaszán az Amions-től támadó XIV. n. g. 

hdt. és a Peronne-tól előrenyomuló XVI. pc. hát* ellen értek 

el jelentős sikereket#
A Luftwaffe a korlátlan lógifölény visszaszerzésére nagy 

támadássorozatot indított a légierő javító- és ©llátóbázioai 
ellen. Napokon keresztül minden felderített francia repülőte
ret támadtak# Jún# lo-re esen a szakaszon a francia légierő 

gyakorlatilag megszűnt tevékenykedni# A coatarepülő egységek 

állományában összesen 1-1 bevethető BH-691 ós P-633 repülőgép 

maradt# A repülőkópes gépek többsége központi irányitás nél
kül, egyéni kezdeményezéssel harcolt tovább#

A jún# lo-ón hadba lépő Olaszország csapataival szemben 

még igy is elegendőnek bizonyult a francia légiegységek ere
je# A kétszeres túlerőben lévő olasz csapatok visszaszorítá
sában /525000 - I75000 fő/ D-52o vadászok és Curtiss CV-156/F 

zuhanóbombázó repülőgépek támogatták eredményesen a földi 
rőket# A kétfedelű CR-42-es vadászrepülőgépek képtelenek vol
tak megbízhatóan fedezni Mussolini köruoyühadosztályait, ala
csonytámadásaikkal pedig csak jelentéktelen veszteségeket o- 

koztak a francia csapatoknak.
A németekkel szemben a francia fegyveres erők nem tudták 

tartani a kiépített védővonalakat, az ország belsejében egy-
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séges frontot nem sikerült létrehozniuk* Hátországi helysé
gekre, mint megerősített támpontokra támaszkodva próbálták 

megéliitani a lendületüket vesztő német egységeket. "A fran
cia gyalogság megkísérelte az ellenállást, de a zulianóbombá- 

zók zavartalan "iskoiarepülésekben” szétzúzták a védelmi tám
pontokat * ’*/159/

A nyugati hadjárat ideje alatt sokat fejlődött a német 
harcászati légierő alkalmazása, A korlátlan légifölény kiví
vása után "a német hadvezetés széleskörűen alkalmazta a légi
erőt a földi csapatok támogatására, mind az ellenséges véde
lem áttörése idején, mind pedig a csapásáéra csoportosítások 

hadműveleti mélységekben való tevékenysége során, A német lé
gierő szoros együttműködése a páncélos és gépkocsisé maga— 

sabbegysógekkei nagyban meghatározta a Weraacht hadászati si
kereit ,Vlöo/ A támogató repülők meg tudták oldani a földi 
harcokba történő olyan közvetlen beavatkozást, ami külön 1Ö- 

vegállások, védelmi támpontok, vagy akár egyes harckocsi tá
madására szűkülhetett le. A JU-87-esek folyamatos közvetlen 

támogatást biztosítottak utcai harcok idejére is, s ezzel Je
lentősen csökkentették a földi erőket feltartó város-ostromok 

idejét. "194q nyarán Franciaországban és Flandriában a nőmet 
zuhanóbombázók megsemmisítő csapásokat tudtak mérni az ellen
ségre mór lo! perccel azután, hogy földi csapataik légitámo
gatást kértek,”/161/

A légihadtestek és lógiflották felállításával a Luftwaf
fe biztosítani tudta a feladatok megoldásához szükséges erő
mennyiséget, a légikötelékek szervezett irányítását, "Az új 
harceszközök, köztük a tökéletesített repülőgépek tömeges al
kalmaz ша nem csupán azzal az eredménnyel Járt, hogy megnöve
kedett a földi csapatok ütőereje és lehetőségűi: nyilt arra,



- 9o -
hogy о süldőben több irányban ée nagyobb mé lységben gyakorol
janak hatást as ellenségre, hanem nagymértékben fokozódott a 

hadműveletek manőverező jellege is,"/162/ A Luftwaffe harcá
ssa ti sikereit jóval a szövetséges légierők eredményessége 

föló emelte az általában pontosan kidolgozott és lehetőség 

szerint végig betartott, megtervezett fegyvernemi együttmű
ködés* A német hadvezetősóg pontosan kiszólnitóttá, hogy a 

páncélosok mikorra érjék el az egyes célterületeket* "A tá
madási időpont ilyen szigorú meghatározására azért volt szük
ség, nehogy a támogató zuhanóboiabázók saját egységeket bom
bázzanak* и/16 V

A híradástechnika gyors fejlődését felhasználva a szá
razföldi és légi csapatok összeköttetését a német hadseregben 

mái* nem csak vizuális jelzésekre alapozták /rakása, fényjel
zés, ponyva-jel, lövósirány/ hanem folyamatos föld-levegő rá
diókap cső latot teremeve differenciált együttműködést biztosí
tottak. Ez lehetővé tette szükséges esetben a legszorosabb 

fegyvernemi együttműködés, a közvetlen ráirányítás /164/ mód
szerének alka Imazását*

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a légierők sze
repe a korábbihoz képest jelentősen inegnövekedett, felszerelt
ségük, ós alkalmazásuk módja döntően befolyásolta a szárazföl
di csapatok harcának kimenetelét. Számottevő veszteségei /165/ 

ellenére a Luftwaffe alapvetően hozzájárult a fasiszta német 
hadsereg a vártnál sokkal rövidebb idő alatt kivívott győzel
méhez, Franciaország katasztrófáidé vereségéhez.

"A Németország ellen dolgozó erők motorja - Anglia*"/166/ 
- állapította meg egy 1939 májusában tartott beszédében Hit
ler. Ezt a motort azonban még a gyors franciaországi győzelem 

után is diplomáciai úton igyekezett kikapcsolni. Békekezdemó-
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nyesései kudarca után egy kétes realitásé inváziós terv meg
valósítását hangoztatta. 194o. jón. 2-án Hitler kijelentette* 

”... eldöntöttem, hogy készítek egy invázión .haditervet, s ha 

szükséges végre is hajtóm.”/167/ Az inváziós csapatok támoga
tására szánt JU-87-esek távolságii harckószsógót akarták bizo
nyítani aug, 15-19 között, amikor a VIII. rep. hdt. 5 zuhanó
bombázó egységét Hawking, Lynpe, Tangmere repülőtere ellen és 

a palingi radartorony bombázására bevetették. A lassú és 

gyengén védett Stukák azonban a hosszú megközelítési ós haza
térési úton az angol vadászoktól 4o %-os veszteséget szenved
tek. A fasiszta hadvezetés ezek után totális lógiháborúval 
próbálta megtörni a szigetországot. 194-0 novemberére a króni
kus nehózbombázó ós távolsági kisérővadász hiányában szenvedő 

nőmet hadászati repülőerők elveszítették az "angliai csatát”, 
rendkívül érzékeny, 1733 gépes ós 51oo fős veszteséggel* He 

le nem is győzték Angliát a Luftwaffe támadásai, alaposan 

meggyengítették, ”Az angolok 1941 elejére nem tudják jelentő
sen megerősíteni lógierejüket, s igy nem hajthatnak végre e- 

redmónyes támadásokat a Birodalmi területek ellen,”/168/ - 

vélték német vezető körökben. A lógihaború közvetlen célját 

elérte, legalább 1-1,5 évre biztosította Napy-Britannia ki- 

vülraaradását a kontinens háborújából - H éne törsz ág szabad ke
zet kapott Európában,

Az "angliai csatában” elszenvedett kudarc mellett /169/ 

az olasz légierő másodvonalbelisógót az 194o, okt, 28-án meg
kezdett Gürögox43zá^ elleni harctevékenysége is nyilvánvalóvá 

tette. Hiába indították nagy technikai fölényben a háborút a
4oo repülő, szemben a görög 

határvódeleio. 36 hk, és 57 repülő/, a mennyiségi fölény nem 

volt elóg a gyors győzelemhez* Az olasz páncélosok nehezen

fasiszta olasz csapatok /25o hk• •
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birkóztak meg a hegyes tereppel, védtelennek bizonyultak a 

görögök kis számú, de modern /Krupp/ elhárító fegyvereivel 
szemben, A douhetista szellemben fejlesztett légierő hazai 
bázisokról tJ^gccsapásokkal próbálkozott /41 47.# 5o. bomb,
oz./, de sem a görög csapatok mozgósítását és előrevonását 

nem sikerült megakadályoznia, sem a remélt belpolitikai vál
ság nem következett be 8 légitámadások hatására.

♦ #

A támadó erők vezetése egyre gyakrabban bírálta a repü
lőerők helytelen felhasználását. Gavalléré tábornok a követ
kezőket jelentette az első összecsapások után1 "a légierő e- 

gyüttmüködéee rossz a szárazföldi csapatokkal# a iógiköteló- 

kek többségét érthetetlen módon távoli objektumok ellen 

tik harcba,”/Г?о/ A támadó hadműveletek kifulladása és a gö
rög hadsereg nov. 14-i ellencsapása szükségessé tette, hogy 

a légierő közvetlen fedezetet adjon a fasiszta olasz csapa
toknak, Ehhez albániai bázisokra /Tirana, Valóra, Argjlrocas- 

tro/ telepítették át a BA-65 vadászbombázó egységeket. A har
cok során fokozottan jelentkeztek a tipus konstrukciós hibái* 

© nagy motorfelület és a hosszú futómüszár alatt fel- ós le
szállásnál rossz volt a pilóta kilátása - ez az egyenetlen 

talajú tábori repülőtereken Г? % géptörést okozott. Harcásza
ti problémát jelentett a tipus túlzott orrnehézsóge, ami 1- 

gen kockázatossá tette a suhanótémadánokat, ”A vadász-bombá
zók tömeges bevetésre kerültek a Balkánon folyó hadműveletek

*
során, de csak igen korlátozott eredményeket értek el.V1.71/ 

Hatékonyságukon valamit javított, hogy alkalmassá tették a 

gépeket 44 db 15 kg-os repeszbomba hordozására,
A földi csapatokkal való szoros együttműködést Í54o-ben 

még nem dolgozták ki. A nov. 16-án Érseke felé csapást mérő 

görög gyalogos hadosztály ellen bevetett 3 BA-65 század nem
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találta meg a kijelölt célt* bombáit egy kisebb utánpótlást 

szállító oszlopra dobta le* Az összeköttetést sokszor csak 

motoros küldöncök útján szervezték meg a harcoló csapatok és 

a repülőtörzsek között. Íz a léglkötelókek bevetésénél a leg
fontosabb helyzetekben is több órás késést jelenthetett. Hov. 
17-én а 9. oi. hds, egységei a légierő támogatását kérték a 

görögök átkelésének meghiúsításához a Bevolli folyón. A 2,5 

órás késéssel érkező bombázóerők már csak a szétvert olasz 

védelem visszavonulását fedezhették*
A csapattestekhez szétosztott felderítő egységek viszony

lag eredményesebben működtek /5*» 63., ?<>• Gr.O.A./. A java
részt ВО—37 gépek a frontköseli repülőterekről gyorsan eljut
tatták megfigyelési adataikat a földi élerőkhöz, fegyverzetük
kel /2 db 12,7 mm-es, 1 db 7»7 mm—©s Breda-BAFAT gpu., 12 db 

15 kg-os bomba/ szükség esetén közvetlenül beavatkozhattak a 

földi harcokba. Veszteségeiket főleg az okozta, hogy vadászfe
dezetük megbízhatatlanul működött.

A kevés modem géppel rendelkező görög légierő mindent 
elkövetett, hogy támogassa a földi harcot. "A Hegia Aeronau- 

tica-val szemben a görög-olasz háború kezdeti szakaszában 

szinte kizárólag P.2.L. P-24 vadászgépek álltak rendelkezésre, 

ezek a határkörzetek védelmét kapták feladatul .*.”/172/ Mivel 
a határvódelem repülőszázadai központi irányítás alatt álltak 

a gépeket mindig a legfontosabb feladatok ellátására lehetett 

összpontosítani, az elfogó bevetésektől a közvetlenül támogató 

alacsonytámadásokig. A Kastoria és Kozani repülőterén települő 

22. és 23* v. ss* pl. l94o. nov. 19-én olasz bombázó-berepülé
sek ellenére tüzérségi támogatás pótlására kapott utasítást az 

Gsumi folyó völgyében előremozgó görög gyalogság mellé. A vé
dővadász feladatot ezen a napon a második vonal, Lamia légibá-
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zis vadászai vették át,

Elsősorban a tüzérség irányításában játszottak fontos 

szerepet a görög felderítő repülőgépek* Ezek az egységek is 

javarészt központi vezetéssel harcoltak. A gépek tűzvezető 

támpontokon keresztül tartották a kapcsolatot az ütegekkel.
A Fiorina felé támadó olasz gépesített oszlopot nov. 1-én az 

5. f. sz. gépei által vezetett olyan heves oldalazó tűz érte, 

hogy kénytelen volt támadását leállítani. A görög harcászati 
felderitők alkalmazását az erőkoncéntráció még ellenséges va- 

dásztevékonysóg idején is lehetővé tette. 194o. nov. 19-én a 

15o. Gr.C.T* CR-42-es vadászai sem tudták megakadályozni, 
hogy a 3* görög f. sz. íií>12G repülőgépei ismételt repeszbom
batámadásaikkal harcba ne vigyék a Tömöri hegység keleti lej
tőin elakadt gyalogságot.

194o. márciusában az Albániába visszaszorított olasz a- 

rők új támadásba kezdtek. A kétszeres létszámfölény, a német 
repülőtechnikai segítség mindössze néhány kilómóternyi előre
nyomuláshoz volt elegendő a 11. ol. ads-nek. A görög légierő 

valamennyi korszerű bombázóját bevetve /173/, sokkal intenzi
vebben tudta befolyásolni a földi harcot, mint a Regia Aero
nautics , holott ekkor már 12 BA-65 repülöszázad harcolt itt.
A görög repülőkötelékek márc. 12-től végrehajtott támogató 

bevetései közre játszottak abban, hogy márc. 16-ra az olasz 

támadás összeomlott. A görög-olasz háború eseményei bebizo
nyították, hogy a központilag irányított, helyes súlyponto
zással harcba vetett, fegyvernemi együttmüködéssel alkalmazott 

légierők kisebb számuk és vegyes típusosazetótelük ellenére 

harcászati fölénybe kerülhetnek a korszerűtlen vezetésű meny
nyi ségi túlerővel szemben*
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Mussolini katonai veresége, a szövetségesek fokozódó 

balkáni érdeklődése és az 1941* márc. 27-i angolbarát fordu
lat Jugoszláviában. azonnali beavatkozásra késztette a hitle
ri Németországot* A ’’Marit a "-terv második változata Jugoszlá
via ós Görögország ellen ápr. 6-tói tervezett egységes hadmű
veletet, a területi követelésekkel fellépő szomszódáliamok 

és a belső szeparatista ex*ők aktiv közreműködésével, A német 
páncélos egységek a nyugati riadj árat tapasztalatait felhasz
nálva meglepetésszerü gyorsasággal törtek át az erdős-hegyes 

terepen, A 4, Ifi, és a VIII, rep, hdt, 12oo harci gépe mind 

hadászati, mind harcászati mélységben folyamatosan működött 
a hadjárat alatt. A gyülekezési körletek, közlekedési csomó
pontok, tartalék-körzetek támadásával gátolták a jugoszláv 

hadsereg mozgósításának befejezését, a repülőterek bombázásá
val napok alatt lógifölényt vivtak ki. A szárazföldi csapa
tok légifedezetéhez a szövetséges országok vadászeroit is 

felhasználták, köztük magyar légiegységeket is, "Az előrenyo
muló német páncélos csapatok fedezetéül Barcs térségében biz
tosításra rendelték ki az 1. vadászezred 1/1, 1/3 és 1/4 szá
zadát. **/174/

A szárazföldi csapatokat nagy tömegben támogatták az I/ 

StS 2, II/StG 2 és az I/StG 3 JU-ö7-es zuhanóbombázói, az I/ 

ZG 26 és a II/ZG 26 ME-llo vadászbombázói. A csatarepülő sze
repre kijelölt II/LG 2 egység HS-123 és ЭД5-1о9/’ gépeket re
pült, vegyes kötelékekben, A légierő együttműködését irányi
tó összekötők, mindenütt a támadó ékekkel haladva, folyamato
san jelölték meg a harctér fölé érkező repülők céljait. Zuha
nóbombázók támogatásával а ХХЮС g, hdt, sikeresen ^ élesztet
te ki támadását a Kjusztendil-Szkopje szakaszon végleg elfagi" 

va a jugoszláv és görög csapatok egyesítésének útját, 'f
%v-

C&> f0-i. ^5Via- #
#
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"A nőmet szárazföldi csapatok tevékenységét aktivan tá

mogatta a légierő, ugyanakkor a jugoszláv hadsereg gyakorla
ti leg meg volt fosztva a légi oltalmazástól."/175/ Mintegy 

75 %-osan feltöltött 17 gyalogos és 3 lovas hadosztály hiá
nyos, elavult haditechnikával /85 pct. és 67 légv. á./ 

harckocsiknak, sem a repülőgépeknek nem tudott ellenállni. A 

meglévő kisszámú jugoszláv vadászerők csak a legfontosabb 

pontok légbiztositására voltak elegendőek. A földközeli harc
ra legmegfelelőbbnek a 32. v. csop., 51* v. csop. /6. v. ez*/ 

és a 31. v. csop., 52. v. csop. /2. v. ez./ ME-lo9/E-3 gépei 
tűntek. "A harcok kezdetétől súlyos problémák voltak a lő- 

szerellátottsággal, mert a ME-lo9 MG.17 géppuskáihoz nem 

szállítottak fényjelző-gyújtó lövedékeket* Ezért a lelőtt 

Luftwaffe-gépek munícióját igyekeztek megszerezni és haladék
talanul átadni a ME-lo9~es vadászszázadoknak.**/176/ A német 
gépektől való félelem miatt 7 alacsonytámadó jugoszláv Messer- 

schmitt-et saját csapatok lőttek le.
A közvetlen együttműködés megszervezése annál is nehe

zebb feladatnak bizonyult, mert "a híradó eszközök technikai 
szinvonala alig haladta meg az első világháborús eszközö
két. "/177/ A jugoszláv légierő gépei repülőközpontok irányí
tása alá tartoztak. Az egymásnak sokszor ellentmondó, megbíz
hatatlan felderítési adatok miatt a gépeket bevetés előtt 

csak általános utasításokkal látták el. Háadásul csatarepü
lésre alkalmas speciális gépe egyetlen egy sem volt a jugosz
láv légierőnek /178/. Az első napok súlyos veszteségeit nem 

sikerült azonnal felmérni, fontos támogató feladatok ellátá
sát több alkalommal már nem létező, vagy megtizedelt egységek
re bízták. Ápr. 8-án az l. n. pc. csop. bulgáriai körzetekből 
csapást mért Kis felé az 5* j* hds. baiszámyán keresztül, A
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védekező gyaloghadosztályokat 14 órára elleniekéshez készí
tették fel és ehhez a légierő fokozott támogatására számítot
tak. A hadvezetés 5 bomb ázó századot /2 "Blenheim”, 2 Ш-17А»
1 CA-j51o/ szánt az ellencsapás támogatására. A nisi 2 repülő- 

század veszteségei azonban ekkorra már meghaladták az 9o %~ 

ot, igy a tervezett romboló erőnek alig fele volt bevethető.
A másik 2 század Szkopjéról kivont bombázói közül 4 volt re
pülőképes. A cél fölé végül is 19 bombázó gép érkezett meg 9 

vadász fedezete alatt. 19ho, ápr. lo-re "a jugoszláv légierő 

vezetése megbénult, a repülóegységeKkel való összeköttetésben 

teljes lett a zűrzavar.”/179/ A repülőegyságek hősies egyéni 
akciók során pusztultak el a korlátlan német légifölényben.

Április második felében a Vermacht felgyorsította a tá
madását Görögország déli részei felé. A jól kiképzett Metaxas- 

vonalat a 12. n# ho-nak sikerült megkerülnie. Az edesszai-e- 

rődrendszer védelmére visszahúzódó görög-jugoszláv csapatok
mindössze 5o bombázó és 42 vadász támogatására számíthattak. 

Az Időközben 62ooo főre növekvő angol expediciós erők techni
kailag jobban el voltak látva. ”Az angolok megkísérelték elő
ször a Florlna-ídessza vonalon, majd az Olimposz hegységnél a 

német előrenyomulást megakadályozni. Eredményt©lenülj a német 
légi és páncélos fölény túlságosan nagy volt* A német áttörés 

sikerült ”/18o/ Az angol repülőerok a peremvonal csapatai
nak támogatása helyett részben az utánpótlást fogadó görög ki
kötők védelmét biztosították, illetve támadásokat intéztek 

Szófia és más bolgár városok ellen, "Természetesen öo angol 
bombázónak nem lehetett huzamosabb stratégiai befolyása, de e- 

rős vadászkisérettel végrehajtott akciókkal egy ideig feltar- 

tóztatnatták volna az ellenség hadoszlopait.”/löl/ Ennek hiá
nyában a szövetséges védelem összeomlott, ápr. 29-ón megkezdték

...
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a csapatok evakuálását.

As újabb zuhanóbombázó egységgel /StG 77/ megerősített 

Luftwaffe tömegese, ásai nyomán a német páncélos erők részek
re szabdalták a még küzdő szövetséges csapatokat. A korlátlan 

légifölény biz’üokában a fasiszta légierő deszantbevetéssel 
biztosította földi egységei gyox’s kijutását a Peloponószosz- 

ra. Eár a Korlntthoszi-caatoma áldj át sikerült felrobbantani 
és az egyik bevetett ejtőernyős zászlóaljat megsemmisíteni a 

védőknek "a csatorna bal partján maradt erők hozzáfogtak az 

ideiglenes hid építéséhez, és mire a német földi csapatok 

megérkeztekI rögtön tovább tudnak haladni déli irányban.”/lö2/
A gépesített harceszközök lendületes előrehaladása, a 

gyakorlati tapasztalatokra épülő haderőnemi együttműködés, a 

harceszközök mennyiségi és nyomasztó minőségi fölénye viszony
lag kis veszteségekkel gyors győzelemre segítette a hitleris
ta erőket. /47oo halott és eltűnt ellenében 580000 fős görög-

#
jugoszláv-angol veszteség./ Mindez Hómetországban és más fa
siszta országok vezető köreiben a villámháborús hadászat to
vábbi abszolitizálásáhos vezetett.

A Szovjetunió megtámadása olótt, az európai háború u- 

tolsó mozzanataként a "Merkúr" hadművelet végrehajtására, Kré
ta lógideszanttal történő elfoglalására került sor. Ezzel a 

németek a Glbx’altár-Málta-Króta-Ciprus haditengerészeti és lé- 

gibázis-rendszert akarták széttörni, kikapcsolni a román olaj- 

mezőket és az olasz-görög kikötőkeg fenyegető Afrikával kap
csolatot tartó repüldtérhálózatot. Krétát 3^000 főnyi angol- 

görög helyőrség védte. Gyalogsági fegyverekkel jól ol voltak 

látva, nem rendelkeztek viszont páncélosokkal, légeIháritusu
kat pedig csak 52 ágyú /16 db 95 mm-ез, 36 db 4o mm-es/ biz
tosította* A támogató tüzérség és a dessant elleni védelem
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feladata teljes egészében a flottára hárult.

"F-nnek a hadműveletnek: megszervezésében és végreha j tácá^* 

ban a német hadvezetésnek nem sikerült a meglepetést biztosí
tania, mert az angol felderítés már jó előre értesült e ké- .

"/183/ Okulva a nyugat-európai ta
pasztalatokból megerősítették a sziget repülőtereinek védel
mét. Ugyanakkor a Krétán állomásozó gépeket Egyiptomba repül
ték megfosztva ezzel a védőket a közvetlen légitámogatás le
hetőségétől. Igaz, afrikai bázisokon felkészítettek repülő- 

egységeket a Kréta fölötti bevetéseire, de szoros együttműkö
dés megszervezése a szigeten dűlő harc növekvő hevessége el
lenére számításba sem jött. "Az angol főparancsnokság még eb
ben a súlyos helyzetben sem fordított megfelelő gondot csapa
tai légi biztosítására és a közvetlen védelem helyett a né
met légierőnek támaszpontjai ellen hajtott végre támadáso
kat."/!^/

A német hadvezetés а IX. deszantoló rep* hdt. és а VIII. 

fedező rep. hdt. kötelékeivel máj* ко-én kezdte meg eddigi 
legnagyobb vállalkozását /185/* Az első ejtőernyős hullám tá
madásának légiéiőkószltóse nem volt sikeres, közvetlen légi 
kíséretet nem biztosítottak a földre tett csapatoknak. Az el
ső nap bevetett 8000 főnyi deszantot a védők felmorzsolták, a 

kisebb csoportokat elszigetelték. Máj, 21-éré azonban ha sú
lyos veszteségek árán is a deszant megszerezte a malemei re
pülőteret, ahová nem csak az erősítés érkezhetett meg /83000 

hegyi vadász/, hanem két zuhanóbombazó század is odatelepült 

az StG 2 kötelékéből, "üichthofen tábornok Stukái, rombolói 
és bombázói amellett, hogy elsősorban az angol flotcaegysógek 

ellen koncentrálták támadásaikat, a deszant bevetése során az 

ellenséges földi védelmet is lofogták,"/186/ Az angol hajóhad

szülő hadműveletekről *..
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ezúttal sem tudott megfelelő tüztámogatást nyújtani a sziget 

védőinek, tevékenysége a német-olasz konvojok feltartóztatá
sára, majd pedig csapatai evakuálására korlátozódott. A Kré
tán harcoló német erők tüzérségi hiányát a suhanó— ós vadász- 

bombázó egységek tökéletesen pótolni tudták /I, II/StG 2, X/
8tC 3, I, II/ZG 26, II/ZG 76/, Erre igen nagy szükség volt, 

mórt a deszant csak könnyű páncéltörő- és hegyilovegekkel 
rendelkezett, amelyek önmagukban elégtelenek voltak a megerő
sített védővonalak áttöréséhez,

A támadás 3, napján a német rohamosapatoк már az angol 
utánpótlás fő kikötőjének, a soudasi öböl körzetét fenyeget
ték. "25-én a német csapatok hatalmas légielőkészitos után 

indították meg támadásukat Chanis elfoglalásáért. Az erős lé- 

gitánogatácsal indított támadásnak az angol csapatok képtele
nek voltak e1lenálIni,"/187/ Másnap a Luftwaffe állandó táma
dásai közben megkezdődött a védők Egyiptomba menekítése, mely
nek során a légifedezet nélküli angol flotta lo hajóegysóg el
vesztése árán a csapatok kb, 5o %-át, I7ooo főt tudta csak el
szállítani, A még súlyosabb veszteségeket is csak a német lé
gierő és a tengelyhatalmak hajóhada közötti együttműködési 
problémák miatt kerülhették el.

A máj, 3l-ig tartó harcokban a fasiszta csapatok is je
lentős /348 repülőgép, 6578 fő/ veszteséget szenvedtek. "Kré
ta után a fasiszták a lógideszantokkal kapcsolatos tapasztala
tokra épp oly szélsőségesen reagáltak, amennyire túlzottak 

voltak a további alkalmazásukhoz fűzött reményeik 

látták a deszantalakóiatokat ós csapásmóro osztagokként a szá
razföldi csapatokhoz osztották be,"/168/ Az ez'edeti tervekkel 
ellentétben elmaradt Málta megrohanúsa is, А II. vh. további 
hax*caiban a dessantegységek önálló hadászati bevetésére német

Felosz-.,.
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részről már nem került sor, hanem szinte kizárólag harcásza
ti méretekben, a földi csapatokkal szoros együttműködésben 

kerültek alkalmazásra, illetve diverzáns feladatokkal oldot
ták meg.
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A földi csapatokkal való közvetlen e уüttműködés fejlődése a
szovjet és német légierőnél a ■ zovjetunió megtámadása előtt

A balkáni hadjárat megszüntette a kótfrontoa háború ve
szélyét; a hitlerista német hadsereg erejének jelentős részét 

a szovjet határra vonultatta fel. Az újabb támadáshoz már nem 

csak a felfutó német hadiipar adta a gazdasági hátteret, ha
nem az elfoglalt országok anyagi potenciálja is. 1941-ben 

mintegy 43,2 mill, t acélhoz, 11,3 mill* t olajhoz, о,7 mill, 

t alumíniumhoz jutott a német hadsereg. Ez utóbbi főleg a lé
gierő szempontjából volt nélkülözhetetlen. Volt óv, amikor 

pl. Magyarország bouxit kitermelésének több, mint loo %-át /a 

tartalék egy részét is/ Németország vásárolta fel.
A Luftwaffe a II, vh. eddigi hadjárataiban összetett 

harcfeladatokat megoldva bizonyította csatadöntő képességét, 

"Az együttműködés megszervezésének tökéleteaitóse már a ma- 

gasabbegységek keretein belül ment végbe. A későbbiek során, 

a harceszközök fejlődése még inkább bonyolulttá tette az e- 

gyüttmüködés formáit ós lényegét.n/lÖ9/ A kipróbált géppark
kal nagy harci tapasztalatú személyi állománnyal rendelkező 

fasiszta légierőnél nem végeztek jelentősebb változtatásokat 

a Szovjetunió elleni háború küszöbén. Annál is inkább, mert 

a korábbiakhoz hasonló villúmhadjáratra készültek. "A fő fi
gyelmet a harckocsik és a légierő tömeges alkalmazására for
dították, s úgy vélték, ez a hadászati siker elérésének fő 

eszköze. A légierő feladata volt a légiuralom kivivasa mel
lett főirányokban tevékenykedő csapatok közvetlen támogatá
sa. Vl9o/

A repülőegysógek felépítése gyors reagálókópességet, fo-
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re kibővítették a földi magasabb egységeiméi működő repülői- 

ráijyitó törzseket* A legfontosabb szakaszon harcoló csapa
tokhoz külön koordinátorokat és híradóra;}t küldtek ki, akik 

egyrészt a közvetlen ráirányítást végezték, másrészt a tör
zseket tájékoztatták a bevetések eredményeiről, a további tá- 

aozg&táe igényéről, a földi erők térnyeréséről* így az aka
dályba ütköző, vagy ellencsapást elhárító élégyeégek gyors 

légi segítséget kaphattak akár hosszabb időn keresztül is a- 

nélkül, hogy a repülőerők szükségesnél további tevékenysége 

előrenyomulásukat gátolta volna. Ezzel a módszerrel igyekez
tek kizárni a saját egységek támadását, ami a nyugati hadjá
rat során az időegyeztetés hibái miatt néha előfordult*

1941* májusában Bél-Longyelországban a Szovjetunió elle
ni bevetésre előkészített vadászegységek /JG-3» -27, -51,
- 52, -53, -77/ parancsnoki kara vezetési gyakorlaton vett 

részt, amelyen külön gyakorolták a földi harcot támogató re
pülőerők és az ezeket fedező vadászkötelékek együttműködését 

/optimális kötelék összeállitás, a harctér fölötti tevékeny
ség időrendje, ellenséges véciővadássok elhárítása/.

"Goring 194-1* máj* 14-én különleges ipari tanácsot ho
zott létre, melynek fő feladata az volt, hogy irányítsa a re
pülőgépipar különböző csoportjainak tevékenységét*"/194/ Íz
zel nem csak a nyersanyag ellátás zavartalansága oldódott meg, 
és a szabványosítás mértéke növekedett, hanem a legmegfele
lőbb kiegészítő felszereléseket is /optikai, híradástechnikai/ 

kellő mennyiségben tudták előállítani* A Luftwaffe hadtápját 

igen mozgékonnyá tette, hogy sikerült felállítani és a legfon
tosabb berendezésekkel ellenállni a mozgó repülőgépJavító bá
zisokat, amelyek a gépek kisebb sérüléseinek javítását a hely

színen azonnal elvégezhették. Ezekből 1941-ben repülő hadtes-
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teaként 3-4 működött.

Közvetlenül a Szovjetunió megtámadása előtt a földi erők 

szétbontakostatásának megfelelően a Luftwaffe számára jól el
látott légi bázis trendszert hoztak létre. "Németország keleti 
körzeteiben, Lengyelországban, részben pedig Finnországban ós 

Uoaániában kiépített repülőtérhálózat lehetővé tette a repii- 

lőerők széttagolt telepi tósót óc a logi'f lottokkal való manő
verezést* **/195/

Felújították a légierő fegyverzetét iss Az MG.151 típusú 

géppuskák kaliberét megnövelték és !JG»15t/2o ms~es gépágyú
ként kerültek felszerelésre /a csövenként! lőszerjavadalmazás 

2oo-ról 15o db-ra csökkent/. Uj kis súlyú, de nagy hatású 

bombákat kezdtek gyártani a támogató repülőerők számára* a 15 

kg-os repeszbomba mellett megjelent a 2 kg-os SD-2, a 2? kg- 

os páncéltörő bomba helyett átvették a lo kg-os SJD-lo gyártá
sát.

A légierő technikai elökészicésénól a már bevált típusok
fejlesztésére koncentráltak. "Különös súlyt helyeztek a suba—

"/196/ A megjelenő új változat anóbombázók fejlesztésére 

«TÜ—87/D—1+ sebessége végre meghaladta a 4oo ka/h-t. A motor
...

és az üzemanyagtartályok védelmét 5 ma-ев páncélzat adta. Nö
velték a bombasúlyt, a tűzerőt 4 db 7,9 mm—ее Щ.17 gpu. biz
tosította, Kísérleti jelleggel WB-81 /6 db MG.61 gpu./ vagy 

WB-FF /2 db MG. FF gá./ fegyveregyütteseket is felszereltek a 

típus egyes példányaira, A gép védelmére áttervezett hátsó 

leállást 7*9 nm-es MG.61/2 lkergóppuskáva1 szerelték fel.
1941. jón. 22-cn 317 zuhanóbombázó állt bevetésre készen, a 

II, III/StG 1 ?o gépe, az I, III/StG 2 83 gépe, az I, II, III/ 

SüG 77 12o gépe és 42 zuhanóbombázó a IV/LG 1 kötelékében.
A horizontálisan harcoló csatarepülők kialakítását azon-



- loG -
ban továbbra is elhanyagolták. Az 1942-ig érvényes hároméves 

gyártási terv 2ooo zulu nóbombázó épitése aellett mindössze 

250 coatarepülőt irányzott elő. "Azért nem siettették speciá
lis gépek kifejlesztését, mert a légierő vezérkara ... a meg
lévő géptípusokat - mrndenek előtt a ЯБ-123-at alkalmasnak 

vélte ilyen feladatokra.Vl>7/ Ezek az elavult kétfedelű gé
pek már csak vegyes egységekben /II/LG 2 működhettek ME-io9/ 

T—1B, /Е-4В és áj ME—lo9/F-7B vadáezbombázókkai. 1941-re u- 

gysnis nagyszámú vadászbombázó épült Németországban, bár e- 

zek többségét tengex*észeti bevetésekre szánták. A német va- 

dássbombásók nem folyamatos földközeli tevékenységre készül
tek, inkább csak más típusok romboló erejét növelték és va- 

dúszi'edezetét biztosították. A vegyes kötelékek azonban igen 

nehézkesnek bizonyultak, a tip>usok jelentős teljesítménykü
lönbsége egy sor áj harcászati problémát okozott.

A Szovjetunió megtámadása előtt kerültek a Luftwaffe 

fegyvertárába a vadászbombásókkai gyakran együtt alkalmazott 

alacsonytánadó-vadósz gépok. ”A támadásokat általában az ala- 

cconytámadó ME—lo9/E—7 gépek nyitották meg, majd átadták a 

helyüket bombákkal támadó tipnőtársaiknak. Szükség esetén a- 

zok vadószfedezetót is biztosították ... végül ismét a nehéz- 

fegyvorzetü alacsonytámadók csaptak rá a célokra, és ME-I09 

vaúászbombázó repülőgépek a magasba emelkedhettek."/196/ Az 

ilyen vegyes egységek hullámszerű és folyamatos támadást egy
aránt biztosíthat сак a földi erőknek, rövidebb ideig. Az ala- 

ceonytámadó ШЗ~1о9Д -7-U2 repülőgépeket 3-6 ma-ee páncélzat 

védte. Támadófegyverzetük 2 db 2o nm-es MG .FF gá„, 2 db 7# 9 

mm-cn MG. 17 gpu,, valamint esetenként még 2 db 2o mm-es MG- 
I3I/20 12°-os szögben lefelétüzelő gá. volt. Az &E-lo9~es va
dászok ilyen speciális fegyverset nélkül is kedvező alacsony-
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támadó tulajdonságokkal rondelko.itok, orrnahózségük földi cé
lok 1övóeéhes előnyös repülési jellemzőket adott*

Az alacsony támadókat elsősorban mozgó célok leküzdésére 

szánták, tervezték páncélvadász bevetésüket is* "A Luftwaffe 

továbbfejlesztése szempontjából lényeges volt az a felismerés, 

hogy a repülőkötelékek egyre nagyobb mértékben számításba jön
nek a páncélos erők elleni karcnál*"/199/ A ZG 26 és az SkG 

21o egységek állományát Ili—llo/E-lB /eredetileg afrikai harc
ra szánt/ vadászbombázókkal töltötték fel* A nagy tűzerejű, 

looo kg bomba hordozására alkalmas géppel a horizontális csa
tarepülők hiányát akarták enyhíteni., de a típusnál földközel
ben stabilitási problémák jelentkeztek, és főleg a motorok i- 

gen érzékenyek voltak az elháritó tűzre*
Sem történt jelentősebb változtatás a szárazföldi csapa

tok alárendeltségébe tartozó közelfeIderltő egységeknél sem*
A közvetlen együttműködésre beosztott 48 taktikai-felderitő 

század állományát 9-r61 7, illetve 6 gépre csökkentették* gy— 

részt, mert ez a szervezés felet meg az új gépesített egységek 

kialakításának, másrészt, mert a rádiókészülékek felszerelésé
vel kisebb állomány is el tudta látni a folyamatos megfigye
lést* 36o HS—126 közeIfelder!tőn kívül a franciaországi kedve
ző tapasztalatok hatására löo FI-156 megfigyelő repülőgépet is 

alkalmaztak, egy-egy századot rendelve valamennyi páncélos 

hadosztályhoz*
1941 júniusában a szovjet határon 4 német légiflotta ós 4 

csatlósállaa repülőerőit összpontosították* A leningrádi táma- 

dóii*ányt аз 3* Ifi* /Stumpf tbk*/ fedezte 34o német ós 3o7 

finn géppel* I»eeb tbk* Észak hdscs-jához az 1* Ifi* /Keller 

tbk*/ 8?o repülőjét, Bock tbk* Közép hdscs-hóhoz a 2* Ifi.
/Kesberling tbk*/ 168a repülőjét osztották be. Rundstodt tbk.
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Dél hdscs-ját а 4, Ifi# /Loiir tbk,/ támogatta looo német és 

623 román géppel, á 4$oo repülőgépből 95o kapott támogató 

feladatot, A Luftwaffe készen állt, hogy ezekkel az erőkkel 
meglepetósszerü csapóét mérjen a szovjet határkürzetek objek
tumaira* A szovjet légierők települési körzeteit felderítet
ték, a repülőketelékek nagysága ós technikai színvonala jó
részt már ismert volt a fasiszta vezetők előtt. Alapvetően 

hibáztak asonoan a mozgósítható tartalékok felmérésénél, alá
becsülték a szovjet repülőgépgyártás ipari és fejlesztési le
hetőségeit.

4* 4-

193Q~39~ben "felismerve a légierők e,gyre növekvő jelen
tőségét a Központi Bizottság ós a Népbiztosok Tanácsa széles
körű programot dolgozott ki a repülőipar fej lesztósére."/2oo/ 

hhez 194o-re a szovjet ipar 18,3 mill, t acél, 31,1 mill, t 

olaj ás ot6o mill, t bauxit termelésével megfelelő alapot 

biztosított, A légierő ópitése minőségi jelleget öltött, több 

új típus gyártását kezdték meg. Az együttműködésre alkalmas 

típusok fejlesztése azonban a csatarepülő hagyományok ellené
re lelassult, A gyártás csökkenésének egyik fő oka az volt, 

hogy az egységek változatlanul a Зо-as évek elejének gépanya
gát repülték, a másik pedig a légierő kiépítési irányát meg
határozó "mindenkinél magasabbra, messzebbre ós mindenkinél 
gyorsabban" elv volt, amely idegenkedve fogadta a nehézkes és 

lássú csatarepülőket, "A Spanyolországban ás Kínában lezajlott 

harctevékenységek tapasztalatai nyomán feltárták a repülőgép- 

tervezés hiányosságait, "/2ol/ Az újdonságnak szárai tó JAK-1,
MIG—1, LAGG—1 vadászok még jórészt kiforratlan típusok voltak, 

a Pl—2 zuhanóbombázó is még fejlesztés alatt állt.
Uj gépek szolgálatba állítását az sem sürgette, hogy a

\i *V
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légierő meglévő gépparkjával viszonylag eredményesen szere
peit a Szovjetunió háborús konfliktusaiban# Az 1938# júl. 29- 

aug# 11* között a Hasszán tónál lezajlott határlncidene során 

az erőteljes szovjet vadásstevékénycég mellett jelentős sze
repet játszottak a szovjet ütegek tüzet a Zaozarnaja magaslat 
irányában folyamatosan vezető rajok#

1939* júl. 2-án a Halhin-Gol folyónál újabb japán-szov
jet összecsapásra került sor, ezúttal nagyobb gépesített erők
bevetésével# A szovjet légierő, főleg az aug# 2o-3l# közötti 
támadó szakaszban nagy segítséget adott a földi csapatoknak, 
felszállásainak 41 %-át a földi erők közvetlen támogatására 

hajtotta végre. A tüzérséggel egyeztetett előkészítő és roham-
a Go# és a 127#támogató bevetések /különösen a 9* S* dd 

löv# e. szakaszán/ megsemmisítő erejűek voltak. "Repülőgépe
ink és tüzérségünk csapása nagyszabású és sikeres volt# Az el
lenség erkölcsileg, fizikailag megbénult ée az első másfél ó- 

rában nem volt képes tüzérségi választüzet nyltni."/2o2/ - Ír
je Zsukov a szovjet támadás aeg-uadulásáról.

A szovjet gépesített dandárok lendületes előretöréssel 
karolták át az ellenség fő csoportosítását# Aug. 24-26. között 

a 14. japán gy, dd# és a 7. gy# ha# csapatainak felmentési kí
sérletét a szovjet erők a 8# g* dd. és a 6# hk# dd# részeinek 

bevetésével, a légierő folyamatos? tevékenysége segítségével 
sikeresen visszaverték# suttal a szovjet repülő kötelékek e- 

gyik legfontosabb feladata a közvetlen vadászvédelem biztosí
tása volt# A vadászerők újonnan bevezetett háromlépcsős beve
tési rendje /harcoló, készültségi és feltöltés alatt álló ra
jok folyamatos váltása/ elősegítette a helyi légifölény kiví
vását és megtartására mindig elegendő erő koncentrálását#
"Hegy segítséget nyújtott a szárazföldi csapatoknak a légierő.

»3
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Szilárdan uralva a légteret, megbízhatóan oltalmazta a csapa
tokat a Japán repülőgépek csapásaitól ••• meggátolta az ellen
séges légifelderitóst•"/2o5/

A fegyveres konfliktusokból levont tanulságok az Össz- 

fogyvernemi harcot illetően alapvetően helyesek voltak, de a 

konkrét szervezési és technikai változtatások nagyon elhúzód
tak, Koncentrált erőt biztositó egynemű repülőmagasabbegysó- 

gekre és nagy mennyiségű korszerű gópanyagra lett volna szük
ség ahhoz, hogy a hadművészet! következtetések gyakorlati meg- 

valósitása lehetővé váljon, "A harckocsik és műszaki csapatok 

csak akkor érhetnek el sikert, ha a feladat egész mélységében 

a tüzérség és a légierő támogatásával fognak tevékenykedni," 

/2о4/ - vallották a szovjet légierő vezetői*
1939* nov, Зо-án kitört a finnek elleni háború, ami két

szeres szárazföldi /30 szovjet ho. - lo finn ho,, 7 brig./ és 

háromszoros lógifölóny /725 szovjet - 287 finn repülőgép/ el
lenére is hónapokig elhúzódott, A bonyolult meteorológiai kö
rülmények, a rendkivüli hideg /-4o°0/ hozzájárult, hogy a 

szovjet légierő működése az első időkben kevés eredménnyel 
járt, A létszámfölény ellenére a vadászoknak hosszas harcot 

kellett vivnl a lógifölény megszerzéséért. A szovjet bombázó 

repülők bevetései kezdetben fedezet nélkül történtek, ezzel 
magyarázhatók igen súlyos veszteségeik /lógiharcban 73 SZE-2 

és 46 DB—3 gépet lőttek le/,
A közvetlen támogatósra szánt repülőkotelékeket I-i5/bist 

1-153 vadászrepülőgépekkel erősítették meg. Izek tűzfegyvere
ikkel /4 db 7#62 mm-es SKASz gpu,/ és szárnyaikra szerelt re
peszbombákkal avatkozhattak a földi harcba, ugyanakkor saját 

védelmüket is el tudták látni, A repülőgépeket azonban csak 

századkötelékekig koncentrálták, hagyományos lo, 25 és 5o kg-
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ob bombákból álló tómadókósz le tökkel ilyen kis egységek neia 

rombolhatták hatásosan a megerősített finn állásokat. ”A 

finn—szovjet háborús konfliktus hozta felszínre a légierő 

szervezési» fegyverzeti és hadüáphiányassógait»"/2o5/ Feltár
ták a íegyvex*- óe haderőnemek közötti összeköttetési és veze
tési hibák okait* Mivel gyakran akadozott e repülőcsapatok 

lőszer- és üzemanyagéi látása» új liadtápkörzetek létrehozását 

határozták el még lYk> januárjában*
Finnországban "a légierő felszereltség© alig haladta meg 

az állami előirányzat 5o %-át, tartalék repülőcsapatok pedig 

egyáltalán nem voltak* ”/2o6/ Csak a vadász erő к x'endelkeztek 

viszonylag modern gépekkel} a harcok alatt ezeket külföldi 
szállítmányokból többször feltöltették /U8A, Franciaország, 

Hagy—Britannia/* A repülőorők 3 ezredének állományából /Len- 

torykmenti 1, 2, 4/ 11 századot osztottak be a szárazföldi 
csapatok támogatására. A Fokker D-XXI*, "Gladiator”, MB-4o6 

és Fiat G-5o repülőgépeknek nemcsak a közvetlen vadászfedeze
tet sikerült biztosítaniuk a november-decemberi harcok során, 
hanem a földi harcokat is befolyásolni tudták* Dec. 22-ig 

Toivajärvi körzetében a 16* gy* e* támogatásában a firm egy
ségek 37 mm-es Bofors páncéltörő lövegei a 139* szovjet ho.
42 harckocsiját, az alacsonytámadó repülőgépek pedig 17 harc
kocsiját pusztították el. Dec. 25-én a 4, finn hdt. kétszer 

is elakadó támadását a H/LeLv 24 óe a II/LeLv 26 Hävittäjälen- 

tolaivue D-XXI. gépeinek ismétlődő alacsonytámadási hozták 

lendületbe.
A háború első hónapjaiban ”a Karéliai-földszoros sajá

tos terepviszonyai a szovjet haderő számbeli túlsúlyát nem 

engedték érvényre jutni a jól harcoló finn csapatokkal szem
ben. ”/2o7/ így a finn légierő a földi csapataival való köz-



- 112 -
veden együttműködésre szánt, ©lavult feIderitő-bombázó repü
lőgépeivel is érhetett; el bizonyos eredményedet. Ezeknek 02 

egységeknek a befolyása azonban nem volt döntő jelentőségű a 

harcokban, А II, hdt, kötelékébe osztott T/L©I»v 12 és а III, 

hdt-et kísérő T/LöLv 14 repülőozásadok Pokker С-7/ , C-X és 

"Hipon II/F" gépei csak ellenséges vadásztevékenység szünete
iben működhettek, iía a földi elháritótüz szervezett volt még 

ilyenkor is súlyos veszteségeket szenvedtek. Az alacsonytárn
áé repülőgépek ellen a szovjet csapatoknál kiskaliberű, ket
tő-négy géppuskából álló légvédelmi egységeket kezdtek alkal
mazni, Ezért a finn fcIderitőbombázók a fő arcvonalszakaszon 

csak harcászati felderítést és tuzhelyesbitést végeztek, A 

Mannerheim-vonai tüzrendszerét 194o januárjáig teljes sikeré
re! irányították a lógimegfigyelők, A finn harcászati repülő- 

erőknek ez a gyengesége lehetővé tette a megvert szovjet egy
ségek gyors visszavonását és újjászervezését, Dec, 27-З0 kö
zött a 153, ezvjet ho, elveszítve állományának 32 %-át nem 

tudta tartani állásait, "Visszavonulását harckocsijai és a 

légierő erőteljes fedezete alatt hajtotta végre a Kiantajarvi
"/2С8/tavon keresztül

A "téli háború” második szakaszában, 194o, febr, 11, - 

máre, 12, között a szovjet hadseregek és a légierő jelentős 

erősítéseket kapott. Elsősorban a főirányokban harcoló 7, és 

15, hds. repülőerőit növelték. A folyamatos utánpótlás bizto
sításához "megtörténtek az első kísérletek a szovjet polgári 
szállító repülőerők katonai felhasználására."/2o9/ A légiegy
ségek tevékenységét előre megtervezték* előkészítő, rohamtá- 

aogetó, ós az új támadásra való felkészülés időszakában fedező 

feladatokat kellett ellátniuk. A 49, iov, ho, támogatásakor a 

légierők tevékenysége a finn tüzrendszer szétzúzására irányu-
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ló légiélőkószitésböl szünet nélkül ment át rohamtámogatásba, 
megbénította az ellenséges gyalogságot és a védelmi támponto
kat saját csapatai odaérkezésóig* A szovjet légierőnél növel
ték az egyidejűleg bevetett repülőgépek számát, bogy elegendő 

rombolóerőt biztosítsanak a kiépített védelem vagy a nagyobb 

csapatösszevonások elleni harchoz* összességében véve "a szá
razföldi csapatok sikerét messzemenően elősegítették a repü
lőerők, amelyek állandó lógifelderitést folytattak, erős csa
pásokat mértek az ellenség csapatainak csoportosításaira *•* 

fedezték a levegőből a szovjet csapatok támadását*"/21o/
A helyi háborúi: speciális jellege /területenkívüliség, 

sivatagos, vagy erősen fedett terep, a bevetett erők kis szá
ma, stb./ miatt a szovjet légierő sem technikai, sen taktikai 
téren nem rendelkezett kellő harci tapasztalatokkal a többi 
haderőnem szoros támogatását illetően. Ezekben a konfliktu
sokban a szovjet hadsereg szinte kizárólag támadó hadművele
teket folytatott* "Nem dolgozták ki kellő módon 

földi csapatok ós a légierő együttműködésének módjait védelmi 
hadműveletek idejére*n/2J.X/ Ezt a hiányosságot a német táma
dás bekövetkeztéig nem pótolták megnyugtatóan*

194o júliusától módosították a légierő felépítését. A
4

földi hadtestek mellé közelfelderitő osztagokat rendeltek. A 

hadseregek alárendeltségébe vegyes, a katonai körzetek /Fron
tok/ állománya mellé pedig egynemű repülőhadoaztályok kerül
tek. Ez a felépítés a korábbinál előnyösebb volt, de az erők 

koncentrálását akadályozó széttelepített szervezés megmaradt* 

"Bár a harci tapasztalatok és az elméleti kutatások bizonyí
tották, mennyire fontos a légierő tömeges alkalmazása, mégsem 

szervezték át nagy hadműveleti és hadműveleti-hadászati maga- 

sabbegysósekbe.’V212/ Hadtest-szervezésig csak a távolsági

a száraz-• • *
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boiabázóerőknél jutottak el 194o novemberétől* Az új felépítés 

a közvetlen támogatásra szánt repülőkötelekek harci lehetősé
geit séta növelte* Ónálló csatarepülő iaagaaabbegységeket nem 

állítottak fel, a vegyes repü lóhadosztályok állományába csak 

1-1 esatarepülő ezred került*
A haderő- és fegyvernemi együttműködés biztosításának 

fontos feltétele volt a folyamatos híradókapósolat megszerve
zése is. ”A belső x* idióösszeköttetée a repülő-alegységeknél, 
a repülőtér-hálózatban, a harckocsi-alegységeknél ós az olyan 

csapatoknál, ahol a vezetékes híradás nem alkalmazható, nem 

működött elég pontosan• ”/215/ ^.ég l94o-ben hozzákezdtek az a- 

lapvető összeköt te téei gondok megoldáséhoz új rádióberendezé- 

sek bevezetésével /НРК-1, -2/ és átszervezésekkel /beosztott 

híradós félszakaszok ós törzsek felállítása/* 12 hiradóberen- 

dezóst gyártó üzemből azonban még 1941 őszén is csak kettőben 

készültek harckocsi- ós repülőgépreIszerelések* A repülő na- 

gasabbegységek hírhálózata átalakításának alapvető célkitűzé
se volt a törzsekkel és a repülőtereken lévő egységekkel való 

kapceolattax’tás, a védővadászok riasztási rendszerének kiépí
tése, valamint "az együttműködési hiradás megszervezése a lé
gierő fegyvernemei, valamint a repülők ós a földi csapatok 

kozott,”/214/
A szovjet légierő személyzetének felkészültségét 19 aka

démia, lo katonai fakultás, 2o3 repülési tanintézet biztosí
totta. Az 1941. jan* lo—i, a légierő állománya kiképzésének 

bővítésével foglalkozó, és a febr. 25-i elméleti kiképzéssel 
kapcsolatos rendelkezések elősegítették a figyelemnek az 

öeszfegyvernem harcra való koncentrálását mind az új, mind
pedig a régi vezetés körében* Gondoskodtak a hadművészet leg-

*
újabb elméleti eredményeinek terjesztéséről* Továbbképzéseket
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szerveztek a légierő bonyolult meteorológiai viszonyok közöt
ti a földi karcba való beavatkozás módszereivel, vagy a zuiia- 

nóbombázás lehetőségeivel és hatásával kapcsolatban, "A szov
jet ropüiőparancsnokok közül viszont csak néhány század-, es
zméd- és hadosztályparancsnok rendelkezett harci tapasztala
tokkal, ezek is főleg лея; korszerű, erős légierővel szem
ben vívott harcokból leszűrt tanulságok voltak,M/213/

A 3o~as évek végén megkezdték a repűlőtérhálózat kibőví
tését* A számszerű növelés mellett a meglévő bázisokat fel 
kellett készíteni az új gépek fogadására. Az 1941 márciusában 

létrehozott Kepülőtérépitő Főigazgatóság feladatai közé tar
tozott, hogy a távoli bombázórepülő terekről előre költöztes
sék a közvetlen együttműködésre szánt kötelékeket* .Ehhez az 

eredetileg vadászok és felderítők számára készített légibázi
sok kibővítésére volt szükség /megnövelt kifutók, bombaraktá
rak, áj fedezékek, megfelelő hírközpontok stb*/. A német tá
madásig a tervezett 19o új repülőtérnél be kellett volna feje
ződnie legalább a felszállóutak elkészítésének, de esek közül 
194-1 júniusában csak 42 volt használható. "A fegyveres erők 

átszervezési nehézségei miatt némileg eltértek a fegyvernemek 

arányos fejlesztésének követelményétől. Például a száliitó-re- 

pülőerök fejlesztése elmaradt a légideszant-erők, a repülőtér
hálózat ..iszélesicéae a légierő fejlesztése mögött.И/216/

1941. ápr. lo-i hatállyal megkezdték a légierők hadtápjá
nak átszervezését, területi elveken. íz mozgékonyabbá tett© а 

légiegységeket, в az egyes körzetekben működő műszaki és ellá
tó központok meggyorsították a sérült repülőgépek he lyre állí
tását# Az ezredrepülőtereken működő helyi javító osztagoknak 

főleg a rendszeresen kisebb sérülésekkel visszatérd alacsony
támadó repülőgépek rend.behozásában volt nagy szerepük, illetve
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a motorok karbantartásában* Az 1939-4o-ben átadott 16 repülő
gép-- és 2 ropülőmotorgyár azonban még javarészt a régi hadi
technikát épitette. 194o~ben megtörtént, lényegesebb követ
keztetések Levonása nélkül, a vásárolt német repülőgépek el
lenőrző vizsgálata /217/# A Jü—87—as típusból a széleskörű 

alkalmazási lehetőségeit figyelmen kivül hagyva* pusztán kö
zepes teljesitméryét tekintve az ajánlatok ellenére sem sze
reztek be#

A Szovjetunióban a földi erők támogatására a ’’blissnyij- 

bombargyirővsikw /köael-bomfcázó/ repülőnem állt rendelkezés
re. Az egységeket viszonylaS korszerű SZU-2 és JAK-4 gépek
kel szerelték fel, de ezeket eredetileg nem földközeli harcra 

tervezték# ‘'Az -Yi—88-ös motorú 820-2—t csak l94o-ben alakítot
ták át; csatarepülő illetve alacsony támadó szerepre. Ehhez 

megerősítették a gép szerkezetót, a légéizókenyebb részeket 

páncélozták* "/«213/ A JAK—V vadánzfоIdcribőket is átépítéssel 
tették alkalmassá bombák hordozására, de ezzel sokat vesztett 

mozgékonyságából, a páncóIvódéttsóg kérdését pedig nem tudták 

megoldani.
Ugyanakkor "egyedül a Szovjetunióban volt, ha hosszas 

viták után is a közolboubázó légierő sziklára igazi értelemben 

vett csatarepülőgóp kialakítva és rendszeres!tve."/219/ Az IL- 

2 erős fedélzeti fegyverekkel, variálható bombasóllyni ellá
tott, megbízható páncélzattal védei;t gép volt, a földközeli 
harc akkori legjobb tipusa# Ennél a gépnél is érvényesült a— 

zönben a káros, teijesitménycentrtkuö szemléleti a sorozat- 

gyártását együlóses változatban kezdték meg /22о/, A német 
tá .adásig igy is csak 249 gép készült el, ezek többségükben 

berepülés, vagy csepatpróbék alatt álltak 1941 júniusában. Az 

első IL-2-es egységet, a Boo. csatrep, o-ü 194o júniusában ál-
\Ö,
\>
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ütották fel, 1 óv alatt; mindössze 2 további ezred került fol- 

töltésre• "A harci alkalmazás tapasztalatai mar az első napok
ban azt «mutatták, hoGy pótolhatatlan eszközei a földi csapatok 

közvetlen támogatásúnak a harcok ós a hadműveletek minden for
rná j ában • **/221/

1941, jún* 22—én a határmenti körzetek légierejének /625o 

repülő - 147o korszerű/ 59 %-a vadász, 51 #-a bombázórepülőgÉp 

volt, ós csak 4,5 %-a csatarepülő. A legfontosabb hadműveleti 
irányban lévő Nyugati front !5'3o gépéből a korszerű közvetlen- 

támogató repülő erőket mindössze 75 £ZU-2, 24 JAX-4 ós csak 81 

IL-2 csatarepíilőgép képviselt®.
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A szárazföldi csapatokat közvetlenül támogató repülőerők al
kalmazása a keleti fronton 194-4-ig

194-1. jún. 22-én megkezdődött: a Barbarossa-terv végrehaj
tása« a hitleri Németország csapatai hadüzenet nélkül megtá
madták a Szovjetuniót. A Luftwaffe komplex feladatai közó tar
tozott a szovjet légierő megsemmisítése /ha lehet a repülőte
reken/* a hadászati védelem támadása, összeköttetés, hírköz
lés, utánpótlás rombolása, átcsoportosítások akadályozása, a 

tüzérség lefogása* a támadó német ékek folyamatos harcászati 
támogatása. A fasiszta hadvezetés utasításai értelmében a 

Luftwaffe-nak "az összes erőknek az ellenséges légierő ellen 

és a szárazföldi haderő közvetlen támogatására való összponto
sítása céljából a fő hadművelet alatt a hadiipart nem kell tá
madni. "/222/ Az első napon a német bombázók 66 szovjet repülő
térre mértek meglepetésszerű csapást. A határmenti körzetek 

légibázisain 917 szovjet gép pusztult el /a német berepülések 

mélysége általában nem haladta meg a 35>o km-t/. "A német légi
erő ... kihívta a helyi uralmat a levegőben és ezzel létrehoz
ta a harckocsi- és gépesített hadosztályok betörésének, majd 

gyors előrenyomulásának feltételeit a szovjet terület mélysé
gébe. "/223/

Mivel az első napokban a német bombázók legfontosabb 

feladata a repülőterek elleni harc volt, a támadás mellékirá
nyaiban csak kis támogató repülőkötelékek tevékenykedtek. A 

felderitők jelzésére előbb egy kisebb bombázócsoport támadta az 

ellenálló szovjet csapatok légvédelmét, páncólelháritását, 

majd vadászok, illetve csatarepülők és zuhanóbombázók váltva 

egymást, rajkötelékekben támogatták a német rohamokat. A fő
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irányodban viszont tömegtáaedáaokkal kísérték a földi erőket* 

"A háború siódén a hitieriásták a harckocsiosapatokat viszony** 

lag keskeny arcvonaiszakaszokon, a légierő támogatásúval töme
gesen vetették be,"/224/

A harcok során megmutatkozott a Luftwaffe elit alakulata
inak kitűnő szervezettségei a pilóták nagy gyakorlata. A jón. 

22-én ellencsapást kezdő szovjet 11. és 14. g, hdtt. harcrend
jét hullámokban ismétlődő zuhanóbombázó támadások törték szót. 

Az új német páncéltörő bombák pontos találatai súlyos veszte
ségeket okoztak a Javarészt könnyÜharckocóikkal felszerelt 

szovjet egységeknek* A szovjet légierőnek "nem sikerült szi
lárdan oltalmaznia a szárazföldi csapatokat és hatásosan biz
tosítania harctévékénységüket."/225/ Ezért pl. a Jún. 23-án 

Grodno feló támadó 26. g. hdt* nemcsak rohama egész mélységé
ben, de már felvonulási utjain is német zuhanóbombazók csapá
sai alatt állt* A gyorsan változó harci helyzetben a felsőbb 

vezetés utasításai késve, vagy egyáltalán nem Jutottak ©1 a 

szovjet rcpiilőalakulatokhoz, az önálló kezdeményezés lehetősé
ge ivedig elóg szokatlan volt az egyeégparancsnokok számára. A 

néxaet támadás megindulásakor a grodnoi körzet 127, v. e-nél
támadhatjuk, vagy nemis teljes volt a bizonytalansági " 

támadhatjuk a német gépeket? Az ezredparancsnok nem tudott ha-
• •.

túrozott választ adni."/226/ Később a hősiesen küzdő szovjet* 

vadászerőket a lógiharcok kötötték le, veszteségeik miatt a 

földi akciók támogatására nem maradt elóg erejük,
A napok alatt megszilárduló német légifölényben a szovjet 

légierő elveszitette a kezdeményezés lehetőségét. A viszonylag 

még ütőképes távolbombázó kötelékek jellegüknél fogva nem mű
ködhettek együtt közvetlenül a szára.földi erőkkel* A frontre
pülőknek viszont nem állt rendelkezésükre folyamatos összeköt-
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teeés g támogatást váró l^dserogekkeif tevékenységük©t jórészt 

saját felderítésük alapján végest ék* Jún. 24-4n jelentette az 

5. hds. pai^ancsnoka elöljáróinak* "a front parancsában az 

állt, hogy a 62, ós 18. bomb. ho. oltalmaz bennünket. Hogy 

zek hol vannak nem tudom, nincs velük összeköttetésem.”/227/ 

Vagy amikor az 5* és 6. hds. közé beékelődött 1. n. pc. скор.
ellen júl. 2^-29 között támadást inditott Dubno felé a 9* és

a repülők-19*» Hagyehov feló pedig a 8. és 15. g. hdt*, ” 

nek e gépesített hadtestekkel és az összfegyvernemi hadsere
gekkel való együttműködését a frontparanc snokségnak nem sike
rült megszerveznie. Ezért a csapástmórő csoportosításokat a

* •.

levegőből csak gyengén fedezték.”/228/
A Luftwaffe mindig jelentős légikötelékeket irányított a 

páncélos találkozóütközetek szinterére, és nem egyszer a köz
vetlen ráirányítás módszerével támogatta földi csapatait az el- 

lenlökések elhárításában. A T-54- és KV-1 harckocsijainak kivá
ló tulajdonságait kihasználó 8. g. hdt. kezdeti sikerei elle
nére néhány napos harcban a német légierő támadásaitól elve
szítette állományának jelentős részét, visszavonulásra kény
szerült. A németek már az első napon elérték a 60 laa-es betö
rési mélységet, jún. 25—re pedig Minszk körzetét* A szovjet 

légierő csapattámogató bevetései soriin általában csak az el
lencsapások légiélőkószitósóro került sor, folyamatos támoga
tást ©z esetek többségében nem tudtak biztosítani. Jún. 25-án 

Szokol körzetében IIL, n, g. hdt. áttörte a szovjet védelmet. 
”Az ellenséges csopoxtoeitáaok gyors előretörése a fontosabb 

stratégiai irányokban szükségessé tette, hogy a frontparancs- 

nokok a repülők zömét bevonják a német gépesített oszlopok el
leni harcba, illetve saját védekező csapataik fedezésébe.”/229/ 

A földi ellencsapás támogatásába valamennyi frontrepülögópet
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bevonták, d© koordinációs nehézségek matt csak két hullámé
ban Ismételt lógicsapásra került sor.

Az erőkoncentráció mellett a harcászati sikerek alapja 

a légiakciók tervszerű végrehajtása volt. Jún. 24-én a 15« 

bomb. ho. hullámszerűen ismételt, időben érkező bombázóbeve- 

tóseivel sikerült csak megakadályozni a német csapatok átke
lését a üara folyón. Meg kell jegyeznünk, hogy folyóvédelem 

esetén a repülőérok és a földi egységek közötti szoros 

gyűtműködést egyszerűbb volt megszervezni, a célpontméghatá
rozóm, a bevetési biztonság betartása hiradóeszközök hiányá
ban is könnyebb volt, a folyóra támaszkodva.

Július folyamán súlyosbodott a szovjet csapatok helyze
te, ellenlökéseik sorra elakadtak. Júl. 18-ún a 21. hds, a 

Közép hdscs. megkerülésére tett kísérletet. A 63. löv. hdt. 

Bobrujszk, a 67. Roszlavl felé támadott, a 232. löv. ho. pe
dig átkelőhelyeket foglalt а Вerezinán. A frontparancsnokság 

repülőkötelékeket rendelt ki a csoportositás fedezésére, de 

mivel nem rendelkezett pontos információkkal a bevethető re
pülőállományokról 75 gépnek kellett volna végrehajtania a 

feladatokat, amit eredetileg 136 repülőre terveztek. A 2. n. 

hds. a XXXXIII. és LUX, hdt-ek harcbaveténévéi meg tudta ál
lítani a szovjet erőket, amelyek főleg a nőmet vadászbombázók 

támadásaitól szenvedtek veszteségeket, megfelelő elhárító szak- 

fegyvereik vagy vadászvédelmük nem lévén.
A Viermacht egységei egyre súlyosabb harcokban ugyan, de 

tovább törtek előre, szétszakították a Gztálin-vonalat, a vé
dőket a fő szakaszokon Bzmolenszkig szorították vií3sza. A 

Hadügyi Népbiztosság a légierők hiányosságainak pótlására 

gyors intézkedéseket hozott. Júl. 9-én rendelkeztek a repülő
terek, a harci gépek és a repülő személyzet eddig hiányzó ál-
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csukásáról /23о/* Maximálták ez egyes légibázisok gépeinek a 

számát; /2 ez. vagy 18-22 gép/* Ugyanis "az egyes léglegysógek 

parancsnokainak nem volt; tapasztalata, hogyan lehetne vissza
verni a német légierő toaegcsapásait, ős nem tudták a bombá
zások alól kivont gépeket ellentámadásba vetni,”/231/ Egy
részt azért, másrészt a veszteségek miatt a repülőhaűosztályok 

állományát 3-ról 2 ezredre csökkentették, az ezreden 3 helyett 

3 századdal repültek /Go helyett 3o géppel/.
A közvetlenül a földi harcokba avatkozó közelbombázó ós 

csatarepülő egységek iőgifedezetőnek biztosítására vadaszszá— 

zadokaö osztottak be, igy egy támogató ezred kötelékében 2 

csat.rep., 2 közelboab. és 1 v, század harcolt, "A vegyes re
pülőezredek felállítása megfelelt a háború első hónapjaiban 

kialakult helyzetnek, de ezek az egységek a későbbiekben пега 

váltak be, ezért visszatértek az egynemű 0zervezésre•”/232/ A 

közelbombázó ezredek 3 * lo 4- 2 gépet, a csatarepülő ©zredek 

3 x lo + 3 gépet kaptak. Ennek az átszervezésnek a további 
veszteségek elkerülését is szolgálnia kellett /a 9* vegyes 1, 
ho, 4o9 gépéből 62, a lo* vegyes l, ho, 231 repülőjéből 43 ma
radt a háború második napjára/,

A szovjet támogató repülőerőkre fontos szerep hárult az 

ellenség páncélosai elleni harcban, A légierőnek viszont nem 

voltak speciális harckocsielháritó típusai, Polikarpov I'fP, 

vagy a már említett ViT gépe nem került tömeggyártásra, A meg
lévő géppark fegyverzetéből teljesen hiányoztak a nagykőliDerű 

gépágyúk ós páncéltörobombák, Júl, 6-án került sor a légierő 

páncélelháritási módszereivel foglalkozó rendelet kiadására, 
amely a harcászati, hadmüvészeti előírások mellett elrendelte 

az elháritófegyverzet felújítását, "nyilvánvaló veit, hogy a 

közelbombázó és csatarepülő egységek az adott időszakban a



- 12? -
vártaál sokkal kisebb eredményeket értek el."/233/ *

A frontokra új csatarepülő egységeket vezényeltek, jún. 

25-ón а 4., júl. 13-án a 61. csat.rop, e került bevetésre. Es
zeknek az egységeknek azonban semmiféle tapasztalatuk nem 

volt az IL-2~esek harci alkalmazását illetően. Kezdetben ha
gyományos közelbombázó harcászattal repülték a gépeket. Az 

elszórt kis kötelékek 4-5oo m-ről tevékenykedtek. Később a gé
pek utazómagauságát 50, támadómagasságát loo m-re csökkentet
ték, de ezekben az esetekben többségükben bombasály nélkül 
pültek* Ez a módszer elősegítette a gépek jobb tájékozódását,
megnehezítette a lógelhárltás munkáját és csökkentette az el-

*
le icéges vadásztámadások lehetőségét. Mivel valamennyi repülő- 

fegyvernemet fel kellett használni a földi harc támogatásában, 
a bombázók akcióit is földközelből próbálták végrehajtani* Az 

erősödő német csapatlégvódelea azonban megvalósíthatatlanná 

tette az ilyen támadásokat. A vadászerők bekapcsolását a földi 
harcokba RSZ-32 és RßZ-132 reaktiv lövedékek felszerelése tet
te hatásossá /a rekétafegyver a Halhin-Go 1-nál vívott harcok- 

ban jelent meg, akkor még csak légi célok ellen/. A vadászra
jok "robbanó lövedékekkel, különösen gépkocsi-oszlopokban, ér
zékeny károkat okoztak* Földi célok ellen aránylag igen ponto
san és hatékonyan tüzeltek."/234/ Módosítani kellett a légvé
delem működését is. A kis szarná légelháritó szakegység egy ré
sze a háború kitörésekor hátországi gyakorlaton volt. A harcok 

során többször lőszerhiány jelentkezett. A szovjet csöves lég
védelem hatásossága még igy is meglepte a Luftwoffe-t, bombázói 
vesztesége megn vekedett. A lövészcsapatokat viszont nem képez
ték ki alacsonytámadó gépek elleni hatásos tüzelésre, könnyű 

légvédelmi fegyverek csak elvétve voltak az egységeiméi. A né
met repülők 2oo-hoo m-en 6-9-es csoportokban viszonylag nyu-
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godtan tevékenykedhettek* Sokszor lőszer nélküli mélyrepülé
sekkel is földro tudták kényszeríteni a szovjet védelmet# "A

alábecsülték gz össz-háború előtt kiadott szabályzatok 

tűz szerepét az alacsonyan szálló ellenséges repülőgépek el-
• • •

leni harcban.”/235/
Mindezek az intézkedések gyors változást természetesen 

nőm eredményezhettek* 1941* augusztusa továbbra is német győ
zelmeket, és szilárd német légifölyént hozott* A MF/-lo9-es 

gépek a fontosabb irányokban századkötelékekben járőrözve 

megbízható vadássvédeimet adtak# A szovjet vadássbonbázókat 

/1-15/bis, 1-153/ magassági légiharcra igyekeztek kényszerí
teni, a jobb teljesítményű оIfogóvadássokkal /MÍG—3, JAK-1/ 
pedig földközelben vették fel a harcot* Az IL-2-esoket hátsó 

védtelenoógük teljesen kiszolgáltatta a német vadászoknak* A 

PE-2 zuhanóbombázókat hátulról lecsúsztatott támadással pró
bálták lelőni, ha pedig a gépek már megkezdték rázuhanásukat 

a német földi csapatokra, oldalról rohanták meg azokat#
A német gépesített csapatokkal együttműködő repülőköt

0 *

lékek továbbra is meghatározó szerepet játszottak# Az aug* 

10-15—i Szmolenszk környéki kát lan-c se tákról olvashatjuk! "A 

német JU-88 és JU-87 bombázók folyamatosan váltva egymást a 

levegőben támadták védelmünk teljes mélységét* A Luftwaffe 

kötelékei szinte húzták maguk után a szárazföldi egységeket 
,#.w/23ö/ 3-*B kn-re a támadó csapatok előtt a vízszintes bom
bázók rombolták a védelmet. 1-3 km-г© a saját csapatoktól JU- 

87*es zuhanóbombázók tevékenykedtek# Az 1 km-nél közelebbi 
támogatást esetenként vadászboabázó, vagy csatarepulőgépek 

végezték, de mer merőültett védelmi támpontok, vagy harckocsik 

ellen itt is Stukákat vetettek be.
A szovjet légierő gyorsabb működtetése érdekében a ve-
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ol.

A német hadsereg beosztott köze Ifelder!tő ós fu térre >ü- 

lő rajai sokkal megbízhatóbban segítették a csapatok támoga
tásút# "A támadó harckocsi— ós gépesített hadosztályok kéré
sére, jelentések továbbítása céljából meghatározott terepsza
kaszok elérésekor, a támogató és fedező légierő indítására, 

ha a tárnádé harckocsik és gépesített gyalogság csapataink 

/ti. a szovjet csapatok/ erős ellenállásába ütközött .#."/241/ 

- rendszeresen alkalmazták ezeket az összekötő és taktikai 
felderítő repülőgépokét#

1941 szeptemberében és októberiében veszteségei ellenére 

megnőtt a szovjet légierő aktivitása# Eredményesebben hajtot
ták végre a néniét csapatokat közvetlenül támogató repülőerők 

bázisai elleni akcióikat, főleg az aug. 25-től szervezett éj
szakai bombázók /Н-5» PO—2/ ós a osotarepülőgópok tevékenysé
ge volt sikeres# Szept# 2-án a középső frons3sakas3on 9 repü
lő téren 57 zuhanóbombázót, 17 vadászrepülőt, 9 foldox*itőt,
14-ón 7 repülőtéren 48 vadászgépet, 21 zuhaadbombázót és 7 

felderítőt semmleltettek ? eg# Bzept# 22-én még a krónikus 

czéllitórepülőgóphiárnyal küzdő, szétaprózott légidesaant 

rők bevetésére is sor került Odessza körzetében# A háború el
ső hónapjaiban a légideszaat rendkívül súlyos helyzetben volt, 

"feladatuk általában arra korlátozódott, hogy ♦ •# a földi csa
patokkal együttműködve különleges feladatokat hajtsanak vég
re •"/242/ Szept# 22-én a lógideszant döntően hozzájárult a 

tengeri deszaaterők megkapaszkodásához és az Odesszát lövő 

német tüzértámpontok elleni szovjet támadás sikeréhez.
A szovjet repülőerők súlyos helyzete nem gátolta meg a 

távolsági nehózbombázék román, finn ós német hátország! ob
jektumok elleni támadásait# Szeptember végéig 764 bevetés bi—
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zonyitotta a szovjet; légierő létrát és ütőképességét a német 
propagandával szénben /aug. 7-én ós 11-ón Berlint bombázták/* 

Ugyanakkor megerősödött a szovjet nagyvárosok légvédelme* 

Szeptember folyamán 11 moszkvai tömegtámadásban a bevetett 

2o5o német repülőgépből csak 51 jutott be a főváros légteré
be /2*5 %/t a 6* légvédelmi v* hdt, 2o százada 527 gépet lőtt 

le /15,9 */•
A megemlített eredmények ellenére a szovjet légierő 

helyzete alapvetően nem javult* Még mindig jelentős mennyisé
gi Ó3 minőségi hátrányban harcolt* Fokozottan jelentkezett ez 

a hátrány a közvetlen együttműködésre felhasznált repülőköte— 

lékeknél. Helyzetüket sülyoáhította, hogy figyelmeztető mére
teket Öltött a repülőpánik és a tipusismeretek hiánya miatti 
saját repülőgépek lelövése, különösen alacsony támadások ide
jén. Ráadásul "a légierő jelentős harcon kívüli veszteségeket 

szenvedett a fiatal repülőállomány nem megfelelő felkészült
sége miatt."/24-5/ A hadsereghez, frontokhoz beosztott beosz
tott repülőegységek közül többnek sülyos földi harcokat kel
lett vívnia a német csapatokkal. A 62. bomb* ho—t szept* 

bekerítették. Az üzemanyaghiánytól megbénult repülőgépeket 

saját személyzet semmisítette meg, A kitörés során a személyi 
állomány 8o %-a elesett, Thor tábornok hadosztályparancsnok 

ás más törzstisztek sebesülten fogságba kerültek.
A szovjet csapattámogató ropülőerők tevékenységét vizs

gálva a háború. első hónapjaiban, nem hagyhatjuk figyelmen kí
vül a légierő ós a fegyverei, erők általános helyzetét. Ebben 

az időszakban "egész haderő- és fegyvernemek álltak átszerve
zés alatt. Végeredményben bizonyos ideig csökkent az egységek 

ás magasabbegységek harcképessóge. Ráadásul az iparnak nem 

sikerült biztosítania az átszervezett csapatok fegyver-, szál-
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litóessköz-, híradóeszköz-» stb. szükségletét • '*/244/ A hadi
ipar áttelepítésének és modemizdiósának hatalmas válidlcosá- 

sa döntően sikerült ugyan, de a termelés csak nagyon lassan 

futott fel» s többségében aég a régi haditechnikát építették* 

A szervezeti és irányítási formák lehetővé tették volna 

a magasabbegységekkei való szoros együttműködést a repülőerők 

ssémára, de szinte megoldhatatlan feladatnak bizonyult egy 

hadászati ellentámadáshoz elegendő támogató repülőerő kon
centrálása* Felderítési ée összeköttetési hiányosságok, vala
mint az állandó áttelepülési kényszer következtében a döntő 

pillanatokban tűntek el csatarepülő- vagy bcab ázó egységek a 

felsőbb vezetés látóköréből* A harcokban megsérült repülőgé
pek javításához továbbra sem volt elég szakembert a műszaki 
bázisok sokszor nagyon távol estek a harci rop ülő terektől• 
így annak ellenére, hogy szeptember végéig az összes felszál
lások 47,1 $-át a szárazföldi csapatok támogatására hajtotta 

végre a szovjet légierő, nem tudott összevont erőkkel, folya
matos és ssoros együttműködést biztositani a többi haderőnem
mel. ”Az 1941-es év védelmi harcaiban a repülők kis száma,., 

és a harcmezé fölötti irányításukra alkalmas rádiótechnika 

hiánya miatt 0 csapatok légitámogatását csak opisődozcrüen, 
és csak kis mélységig hajtották végre.”/243/

Szept, 25-én a fasiszta csapatok elfoglalták Kijevet, 

és a 50-án induló ájabb német támadás, a Tájfun-hadművelet 
közvetlen célja már Moszkva lett. A Közép hrlscs-t 85 %-osra 

töltötték fel, a 2, Ifi, 9o zuhanóbombázót és 2oo vadász
repülőgépet kapott. A hatalmas páncéloscsapásokkal kezdődő 

támadás következtében a Yjszmánál védekező szovjet csapatok 

harapófogóba kerültek, okt. 12-én elesett Kaluga, 24—én Ma- 

lojaroszlavec körzetében ?o ícni-re közelítették meg a szovjet
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fővárost# A Luftwaffe lehetőségeihez; képest a frontok felett 

továbbra is biztosítani akarta a mennyiségi fölényt# Harcá
szati felderítő és tűzvezető szerepkörben zsákmányolt szovjet 

repülőgépeket /R-5, SLB-2/ is bevetett# A támogatást végző 

repulőkötelékeket a lehető legközelebb telepítették a front
hoz; védelmükre bevezették a repülőtér-váltás manőverét# A 

frontközeli /В-lo km/ repülőterekről éjszakára biztonságo
sabb, légvédelemmel megerősített bázisokra repülték a vadász
én zuhanóbombázó gépeket# így vonták ki ezeket a szovjet ój- 

szakaibombázók ós a csatarepülogépek hajnali támadásai alól#
A nappali védelemhez a közvetlen támogatást végző egységek re
pülőterein készültségi vadászrepülő rajokat állítottak fel# 

Válaszul a szovjet repülőerők kihasználva fejlődő felde
rítő- és hiradóhálózatukat, megelőző csapásokat vezettek be. 

Akkor támadták a német repülőtereket, amikor a harcászati 
szituációk valószínűvé tették, hogy azokon bevetésre felké
szített repülőgépek vannak* hov# 6-án Szevei’szkaja légibázis 

ellen 7 РБ-2 zahanóbombázó kezdett támadást lo MÍG—3 vadász 

fedezete alatt# Az erősödő légvédelmet a második hullámban 

érkező 9 1-153 fogta le, mig 6 IL-2 csatarepülőgép lőtte a 

repülőteret. A vadász-alacsonytámadással befejezett akció 26 

zuhanóbarabásó, 18 vadászbombásó és 6 vadászrepülőgépet pusz-
* f

titott el a földön, fcs ami még ennél is fontosabb volt, a 2. 

n# pc. csop* két elakadó páncélos esi'ede hiába várta Szever- 

szkajáról a légierő támogatását a szovjet védelem áttörésé
hez#

A német repülőveszteségek hatására a JU-87 egységeket 
lehetőség szerint csak vadászfedezettel működtették# 18-24 

gépes kötelékeikben a zuhanóbombázók elóg nagy, de viszonylag 

még mozgékony egységeket képeztek. Támadásaik kezdetén a fe-
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desö vadászgépek lefogták a földi légvédelmet, о ha nem volt 

szovjet vadát a tevékenység a zuhanóbcabásők hullámai között is 

végeztek alacsonytámadásokat* Ha az ilyen kombinált akciók 

nem is voltak mentesek a kisebb zavaroktól, a Luftwaffe egy
ségei alapvetően sikeresen hajtották végre ezeket* A német 
harcászati repüiőegységek fontos eszközei lettek a műszaki 
kadályokkal vagy aknákkal betelepített védelmi terepszakaszok 

leküzdéséneki a támadó páncélos ékek előtt a zuhanóbombázók 

folyosókat nyitottak az akadályokon*
Vitathatatlan sikerei mellett, a Luftwaffe 1941 késő ő- 

ssi tevékenységét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a villám- 

háborúra készült fasiszta légierő tartalékai kezdtek kimerül
ni* A mellókirányokban mór nem volt képes jelentősebb erőket 

koncentrálni* Bizonytalanná vált az üzemanyag ós a lőeaoru- 

tfínpótlási szaporodtak az alkatrészhiányról panaszkodó jelen
tések* A hirtelen téliesre forduló időjárás tovább korlátozta 

a német légierő működési lehetőségeit* ‘‘november utolcó heté
ben az egyre zordabbá váló időjárás miatt a Stukák bevetése, 
főleg a hajnali felszállások alkalmával igen hosszadalmas el

szaporodtok a megcsúszás miatti gép—lőkószitést követeit 

törések.“/246/
A német repülőerők hatókonysága az egész frontet tekint

ve jelentős maradt, de az egyes harcászati irányokban működé
sűknek folyamatossága csökkent. “A Luftwaffe erejét egyre 

több célpont támadására forgácsolták szót."/247/ Nov. 21-én 

Rosztov elfoglalása után 2 suhanóbombázó egységet а 4, pc. 

csop. kérésére elvontak a főirány csapataitól, igy amikor egy
szovjet elienlökós visszavette a várost, c 2. n. pc. coop, a-

■ *

lig rendelkezett közvetlenül együttműködő repüiöerŐkke1. ITov. 
25-ón ennek ellenére sikerült Tula megkerülésével kijutnia

• t*
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as Oka folyóhoz. Äs ólen támadó 17, pc, ho. azonban as 5o, 

hds, megerősített védelmébe ütközött. Mivel as áttörés kierő- 

szakolásához páncélos tartalékok nem voltak, a Luftwaffe ha- 

zárdőr átcsoportosításai miatt légitámogatásra javarészt csak 

vízszintes bombázók álltak rendelkezésre /az adott szakaszon 

mindössze egyetlen zuhanóbombázó kötelék maradt/, néhány napi 
harc után sikex*es szovjet ellentámadás bontakozhatott ki,

A szovjet hadvezetés szem előtt tartva Leninnek az erő- 

öaszpontositással kapcsolatos megállapítását, hogy ti, "nagy 

túlerőt kell Összpontosítani a döntő helyen és a döntő pilla
natban ,,,"/248/, valamennyi repülőtartalék felhasználásával 
erőfölényt hozott létre a moszkvai irányban november végére,
A 2. Ifi, 612 harci gépével szemben 869 /590 korszerű/ szovjet 

repülőgép állt bevetésre készen, "A szovjet hadvezetés ,«• még 

olyan körülmények között is biztosította egyes hadászati irá
lyokban a légi fölényt, amikor a légteret az ellenség ural- 

ta• "/249/ A szovjet főváros frontvárossá vált, A légvédelmi 
tüzérséget, fényszórós alakulatokat a német páncélos erők el
leni harcra készítették fel,

A légifölényért folytatott harctól vadászerőket kellett 

elvonni földi célpontok támadására, "Minden figyelmet a szá
razföldi csapatok harcának támogatására kellett fordítani, A
többi egységgel együtt ezt a feladatot kapta a 6* v* hdt,

«
is,w/25o/ Az alacsonytámadásoknál a veszteségek csökkentése 

érdekében régi és új típusú vadászrepülőgépeket vegyes köte
lékekben alkalmaztak, A német csapatokat általában négy hul
lámból álló, 2-3 perces szünetekkel érkező kötelékek támadták. 
Az első csoport /általában JAK-1/ magára vonta a légvédelmi 
tüzet és szükség esetén megtisztította a légteret, a második 

és harmadik hullám /MIG-3, 1-153/ kisebb magasságon érkezve
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bomba, rakéta, géppuokatüzzel avatkozott a harcba* Az akciót 

a biztosítónak megérkező negyedik csoport /JAK-1/ vadász-a
lacsony támadása zárta. A MÍG—5 vadászrepülőgépeket egyre in
kább vadássboabásókónt alkalmazták. Bár a Szovjetunióban is 

sok ellenzője volt a vadászok leterhelésének, a 6 db BÍR, 
vagy 2oo kg bonba felszerelésével tánadó gépok eredményei 
Önmagukért beszéltek. A moszkvai csatában a vadászerők de
cember elejéig 142 harckocsit, 42 üteget és l$oo gépkocsit 

pusztítottak el.
A frontok bombázókötelőkelnek is szoros együttműködés

ben kellett harcolniuk a földi csapatokkal. "Hogy megtóvesz-
a bombázó egység első rajaszók az ellenség légvédelmét 

zuhanásból, a második vízszintes repülésben támadott? a kövot-
•»«

késő hullámnál a rajok felcserélték a sorrendet."/251/ Az el
hárító tüzrendsseren igy folyamatosan állítani kellett. A 

bombázókat a 2 krn-es biztonsági sávon belüli célok ellen csak 

a támadás irányitó repülőgépek és a földi csapatok folyamatos 

összeköttetésével lehetett alkalmazni. Erre ritkán került sor, 

mert az Összeköttetés még általában vizuális jellegű volt, 

megfelelő föld-levegő rádiókészülék csak igen kis szálában 

állt rendelkezésre* "A bombázók akciói a harckocsizó és gépe
sített egységek ellen 25oo-3qqo n-ről kevés eredménnyel jár
tak? ha looo-15oo m-re, vagy annál is alacsonyabbra ereszked
tek több sikerrel támadhattok ugyan, de súlyos veszteségeket 

is szenvedtek az Glháritótüztől.”/252/ A gépek védelmére új, 

hatásosabb harceljárásokat dolgoztok ki a támadó bevetések so
rán.

Szükség volt; ilyen új harcéijárásokra a gépek levegőben 

való védelméhez is, különösen a jelentős minőségi hátrányban 

lévő régi gépállománya egységeknél. Aug. j5o~án a 65* csat.rep.
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e. alacsonytámadásból visszatérő 8 I-15/bis kétfedelű vadász- 

repülőgépe "védelmi kor” alkalmazásával hárította el 6 íáE«*io9 

és 5 MK—llo német vadász támadását* A szovjet repülőgépek szo
rosan követve egymást vízszintes körrepülóst végeztek, igy min
den gépet a mögötte repülő biztosíthatott, tűz alatt tudták 

tartani a légtér bármely irányát*
"A Hagy Honvédő Háború első óve bebizonyította, hogy a 

páncélozott csatarepülőgépek a legfontosabb eszközei az ellen
ség földi egységei, s ezen belül a harckocsik elleni harcnak." 

/253/ Az IL—2—bői azonban még csak nagyon kevés volt a fronto
kon* A más feladatokkal lekötött szovjet vadászerők nem tud
ták megfelelően fedezni a csatarepülők harci kötelékeit, a gé
pek hátsó védtelenségét a német MF-lo9-esek könnyen kihasznál
hatták. A Nyugati front irányában harcoló 9 csatarepülő ezred
nek 297 repülőgépéből dec. 42! maradt. Az áttelepítés ne
hézségeivel küzdő repülőipar nem tudta azonnal pótolni a vesz
teségeket, a csatarepülők ezért a hatásosságukat erősen csök
kentő rajkötelékben tudtak csak harcolni a legtöbb esetben.
Bár néhány repülötipU3 /pl. MIG—3/ építését leállították az 

IL-2 javára 1941 végén csak a veszteségek 3o %-át pótolta a 

termelés, A gyártás növelését maga Sztálin sürgette erélyes 

hangom "Az IL-2-es repülőgépek úgy kellenek most Vörös Hadse
regünknek, mint a levegő, mint a kenyér ... Ha a 18. számú 

gyár el akar fordulni a hazától, naponta egy IL-2 gépet adva, 
súlyosan tóved, ős meg fogja kapni büntetését. Kérem, ne hozzák 

ki a kormányt a bóketürésből, ós követelem, hogy minél több 

IL-t gyártsanak. Ez az utolsó figyelmeztetésem.”/254/
A jó minőségű repülőtechnika tömeges frontra juttatása 

döntő feltétele volt a hadászati kezdeményezés megragadásának. 
Az áttelepített gyárak a nehézségek ellenére /műhely-, szak-
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munkáshiány, anyagellátási, élelmezési zavarok/ fokozni tud
ták termelésüket. A német stratégiai repülőerők gyengesége, 
a lakosság fegyelmezett és önfeláldozó magatartása következ
tében az új gazdasági körzetekben és az ostromlott nagyváro
sokban egyaránt szakadatlanul folyt a termelés. Megérkeztek 

a szövetségesek első repülőgépszállitaányai is, amelyekről 
még júl* 26-án döntöttek Angliában. MA Háborús Kabinet egy
hangú határozata alapján a lehető legrövidebb időn belül 2oo 

Tomahawk vadászgépet küldünk Oroszországba ,..”/255/ A P-4o 

repülőgépek jó harci tulajdonságokkal rendelkeztek a földkö
zeli akciókban is; az elsőként a moszkvai csatában résztvevő 

gópek bevetésére okt. 12-én került sor a 126. v. e. köteléké
ben.

A dec. б-án váratlanul, és nagy erőkkel megkezdett szov
jet hadászati ellentámadásnak a lehnrcolt Werxaacht egységek 

nem tudtak ellenállni. 2o nap alatt az arcvonal 25-6o km-t 
távolodott Moszkvától» felszabadult Kalinyin, Voiokolamszk, 
Kaluga, bugát felmentették, ízekben az ütközetekben különösen 

"hatékonyan támogatta a szárazföldi csapatokat a légierő, 

mely a nyugati irányban kivívta a légi uralmat,”/256/ Annál 
is nagyobb szükség volt a repülőerők aktiv működésére, mert 
más gépesített harceszköz tekintetében a német»3k megtartották 

fölényüket /looo hk. - 67o szovjet hk,/, A légierő tevékeny
ségét megbízható felderítésre alapozták; haderőneni összekö
tők alkalmazásával igyekeztek javítani a központi irányító 

szervek munkáját. Ugyanakkor az egyes harci egységek parancs
nokai sokkal szélesebb döntési szabadságot kaptak. Ez eseten
ként megnövelte a repülőegysógek reagáló képességét, csökken
tette veszteségeiket. Dec, 18-án a 82o. csat.rep* e. önálló 

kezdeményezésre, saját felderítés alapján végrehajtott akció

jával egy 18 páncélosból álló német oszlop ellenlökósi kisér-
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letét hiúsította meg, a felsőbb vezetés csak az akció után 

értesült a nőmet csoport létezéséről,
A szovjet: légierőnél Munkamegosztás” alakult ki, mely 

szerint rossz idő esetén a régi, repülésre alkalmasabb időben 

az új típusokkal felszerelt egységek harcoltak, A kisebb se
besség, rövidebb fel- és leszállóét, a kétfedelű szerkezet 

bős, fagyos időben, rossz látási viszonyok között nagyobb re
pülési biztonságot adott, "Gyakran kellett működni a légierő
re, hófúvásban, alacsony felhőzet esetén 

játszottak a PO-2, fi—5, H-й gépekkel felszerelt egységek•”/257/ 

A Luftwaffe pilótái a legritkább esetben szálltak fel ilyen 

körülmények között, német, vadászbevetésektől nem kellett tar*» 

tani a szovjet pilótáknak, Dec, 9-ón repülésre álcáiéban al
les Imát lan időben Kiin körzetében 7 repülő ezred kai*ott paran
csot a szárazföldi csapatok támogatására, A sürü hóesésben 

csak a 7o2, köselbomb, e, tudott felszállni, kis ereje elle
nére váratlan támadásával komoly zavart keltett Így is a né
met védelemben# **A repülők a bonyolult időjárási viszonyok és 

kemény fagyok ellenére is mindent elkövettek a földi csapatok 

támogatása érdekében,”/258/
A légierő számára döntő kérdés volt a gépek harckópessé- 

génelc fenntartása, A sokkal érzékenyebb, bonyolultabb szerke
zetű német gépeknél 22-25 nap alatt hoztak rendbe egy erősen 

megrongált repülőt. Minden komolyabb javítást, vagy átalakí
tást a fronttól távoli központi javítóbázisokon végeztek, a 

kisebb tábori jevitó telepek felszereltsége, ellátottsága hi
ányos volt, A szovjet légierőnél "e reptér - és repülőtechni
kai szolgálat szerveit teljes mértékben függetlenítették a 

harci egységektől, eszel jelentősen növelve a repülőkötelékek 

mozgékonyságit*”/259/ Ugyanakkor a harci lógibásisokat javi-

fontos szerepett * t
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tóraühelyekkel szerelték fel, igy a sérült szovjet gépeket lo- 

14 nap alatt bevethető állapotba hozták. A 125. v. e-nól 2o 

nap alatt 12 súlyosan megrongált gépet javítottak ki, holott 

ez az egység külföldi haditechnikát is repült. A harci repü
lőtereken történt a rakótafegyver, új navigáció 

rendezések, jobb tűzfegyverek felszerelése is. Mindez közre-
41

játszott abban, hogy dec. 17-24 között a szovjet légierő 32oo 

bevetésben támogatta földi csapatait, a Luftwaffe ezalatt 3oo 

felszállást hajtott végx»e,
A német légierő egyre kevésbé tudta a feladatait telj 

siteni. ”A német gépek teljesen korszerűek voltak, de rosszul 
alkalmazkodtak a tábori repterekhez. Ez a német légierő alap
vető hibája volt.V2öo/ Moszkvához közeledve a kiépített bá
zisok hiánya, vagy elpusztítása szüksógx*epülőterekre kénysze
ri tette a Luftwaffe-t, főleg a frontközélből működő vadász, 
csatarepülő és zuhanóbombázó egységeket. Ezeken hiányoztak a 

szükséges fedezékek, álcázási feltételek. Novemberben a rossz
ra forduló időjárás /csők, havazások/ később pedig a heten
ként váltakozó erős fagyok és olvadás sokszor napokra megbé
nított egy-egy légiegységet. A szovjet légierő számára ezen a 

szakaszon 12o repülőteret üzemeltettek. "A moszkvai ellentá
madás idején légierőnk megbízható ropülőtérláncról harcolha

tott, amely kiépítettsége és felszereltsége tekintetében ma
gasan felülmúlta az ellenség álcái használt tábori i'epülőto- 

reket.”/261/
A moszkvai ellentámadás idején először nyilt alkalom 

frontméretü támogató akciók vezetésére. Dec. 2o-án újabb 3 

csatarepülő és 3 közelbombázó ezreddel erősítették meg а 

moszkvai irányt, A hadműveleteket irányitó törzsben külön 

csoport működött, amely a légierő és a szárazföldi csapatok

és rádióbe«
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együttmüködósének kérdéseivel foglalkozott, íkkorra jelentke
zett a légierő működésére voaa tkosó júliusi és szeptemberi 
határozatok hatása, "Jóval pontosabbá vált a csapatok együtt
működése, különösen a repülőerőkkel való együttműködésük, En
nek eredményeképpen megnőtt az ellenségre mórt lógi csapások 

hatékonysága•"/262/
A szovjet csapatok azonban nagyobb támadóhadmuveletre 

még nem voltok felkészülve, erejük csal: a Moszkvát fenyegető 

közvetlen veszély megszüntetésére volt elóg, iíáadásul a táma
dás kibontakozásával a szovjet repülőerőknok is el kellett 

hagyniuk megbízható repülőbázisaikat, "A repülőerőknek аз el
lenség ellenállási csomópontjaira, visszavonuló csoportosítá
saira, vezetési pontjaira mért tömeges csapásai meggyorsítot
ták a támadás ütemét. De mivel a támadó csapatok nem rendel
keztek elegendő harckocsi magasabbegysóggel, nem tudták tel
jes iaéi'tókben kihasználni a kedvező körülményeket,”/263/

A szovjet légierő fölénye csak a fő irányokban jelentke
zett, ezért a mellék szakaszokon 1942 elején kisebb német 
pülőerők is sikei'eoen működhettek, A 16, n, hds-nek az l.
Ifi, 42 suhanóbombázó és 31 vadászgépének támogatása /napi 6- 

8 felszállás/ elegendő volt, hogy utat törjön a 11, hds, és 

az l* cshds, között a ^yemjanszki ceo.portositáshoz, létrehoz
za és fenntartsa a ramusevói-korridort. Itt meg kell ©miit©-

ф

nünk, hogy a 11, hds, csapatlégvédelme átszervezés, feltöltés 

alatt állt, a német gój>ek szinte kizárólag köm^yüfegyvertüzet 

kaptak.
1941 januárjában szovjet részről bevetésre került a 4, 

amelynek alkalmazása, utánpótlása, valamint légi 
fedezése során számtalan probléma merült fel. Ennek ellenére 

a földet érő szovjet erők tevékenysége miatt a 9* n, hds, je-

Id. hdt • *
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Icntos páncóloeerőket és rop ülő kot volt kénytelen elvonni а

A Vjasmábál a-Szmolenszk-V jавиа útvonal biztositásóra* " 

daérkezetü német rohe mlovegekke1 és suhanóbombázó gépek támo
gat sóval sikerült megtisztítani az utat az oroszoktól.’*/264/

• • •

Szovjet részről © deszantbovotés négy méretei ellenére sem 

biztosították a földre tett csapatok légi támogatását és va
dás zvédé Ionét, izekben a napokban a támadó hadműveleteknek a
változékony időjárás sem kedvezett, ”1942 január*ja nagyon hi-

ugyanak-deg volt. Frőe havazások nehezítették a támadást 
kor problémát állítottak a légierő működése elé is.”/255/

A moszkvai csatában a német hadsereg és a szárazföldi 
csapatok támogatására kirendelt légierő elszenvedte első ve
reségét. /Az angliai kudarc csak a stratégiai légierő veszte
sége volt./ A moszkvai támadó hadművelet kudarca, a Wermacht 
és a Luftwaffe veszteségei túlmutattak a közvetlen hadászati 
következményeken. WA moszkvai csata véglegessé tette a vil- 

lámháború csődjét, megrendítette a németek legyőzhetetlensé
gébe vetett hitet."/266/

1942 nyarán az év eleji hadműveleteket követő rövid szü
net után a német hadsereg több kiegészítő irányban hajtott 

végre akciót lógikötolékei állandó átcsoportosításával. Mivel 
május elején a Luftwaffe a Krímben volt lekötve, máj, 12-én a 

dól-nyugati front csapatai támadást indítottak a 6. n. Me* 

ellen, A németek "légiereje nem tanúsított különösebb aktivi
tást. 5—7 gépből álló kötelékekben csupán csapatai oltalmazá
sfára, felderítésre és a tüzérségi tűz helyesbítésére szorít
kozó üt. ”/267/ Az elenő napon 4o7 szovjet támogató bevetőmsei 
szemben 37 felszállást hajtott végre földi csapatai közvetlen 

támogatására,
A német hadvezetés azonnal átirányította a légierőt a

. •.
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veszélyeztetett körzetbe, A máj. l?~én induló ellentámadás 

már német iógiföiényben kezdődött, A Luftwaffe 21o zuhanóbom— 

bázó bevetése mellett l7o v adós zf о Ír- sál 1 ;'is за 1 valamennyi 
szovjet; vedászrépülőt légi harcok megri vására kényszerítőt te • A 

bevetésre felkészített 34 szovjet csatarepülőgóp ilyen körül- 

rnények között nem befőlyásóIhatta a földi harcot. **A fasisz
ta légierő korlátlan ura volt a légtérnek.”/268/ A harkovi 
hadművelet пасу szovjet erőket juttatott bekerítésbe, a német 
csapatok jelentős tért nyertek. Különösen a 14. ós 11. n. pc. 

ha, tudott lendületesen haladni a repülők csapásainak segít
ségéve 1. Az aktiv lógitevékenység megnehezítette a védők pán
célé Iháritásónak megszervezését. A szovjet hadvezetésnek nem 

voltak bevethető szárazföldi és légi tartalékai. "Az ellensé
ges repülők egész napon át tartó egymást követő támadásai sú
lyos zavarokat okoztak a csapatok vezetésében.”/269/

Jun. 2-án 14 fasiszta hadosztály kezdte meg a szevaszto- 

poli szovjet csoportosítás felszámolását, A védők hősies küz
delmét a légierő nem tudta hatásosan támogatni* A kis számú 

vadászok mindent elkövettek ugyan a közvetlen fedezet bizto
sítására, de a német bombázók óe a nehéztüzérség napokra meg 

tudta bénítani a Herszonesz-féisziget repülőterét. Jun. 2-től 
a gépeket át kellett repülni a Kaukázusba, Az ötszörös fö
lényben lévő német harcászati repülőkötelékeket jún. io-én az 

3o, n, gy. ho. egységeit a kórt tüzérségi támogatás elmaradá
sának ellenére kombinált zuhanóbombázó és vadász-elacsonytá- 

madó bevetésekkel átsegítették a Mekenzle Gori terepszaka
szon, A német repülőkötelékek aktiv működéséhez hozzájárult 

/napi Goo-looo bevetés/, hogy a támadók "légierőjével csak a 

gyalogság tudta felvenni a harcot - kési fegyvereivel,п/2?о/
A nyári harcok bebizonyították, hogy a szárazföldi erők
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eredményes támogatása csak léglfÖlány biztosításával együtt 

képzelhető el. Felhívták a figyelmet a csapatlégvédelem meg* 

erősítésére alacsony támadások ellen. lseknek hiányában a föl
di védelem nem tarthatott ki hosszabb időn át, illetve a tá
madó hadműveletek összeomlottak, bekerítéssel végződhettek. 
Ugyancsak c.eatadöntő eserexje lőhetett a légierő /és ismét 

csak a vadász és közvetlen támogató repülőerők/ gyors átcso
portosításának. 1942 nyarára felújították a Luftwaffe gépál
lományát. ;■ bben az évben Németországban lp4oo gépet gyártot
tak. A gyártáson belül 27 ;I—kai növelték a vadászok számát,
6з 19o /-kai a csatarepülőgyártást, mivel egyre nyilvánvalób
bá vált a horizontális támogató típusok fölénye a zinianóbom
bázókkal szembon*

Kioérlotek történtek több új típus alkalmazására is. A 

MF-2I0/A gyorsbonbázó /2 db 2o-uia-es MG•l91/2o gá,, 2 db 7*9 

na-os Ш.17 gpu*, 2 db 'joo, 2 db 2po kg-os bomba/ főleg erőd- 

vonalak rombolására volt alkalmas ós a Il/ZQ 1 kötelékében 

jelent meg először. Sérülékenység© miatt földközeli akciókra 

csak a légvédelem nélküli szakaszokon vállalkozhatott. A Л7- 

08/P-l p incolvadáss-x‘epülőgóp speciális u&rckocsiaihúr 

feladatokra készült. A gép törzse alá 75 mu-eo Xw£..ö9 ágyát 
építettek, ez azonban már kísérleti stádiumban nagy lökoerej© 

miatt rossznak bizonyult.
"Az egyetlen típus a megjelenő HS-129 csatarepülő volt, 

amely megpróbálta egyesíteni valamennyi thasogató föladat el
látását. Alapváltozata igen gyenge teljesitiaényü volt, csak 

túlzással lehetett front képesnek minősíteni. ”/271/ A kő tiao to
ros repülőgép 595 km/h—ás tengerszinti sebességével ée 56o 

km-es reptávolságával még a Btuka mögött is elmaradt. A tí
pust erősen páncélozták, fegyverzete általában 2 db 2o шд-es

ó•í «Й.
— M
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MG.151/20 gá. ós 2 db 7*9 cnn-es MG* 17 gpu. volt, valamint; SC- 

5o* БС-250 vagy GD-2 2 1:3-os nagy ropeszhatásü, illetve SD-4 

páncéltörő bombákból állt. A gépek з 4* /SchG 1 kötelékében 

kerültek a keleti frontra 1942 májusában, Nehézkességük mel
lett hátsó védteleaeégük Jelentette a legnagyobb problémát.

Növelték a vadászbombázó repülőgépek gyártását is, 1942 

márciusában megjelent a MF-lo9/F-4B 5 nm-es hasi és G mm-es 

homlokpáncélzattal, 5oo kg-oo bomba hordozására is alkalmassá 

tóve, Fz a változat főleg műszaki zárak, védelmi támpontok és 

harckocsik ellon ért el sikereket; 1942, aug. 22-én a Donon 

való átkeléskor Vertjácsij körzetében csak zuhanó- ós vadász- 

bombázó repülőgépek váltott tevékenységével sikerült kiter
jeszteni а XIV, pc, hdt. főerőinek a hídfőt a 62, hds. kitar
tóan védekező csapataival szemben /247 vadászboabázó bevetés/. 

"Az 1942 őszi hadműveletekben a vadászboabázó repülőgépek 

fontos eszközeivé váltak a veszélyesen működő orosz páncéltö
rő támpontok elleni harcnak.”/272/ Ezeket az akciókat a leg
több esetben saját felderítés alapján végezték, néhány eset
ben a repülössazadoknak sikerült folyamatos kapcsolatot terem
teniük s szárazföldi csapatok ólon harcoló ezredéivel. Amikor 

szept. 28-án а XIV. pc. hdt, 2, pc. ho-а áttört a 149. löv. 

dd, és a 282, löv. e. hadrendjén a vadászbombázók irányítását 

az ezredparancsnoki kocsival együtt haladé páncélautókból vé
gezték.

A ztihanóbombázók fegyvertárába új 250 kg-os beton rombo
ló bombák kerültek, melyek a fedezékek belsejében robbantak.
A közvetlen ráirányítás módszerével а III, pc. hdt. okt. 25- 

28-i támadása során 528 zuhanóbombázó bevetést hajtottak vég
re a 37. hds, Ordzsonikidze előtti megerősített védelmi sza
kaszán. A bunkerek és fedezékek többségét szétzúzta a légierő.
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Megváltozott a Luftwaffe szerves se is, A többségében 

FW-189 gépekkel feltöltött közeIfelderibőket kivonták a szá
razföldi hadsereg alárendeltségéből és a légi-flottához osz
tották be, ’’Azzal, hogy a hadsereg felderítő-egységeket fel
oszlatták egy nagyobb felderítő állományú repülőerőt akartak 

létrehozni. Főből kettős kötelékeket /egy kamerával, egy bom
bákkal/ mindig a szárazföldi erők szükségleteinek megfelelő
en alkalmazhattak.”/273/ Es könnyebbé tette a repülőgépek 

koncentrálását egy adott szakaszon és vadászvédelmük biztosí
tását, A szárazföldi erők nagyobb szélességű és mélységű te
repszakaszok felderítési adataihoz Jutottak hozzá, miközben 

0 pontnegfigyeléseket alárendeltségükben maradt FI-156 rajok
kal tovább végezhet:tók.

Átszervezték a nagy veszteségeket szenvedő X* és У, rep.
» * *

hdt-t. Az újonnan létrehozott repülőhadosztályok /1., 2., 3*t 

rep. ho./ kizárólag a földi erők támogatását látták el. Ez az 

átszervezés stabil erőfölényt biztosíthatott volna 1942 végén, 
de a párhuzamosan folyó hadműveletek miatt a repülöegysógeket 
túl gyakran kellett átcsoportosítani. A 4. lf1-nak /Till 

IV. rep. hdt./ "kellett támogatnia a német hadseregek harcte
vékenységét mind a sztálingrádi, mind a kaukázusi irányban, 

mindig a fő szükségnek megfelelően*”/274/
A zuhanóbombázók hatását harcászati téren is növelni 

próbálják. Az egymást követő 18-22 gépes csoportok lecsapásai 
közötti időt lerövidítették, a közvetlen ráriányitást száza
dokkal szervezték meg. A repülőtereken kisebb ellenlökések 

visszaverésére, vagy ellenállási gócok felszámolására készen
léti zuhanóbombázó századok várakoztak. Nagyobb erőkkel vég
rehajtott szovjet ellencsapás elhárítására keskeny szakaszo
kon egész zuhanóbombázó esredeket vetettek harcba, Sztálingrád

•»
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körzetében, Bzept, 16-án, vagy pl* 27-én a 28, hk. hdt, és a 

284* löv* ho* ellencsapásánál Vörös Október lakótelep közelé
ben a StG 2 ás a StG 77 egy-egy támadó csoportban állományuk
nak mintegy felét egyezerre vetették harcba, "A fasiszta re
pülők 5o-óo gépből álló csoportokban mértek tömeges csapáso
kat a város védőire,"/275/

A német repülőgépek az utcai ,iarcokba is beavatkoztak, A 

romos városban az együttműködés csak jól megkülönböztethető 

ellenséges objektumok támadása esetén valósulhatott meg, A 

Luftwaffe bombázórepülői folyamatosan jelen voltak a földi 
csapatok harctevékenységének minden szakaszában, Ssept, 1-ón 

LI, n, hdt, támadást kezdett a 62, hds, szakaszán* Amint az 

előkészítő bombázást végző gépek áthelyezték csapásaikat a 2. 

és 3* védőővre, azonnal megjelentek a peremvonal fölött a zu- 

hanóboabázók, gátolva a szovjet csapatok védelmének újjászer
vezését. Késő esti, vagy hajnali bevetéseken a német gépek 

többször az azonosítást megnehezítő manővereket hajtottak 

végre. Alkalmazták a támadásból visszatérő szovjet vadászok 

"hvoszty" /sor/ alakzatát. Vagy a német "repülőgépek teljes 

fedélzeti kivilági tusban repültök, néhány pedig még a - saját 

gép vagyok - fényjeleket is leadta*"/276/
1942 folyamán a Szovjetunió repülőgépgyártásában jelen

tős mennyiségi visszaesés következett be /1941. dec. 3688 db 

- 1942. dec. 3294 db/, A szövetségesek anyagi segítsége kb, 

egy hónapnyi hazai gyártásnak felét meg ebben az időben 

/3023 harckocsi, 25o5 repülő/, A mennyiségi visszaesés egyik 

fő oka a jelentős minőségi fejlesztésben keresendő. Mind a
géptípusokat5 mind a kiegészítő felszerelésedet felújították, 

átszervezéseket hajtottak végre a légierő magasabbegyoégei- 

nél. 1942, márciusában !o esapásmérő tartalékrepülö cső
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tot hoztak létre egyenként 2 IL-2, 2 Ph—2, 2 IL-4 és JAK-1, 
LAGG—3 repülőezreddel*

Koncentrált támadóéra ós központi irányítás biztosítása 

végett a volt front és hadsereg repülőkből máj* 3—túl vegyes 

légi hadseregeket hoztak létre /1942-Ъеп Г/ Ihda./. Ezeket 
és hadtápszerveiket is о front parancsnokság alá rendelték. A 

légi hadseregekbe egynemű repülöhadosztályor kerültek. Létre
hoztak egynemű és vegyes repülőhadtesteket« ez utóbbiak fela
data az volt« hogy igen nagy erőkkel a szárazföldi csapatok
kal szoros együttműködésben kombinált bevetéseket hajtsanak 

végre. Az adott szakaszon egy bombázó és egy csatarepülö had
osztály támogatta a földi erőket egy vadászhadosztály védelme 

alatt, egy maeilc vadászhadosztály a szakasz légifölényért 

folytatott harcát segítette. "A szovjet légierő feladatai si
keres megoldásának alapját az képezte, hogy a repüiőerőket a 

harc legfontosabb irányaiban tömegesen alkalmazták.”/277/
Felállítottak két vadász- ós egy bombáaórepiilő hadsere

get is. Júl, 4-ón a ö. a. hde. ós a 4. n. pc. hős. támadása a 

28. és 4o. hde. ellen igen veszélyes helyzetet terem
tett. A szovjet csapatok vezetékes híradása megszakadt, meg
szűnt a légiegységek ée a központi irányítás kapcsolata. A 

Jeieeből idevezényelt 1. v. rep. hds. részben a légtérbizto- 

eitást kapta feladatul, részben kuzelffelderítést kellett vé
geznie a védelem számára, vadászbombásó ós alacsonytámadó be
vetésekkel a hiáziyzó csatarepüloket kellett pótolnia. A töme
ges bevetéseken túlmenően nagy jelentősége volt a kaderőnemek 

közötti kapcsolattartás modernizál vsának. A légi hadseregek 

erejének felhasználásáról mindig frontméretekben döntöttek, 

de a Legfelsőbb Főparancsnokság kiküldöttje ellenőrizte, hogy 

ez a főiránynak és a fő célkitűzésnek megfelelően történik-e.

21«,
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"Az összfegyvernemi és harckocsihadseregefc az összeköt

tetést a repülőegységek olyan operativ csoportján keresztül 
tartották, amely о vezetési pontjukon tartózkodott.”/2?8/ E— 

zek a csoportok nem elsősorban a levegőben lévő gépekkel tar
tottak kapcsolatot, hanem © repülő magasabbegységek törzsei
vel. A csatarepülő egységek és a földi erők kapcsolata 1942 

végéig főként vizuális je leltre épült. Bzept. 29-én e-ste а 39* 

gd. löv. ho, egységeinek villogó fehér fénnyel kellett bizto
sítani saját peremvonalukat a 8.lüde, akciója alatt. Nov. lo

an oz ellenséges célpontok fölé kilőtt fehér rakétasorozat 

mutatta az utat a csatarepülőgépeknek. A. repüiőexők válaszdo- 

lei pl. a 47. gd. löv. ho. szakaszán a novemberi támadásokban 

nappal 3-5 gépbedöntóst jobbra, éjszaka egy zöld rakéta volt.
zek a holyzetjelző módszerek nem voltak megbízhatóak 

/rossz időjárás, tévetsztés, ellenséges felderítés/ segítsé
gükkel a földi csapatok nem tudták kijelölni a kisebb célokat 

a repülőknek, ”A légierő harcmezé fölötti földről történő 

pontos irányítása a gyakorlatban nem valósult meg.”/279/ A 

repülőgépekkel csak a törzseken keresztül lehetett kapcsolat
ba lépni, a földi csapatok még hovatartozásukat eeia tudták 

mindig jelezni. 1ч42, aug* 4-én Csilekov körzetében a 2o8. 
löv. ho. egységeit három 9 gépes IL-2 egység bombázta. Mivel 
"a repülőgépek a csupán vizuális megfigyeléssel megállapított 

objektumot támadták ,*,"/28о/ a rácsapásaikat nem sikerült i- 

dejében leállítani. Bar 1942* szept. 29-én a Hadügyi Népbiz
tos ság intézkedett a rádió használatáról az együttműködésben 

gyors változást ez lem hozott. Az adók megbízhatatlanul mű
ködtek, edótávolséguk kicsi volt, a repülők nagy része rádió- 

berendezés nélkül röpült. A front mögött 2-3 km-rel létesí
tett repülőirányitó—állomáséк légi célok elleni harcban vezet-
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tál: a lóg! egységeket, nem a földi objektumok támadásánál,

A csapatok támogatására felhasznált bombázórexmlőknél 
nei történtek jelentős átalakítások. Fő tipus a feljavított 

teljesítményű FF—2/FT lett, 1942 közepétől szinte kizárólag 

6o°-os zuhanásból támadtak, hatékonyságukat jelzik hogy júli
us folyamán 4 nap alatt egyedül a 15o, bomb, e, 4o, harcko
csit és 5‘0 gépkocsit semmisített meg, Szept. 6-án a Prodmoszt- 

nüj körzetében, hegyes terepszakaszokon nagy gyorsasággal e- 

löreüörő német erőket a 4# Ihds, sorozatos bombázóbevetűsek
kel támadta. "A légierő és a szárazföldi csapatok jó együtt
működésének volt köszönhető, hogy az ellenség harckocsiroha
mát sikerült visszaverni, A hegy lábánál mintegy 3o kilőtt ós 

kiégetett harckocsi iaax4adt,”/261/
A vadászerők több új típust kajjtak /JAK-7/В, LA-5/* A 

régibb gépeket /MIG-3, LAGO—3/ vadészbombázo feladatokra al
kalmazták 6 NIR és 2oo kg bomba felszerelésével. A vadászegy
ségeknek ugyanis a légifölényért folytatott harc, a közvetlen 

vadászvédeles, a légi felderítés és a sztálingrádi légi blo
kád fenntartása mellett /a csatarepülő hiány miatt/ az 1942- 

es év harcaiban fokozottan be kellett avatkozniuk a földi 
harcba, Fzt fogalmazta meg az 1942, jón. 29-i direktíva is* 

"csaté- ós bombázó repülőink minden erejét használják fel az 

ellenséges páncélos- és gópkoceioezlopok szétverésére 

dászrepülőlnk ne csak saját csapatainkat oltalmazzák, hanem 

amennyire lehetséges, bombázzák az ellenség élő erőit is.” 

/282/

Va—• ••

A vadászrepülők és a légeIháritás a védelmi harcokban 

aktívan támogatta a páncélos védelmet. Júl, 5-6-án a 4o, kds. 

csapataival együttműködve a 3. légvód, ho, ós a lol. v, ho.
12 német páncélos rohamot vert vissza. A gépeket gyorsaságuk
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ós iiumőverezökószeégük Jól védve a földi elhárítástól, erős 

cserkezetűk több kisebb eérűlést io kiállt* A földi célok el
leni here részaranyát jolsi, hogy szept* 21. - oks. 5* között 

a Xo2, v* ho, £c német repülőt és loo harckocsit pusztított 

el. A vadászegysógek reagáló ideje igen kicsi volt, 5o-4o to
re lévő bázisaikról gyorsabban értek a harcmező fölé* mint a 

Go-'/i? to-re települt csatax’epülők. '‘A vadászegységek a fő re
pülőtereiken kivül riadórepterekről is működhettek, amelyek 

csak lo-12 km-re voltak az első vonaltól***/285/ Mivel modern 

vadászrepülőböl még mindig nem volt elegendő a gyártás, Sztá
lin о nyugati szövetségesektől is főleg vadászokat igényelt*
A léglfölényért folytatott harchoz “Spitfire*1 ós “Aerocobra" 

gépeket, a német földi erők, elsősorban a páncélosok elleni 
harchoz 4 db 2o данов gá-val felszerelt ^Hurricane XI/C2 va
dászrepülőgépek szállítását sürgették* “Lemondanánk az igé
déit harcкосsíkról ós tüzérségi felszerelésről, ha Anglia ós 

az Egyesült Államok együtt havonta öqo vadászgépet szálIIta- 

na•“/204/ - irta Sztálin 1942. októberében a szövetségesek
nek*

1942-ben hatszorosára növelték a csatarepülőgépak gyár
tását* HA nagyobb üzemanyagtank, jobb páncélzat, a fegyverzet 

2J mm-es gá-ra cserélése megnövelte a csatarepülőgépek ered
ményességét, főleg az ellenséges harckocsik ellen, ós csök
kentette veszteségeiket**'/285/ Megkezdődött az egynemű csata- 

repülő hadosztályok felállítása* Az elsőként létrehozott 292. 
csat.rep. ho. a 667*, 8oo*, ö2o*, csat.rop* ós a 4^7. v* e.t 

tartalmazta* 1942* ezetp. lo-én intézkedtek az l. csat.rep* 

hdt# felállításóról V. Rjazanov vozurornagy parancsnokságával• 

A magasabbegysógek többségében már uj 1L-2/M-5%ьаtagépeket

repültek. Ezen a változaton a tervező eredeti elgondolását
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megvalósítva hátsó lőállás kapott helyet. A személyzet így a 

harcászati felderítést is Jobban el tadta látni• 1942 második 

felében ’’nagy figyelmet fordítottak a frontok csatagépekkel 
történő megerősítésére, A kétüléses IL-2 sikeresen mutatko- 

zott be, mint közvetlen harctéri támogató gép, amely képes 

szorosan együttműködni a gyalogsággal és a harckocsikkal.u 

/286/
Az 1941-ben még csak szórványosán, raj kötelékekben végre-? 

hajtott csatarepülő akciókat csatarepülőszázadok rendszeres 

tevékenysége váltotta fel. Módosították harcolj órásaika t is,
A kizárólag tűzfegyveremre és rakétákra támaszkodó vadász-a
lacsonyt ámadó alkalmazási mód helyett nagyobb figyelmet ka
pott a bombasullyal történő harcbavetés. Az 1942 elejétől 
gyártott lo kg-oá pet, bombák alkalmazása kétszeresére nevel
te a csacaropülő támadások hatékonyságát. 1942 júniusában a 

Hadügyi Hépbiztosság letiltotta a bombák nélküli felszálláso
kat, "Arra kell törekednünk, hogy egyetlen IL-2 se mehessen 

harcba teljes bombasúlya felszerelése nélkül,"/237/ A fonto
sabb szakaszokon csatarepülőket és zuhanóboiabázókat kombinál
tan alkalmaztak, А 250-З00 m-en cél fölé érkező IL-2 kötelé
ket PB—2 zuhanóbombázó egység követte 5-600 m-os tárnadómagas
ság ban, A támadásokat a visszakanyarodó csataképek lecsapásai 
zárták rendszerint« önálló bevetés esetén gyakran alkalmazták 

a vízszintes és zuhanótámadás kombinációját, ilyenkor az egyik 

egység l5o-5oo m-ről vízszintes repülésben, a másik öoo-l2oo 

m-ről 2o-3o°-os siklásban csapott le a célokra. Ez a módszer 

főleg erős csapatlégvédelem ellen bizonyult hatásosnak,
I942, dec. 9—én a támadó l. g. hdt-t megállították a né

metek Velikije Luki körzetében és veszélyes páncélos ellencsa
pást indítottak. A rendkívül rossz idő ellenére végrehajtott
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nagyszabású, szovjet csaterepülö akciók gyorsan eldöntötték as 

ütközetet* "A csetarepülők támadása teljesen megállította a 

német támadást* A ssárazföldi harc tevékenységbe való határo
zott beavatkozásukkal a repülök ezen a napon nagy vesztesége
ket okoztak a németeknek*"/288/ - állapította meg a 3* lb.de. 
parancsnoka* A német lágltevékenység az adott időpontban .je
lentéktelen maradt.

Ha megerősített légvédelemmel kellett számolni, a sérü
lékenyebb típusok /FF—2, LAGG—3/ védelmében a csat©repülok 

első feladata a légelháritás rombolása volt, azaz "betömni az 

ellenség száját”. Az IL-2-ecek ismételt támadásokat hajtottak 

végre előbb fedélzeti tűs, majd bombázás, végül ismét fedél
zeti tüzet adva /a csataképek rárepülósei között 4oo~Goo m- 

ről általában zuhanóbombázók tevékenykedtek/* 1942-ben vezet
ték be a ceetarepülők "halálkör" nevű eljárását, amely a cél
pontok hátország felőli, 3-6 hullásban ismételt támadását je
lentette* Szovjet vadászok ée cratarepülögépek csaptak le au
gusztus lo-én ps urivl hídfőt tánadó 2o. magyar B* ho-rat a 

vadászok szemből,© csataképek hátulról támadtak. "Kb. C órakor
kaptái, a csapatok a szovjet légierő első alacsonytámadását, a- 

mcly © 23/1. zászlóalj egyik századát és a 23* gyalogezred pa
rancsnokságét szétszórta ©ml annál is súlyosabb volt, mi
vel gz az ezred támadott az clűő lépcsőben."/289/

• • •

1942. nov. közepére 3 front és 4 iégihadsereg felvonulta
tásával sikerült erőfölényt létrehozni a sztálingrádi szaka
szon /29о/. A csoportosításnak 375 ceaterepüiőj© volt, A német 
gépeket az állandó szovjet lökések miatt hátra kellett telepí
teni, igy naponta csak llo~12o felszállásban támogatták földi 
csapataikat;* Fs éknél a támadásoknál a nagy távolság a szüksé
ges harcászati együttműködés megszervezéseit akadályozta. Fgy-
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r© növekvő gondot jelentett december folyamán © gyűrűbe szo
rított német csapatok ellátása, repülőgépeik üzemeltetés®. 
Hogy a nadműveletek kezdetén még nem beszélhet Шик szilárd 

szovjet légif©lényről, bizonyítás Sztálin nov, 27-i kijelen
tése Is5 *‘A sztálingrádi hadműveletek során eddig többek kö
zött asért értünk el sikereket, mert segítségünkre van a ha
vazás és a köd, ami akadályozza a német légierő érvényesülé
sét.'"/291/

A szovjet légiaktivitás ellenére a Luftwaffe is ért el 
bizonyos sikereket. Dec. 2o-án az 1. gd* g. hdt, előrenyomu
ló 2. brigádját a német csapatok üldözése közben 2 zuhanó- 

bombázó százsa bevetésével megállították# Vesztesége alig 25 

percnyi harcban 6 harckocsi, 25 gépkocsi óo 3oo fő volt.
Vagy pl. dec. 25-ón egyetlen napon 42 csatarepülőt lőttek le 

az alacsony felhőrótegekbői, váratlan támadó ME—lo9**eeek fő 

irányban támadáskor. As IL-2-es gépek 1942-es veszteségei e~ 

gyóbként is igen súlyosak voltak* Ennek fő оке a 292. csat. 

rep» ho. parancsnokénak; Kaaanyin tábornok véleménye szerint 

az volt, hogy "a fiatal pilóták nem kaptak kellő kiképzést, 

hogy a vadászgépek gyengén, olykor nem kellő hozzáértéssel
fedezték а с заtarepüiőgépeket, c hogy csatarepülőink oablo-

»
nos harcéljárasokat alkalmaztak. "/292/

A vadászf©deset hibái részben a megbízható rádiókaposo- 

lat hiányából adódtak, részben pedig abból, hogy a fiatal va
dászpilóták а М2—lo9~®ß о épok megjelenésekor otthagyták a 

coatarepülőket és azonnal légi harcba bocsátkoztak* A földi 
csapatok közvetlen vadászvédőImát is sokszor hibásan szervez
ték meg. A járőröző gépek a front mögött, vagy az első vódő- 

cvek fölött repültek, ahelyett, hogy azok előtt képeztek vol
na egy elhárító sávot. A védővadászok működését sokszor sze.xw
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vezési problémák achesitették* 1942. оkt. 17-én а 84. bk* dd. 
3 napja védekező beásott harckocsijainak légi biztosítására 

rossz koordináták alapján küldték ki a fedező repülőkötelé- 

ket| a német zuhanóboubázók zavartalanul számolhatták fel ezt 

a páncóleIháritó terepszakaszt.
Az 1943-as téli támadó hadműveletek idején a szovjet lé

gierő igyekezett fokozni csapásainak nagyságát és mélységét.
A támadások előkészítő szakaszát felosztották# A 2# cshds. 
jan. 12—i támadása előtt 1 óra 45 perccel a németek 2. óe 3* 

vódőövét a hagyományos bombázóerők, 4o perccel a peremvonalat 

az összekötő ós hírközpontokat a csatarepülők és a zuhanóbom
bázók támadták. A rohamot ugyancsak IL-2 és FF-2 gépek kísér
ték. A rohomtámogatáet úgy szeivezték meg, hogy a bevetésre

■4

kerülő kötelékek minél tovább hassanak az élvonal harcaira. 

Ennek érdekében pl. a PE—2 zuhanóbombázókat 37 mm-es N.37 gá— 

val felszerelt, 9 ша-ез páncéllal védett LAGG/3 vadászok kí
sérték, melyek alacsonytáiaadásokkal töltötték ki a bombázóra
jok közötti szüneteket.

A szovjet ellentámadás lendületes kibontakozása a német 
csapattámogató légierő bázisait közvetlenül fenyegette. Az 

gyes Ьахчг кос élcsapatok a repülőterek irányában fokozott akti
vitást tanúsítottak. ?,A repülőterek helyzete Kalacs körzeté
ben válságosra fordult a 2* sz. Stukáit alaposan megté
pázták, Hitzschold alezredes csatarepülőinek az utolsó pilla-

%

neeban sikerült elrepülniük"/293/ - írja visszaemlékezéseiben 

Paulus tábornok a szovjet ellentámadás harmadik napjáról.
A föld-levegő összeköttetést új eszközökkel felszerelt 

mozgó hiradóbázisok létrehozásával javították. Ennek segítsé
gével "a bombázó és csatarepülőgépek csapásai maximálisan 

500-B00 m-ге megközelíthették a csapatok támadó élót,,,/294/ A

• « •
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harcászati mélységben végrehajtott akciókra koncentrált erő
ket sikeresen megnövelték, de nem maradt elegendő csatarepü
lő a mélyebb csapásokhoz, a visszavonuló ellenséges csapatok 

megkapaszkodásának megakadályozására. ízt figyelhetjük meg a 

Harkov körüli harcokban. 1942. jan. 29. - febr. 19* között a 

támogató repülóerők kis számuk /21o csat.rep,, zubo., vadbo./, 

és a bázisrepterek távolsága ellenére sikeresen gyorsították 

a 5. hds. és az 1. hk. hds. támadását, nem tudták viszont 

meggátolni a visszavonuló német csapatok átcsoportosítását 

ós megerősített védelmének kialakítását.
A 4. n. pc. hds* ós az 1. n. pc. hds. előnyös helyzet

ből indított ellencsapást. Figyelemreméltó, hogy az ellentá
madás előkészítésének ós megindításának idején a német csapa
toknál rádiótilalmat vezettek be, ez azonban nem vonatkozott 

a járőröző megfigyelő gépekre és a közvetlen vadászvédelem 

egységeireI a felderítési adatok azonnali továbbításának igy 

nem volt akadálya, A híradóeszközökben jelentkező hiány kö
vetkeztében összeköttetési zavarok léptek fel a Luftwaffe és 

a földi erők között, Márc, 11-én a 4, n. pc, hds, Hogany fe
lé törő egységeit a 112. löv, ho, feltartóztatta. Az elakadó 

német zászlóaljak nem tudtak összeköttetést teremteni a lé
gierővel, egész nap hiába vártak a rohamtámogatásra.

1942 elején a repülőerők szempontjából nagy jelentősé
gűek voltak a kubányi lógiiiarcok, ápr. i?-én a 17. n. hds, 
támadást indított a Miszhakó-:félsziget! hídfőt védő 16. löv. 

hdt. ellen. A 4, Ifi, /1о2о gép/ az első napokban minden se
gítséget megadott a földi csapatoknak a támogatáshoz. Itt 

harcolt a szovjet-német arcvonal zuhanóbombázó egységeinek 

7o %-a? az I II., VIII. rep, hdt, kötelékében. "A fasiszta 

Stuka-kötelékek 22 gépes csoportokban szünet nélkül bombáz-
• »
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ták a szovjet; ütegeket;, gyalogsági fedezékeket és védelmi 
támpontokat.**/295/ Folyamatos támogatást közeli, 5o km—re lé
vő zuhanóbombázó repülőtérről igyekeztek biztosítani. А Ьовь- 
bázók kötelékeinek nagyságát igyekeztek tovább növelni, ez 

fokozta ugyan a támadóerőt, de csökkentette az egységek manő- 

verezőképessógét.
A harcok másik gócpontja Krimszkaja körzetében volt, a- 

hol az 56. hds. indított támadást, A Wermacht vezetése elis
merően nyilatkozott a Luftwaffe tevékenységéről ebben a kör
zetben isi "Krimszkaja körzetében légierőnk az eddigi legerő
sebb támogatást nyújtotta védő csapatainknak: mintegy looo 

bombázó repülőgép, zuhanóbombázó, csatarepülő és páncélvadász 

repülőgép harcolt itt,"/296/ A Luftwaffe erőteljes működése 

azonban nem hozta meg a várt eredményt ós április végére a 

támogató bombázóerők lehetőségei is jelentősen csökkentek.
Ígyrészt az új szovjet vadászok nagy teljesítményi fölénye 

miatt, másrészt mert több zuhanóbombázó egységet /az I. rep. 

hdt. részelt/ átirányítottak a középső frontszakaszra.
A német légierőnél közvetlen támogatás fő eszközei a va- 

dászx’epülők lettek. Egyre többször alkalmazták a 1SE—io9 gépe
ket földi célok elleni harcban /4 db kg-os SD—5o, vagy 2 

db 7o kg-os AB-7o bombával/. Tömegesen irányították ezeket a 

Miszhakó körzetében hídfőt foglaló 18, szovjet hds. ellen. 

"Miután a szovjet fegyveres erők Novoroszijszktól keletre és 

dél-nyugatra a német csapatok hátában hídfőkben harcoltok, a 

hegyes tengerparton, az Anapán települő vadászszázadoknak a 

harcba vadászbombázó bevetésekkel is be kellett avatkozniük," 

/297/
Az áprilisi harcokban a német vadászok hatásos módszert 

dolgoztak ki a szovjet csatarepülők elhárítására, A Ml-lo9

gépek magasság szerint lépcsőzve 3 kötelékben sámadtak. A
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felső ltot о lók először légiharcra kényszer! tette a szovjet egy
ség kisérővadászaifc, A magukra maradi; csa car épülőkét feladatuk 

megkezdése előtt megtámadta az alsó német csoport# A középső, 
tartalék л!Ё-1о9-епек részben az erősítést biztosították, Pl-2 

bombázókat támadtak meg, Fzzel a módszerrel máj* 6-án Kriosz- 

kaja légterében 4 IL-2—ss kötelékből a vadásziadézet ellenére 

kettőt teljesen felmorzsoltak, egyetlen, ütközetben 2? csatare— 

pülőt lőttek le* Яа pedig a szovjet támogató repülőerők va- 

dászí'edezete tál magasan repült a német vedászrajok az IL—2- 

es kötelékekhez csatlakoztak, és közvetlen közelről támadták 

meg azokat* Máj, 9-én kijevszkaja körzetében kát kötelékből 12 

csatarepülőt pusztítottak el,
A szovjet vadászerők az ilyen támadások elméritusát abban 

találták meg, hogy átvették, és erőben továbbfejlesztették a 

lépcsőzetes harcalakzatut# As először a 262# v# ho, egységei 
álal alkalmazott lópcseharcrend “kutánozkajа-etasserka” /ku- 

bányi-lépceu/ néven vált közismertté* A sztálingrádi tanulsá
gok alapján a közvetlen vadászvédelem járőröző rajai átvitték 

működési területüket a saját peremvonal előtti területek föló, 

igy a német bombázókat még GÓlrarepülésük előtt megtámadhat
ták# Erre azonban csak az ápr# 2o-án megérkező 3» v# rep* hdt. 

és a 2# vegyes rep# hdt. bevetése teremtecte meg a szükséges 

mennyiségi erőt. A kubányi sikerek alapjának a légiegységek i- 

gen aktiv működése bizonyult. r*Jól lehet a szovjet repülők 

hátrányos helyzetben voltak, mégis a hearöveletele legfontosabb 

napjain kétszerte több felszállást végeztek, mint az ellenség#w 

/29ö/
Apr# 29-ón az 56# has, váratlan ellentámadást kezdett Ta- 

many irányában. 4o perces előkészítés után 265 vadász fedezete 

alatt 144 FF-2 ós 62 IL-2 végezte a rohamtámogatását. A repü-
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lőgépek rohamtámogató akcióikat a saját peremvomaitól 5oo a- 

re kezdték, ami szokatlanul pontos végrehaj tást igényelt. A 

kubányl harcok során a szovjet légi erő aél végbement a hagyo
mányos bombazóerők átértékelése« A szárazföldi csapatokkal a 

legbonyolultabb viszonyok között is közvetlenül együttműköd
ni tudó kötelékeket állítottak fel. Ezeket elsősorban PE-2 

z uhanó bomb ásókkal és a '»lead-lease** köretében kapott A~2o, A- 

3o amerikai csataboabázókkai szerelték fel. A frontbombázó 

egységek IL-4, '±V~2 óe North American B-25 gépeket kaptak. A 

távolbombázó kötelékek gépállományát PE-o-ra cserélték. Je
lentős mértékben javították a bombázás hatásfokát is. 2oo x 

2.00 m-es területen a találati százalék 1941—ben 33 /»* 19^3 

közepén megnaladta a 34 %-ot.
A szovjet légierő ezen a szakaszon magához ragadta a 

kezdeményezést• nA gyalogsági és harckocsitámadás légitámoga
tásának erőteljesebbé tétele végett a front—légierőnél 1943- 

ban bevezették a repülőtámadást* Ez a szovjet légierő számbe
li és minőségbeli fejlődésének volt köszönnető."/299/ A repü
lő támadás első szakaszában 1-4 napon át előzetes lógieioké- 

szitésben vett részt az egész bombázóerő. Ennek során a vé
delmi terepszakaszokra és az ellenséges repülőerőkro mértek 

csapásokat. A második szakasz a közvetlen légiélőkószités
mintegy 30-I00 percen át tartott. A frontbombázók а а«Шва^ 

létesítményeket, tüzérséget, felvonulási terepszakaszokat, a
csatarapülők pedig a vezetési pontokat, hiradóbázieokat és a 

pereavoaal tűzfészkeit támadták. A rohamtámogatás szakaszában 

a közvetlenül együttműködő légikötelékek a harcmezé valameny- 

nyi védelmi objektumát rombolták, eközben más ropülőcsoportok 

megakadályozták a tartalékok felvonultatását, az átcsoporto-
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sieást, a visszavonuló ellenség újába vébe Imi szakaszának meg
erősítését.

I943 júniusában a kurszki kiszogelósnél tervezett? nagy 

támadó hadmuveleteknez a német hadvezetés jelentős repülőerő— 

kot vont össze, új közvetlen támogatásra szánt repülő* szolga
latba állításával. "Csatarepülő tevékenységre 0 részben páncé
lozott HS-129 gépet, az MI-llű vadászt és az FÍS/-I90 vadásztom— 

bázot szánták.V3oo/ А ШЗ-129/В-1 gépes seoeeaégét sikerült 

4oo krn/ii fölé növelni, repülőtuiajdonságaikon valamit javíta
ni. Fegyverz©tűket 3o ша-es Ж.1оЗ vagy 37 mm-es í3K.3»7 gépá
gyúval egészítették ki. nagyhatású GD-4 kumulativ pct. oombák 

is kerültek felszerelésükbe. A gép hátsó védelmét azonban to
vábbra sem oldották meg, ezért lógiharcra alkalmatlan maradt.
A 4. és Ö./3chG 1, a 4. és Б./йсДО 2 és a JG 31 speciális páa- 

celvadász századában 82 gép került a kurazki kiszögeleshez. j£— 

lengendő ceatarepülő hijján bevetésre készítették fel а XI/ 

SchG 1 НБ-123-as kétfedelűit is. Széniét főleg a mozgásban lévő 

szovjet gyalogság el leni harcra alkalmazhatták, amikor nem 

kellett telepített légvédelemtől tartani. Élőerő elleni harc
hoz 39 db SD-2 repeszoombat szállítottak! fegyverzemiket ese
tenként 2 db 2o rnui-es wIG,151/2o gá-ra cserélték.

Az I/hG-i ME—llo/G—2 repülői vadószoombázó feladatot kap
tak* Páncélzatukat megerősítették, oombasúlyuk 4 db 5o es 2 db 

5oo kg-os bomba volt védelmi létesítmények rombolásához, mos 

esetben a hasi EXC-öoо bombagép helyére 2 db 3o am-es ШС,1оЗ 

vagy 37 am-es Flak.lő gá-t szereltek, 1943 júliusában beveze
tésre kerültek az új FW—I90/A-3-UI es /А—5-Ü3 vadászbombazók 

is, nagyobb egységekben az I, Il/áchG 1 állományában, A gépek 

fegyverzetét 4-6 2o ша-es Ш.151/2о gá., 2 db 7#9 mm-es Ш.17 

gpu. és 1 db oli-300 illetve 2 do SO—23o bomba képezte• Vadász-
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bombázó szerepkörben elterjedtem alkalmazták a Ш.—lo9/G—6, 
/G-lo, /G-14 változatokat* Izekre alacsonytárnadósokhoz 1943 

közepém Зо паа-ее Ж«1о8 gá-t szereltek fel*
A szovjet páncélosok elleni harchoz JIÍ-88/P-1 repülőket 

vezényeltek Kurszk körzetébe a 92. pcv. sz* és a 6*/KG 3» 

század kötelékében, A javított változat törzs alatti 75 Him
es PaK.4o/L/BK.7#5/ pct. ágyúval jelentős tűzerőt képviselt*
A bombázó alaptípusból származó rossz földközeli repülési tu
lajdonságokat viszont nem sikerült teljesen kiküszöbölni* A 

kis magasságokban lassúnak és instabilnak bizonyuló gép pán
célvédelme is gyengének bizonyult# A típus légiharcokra tel
jességgel alkalmatlan volt, csak erős vadászfedezettel har
colhatott, 1943* júl, 9-én © 92* pcv* sz* megjelenésével si
került megállítani a 2* szovjet hk* hds* ellentúmdást. A 

páncélvadása repülőgépek két támadásban 17# majd 11 harcko
csit lőttek ki. Azonban a szovjet "harekocalegység elhárító 

tűsében 2 páncélvadász már az első rácsapásnál lezuhant, mint 
később kiderült, az egyik jelentéktelen szárnytalálat miatt 

V?ol/ További három gép súlyos rongálódásokat szenvedett* 

Nagy reményekkel figyelt© a Luftwaffe vezetése a frontra 

kerülő áj Stuka-változatot, a JU-87/G—l, /G—2 szereplését* Ez 

a variáns az alaptípus pane élsihári tó-csat arepülő változata 

volt* A gépek szárnyai alá 2 db 37 rom-es Fáik.18 gá. /18 lö
vedék csövenként/ és 2 db SD-5o bomba került. 1943 nyarán a 

III/SchG 2, a lo./StG 2, a lo./BtG 3# a lo./StG 1 ós a lo./ 

StG 77 egységeket szerelték fel a tipussal* Természetesen ki
egészítették a hagyományos zuhanóbombázó légiegységek állomá
nyát is, a III/StG 3» az StG 2, StG 77 JU-87/D-3• /D-5 gépe
ket kapott. Ezeknél a szárnyak alatti SD-5o bombák repeszha- 

tásának fokozása érdekében elterjedten alkalmazták az un*

• • •
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Dinort-sparger'-t, a bombákat 7o-loo cm-re a célok fölött rob
bantó de tonátorruda t•

A "Citade 1 la "-hadműve ic the z hatalmas erőket ós a szovjet 

német arcvonalon állomásozó repülőgépek 7o ?4-át vonultatta fel 
a német hadvezetés /5о2/, A Luftwaffe igyekezett biztosítani a 

harcászati légifölónyt, de vadászgépeinek a száma nem haladta 

meg a 488-at. Habár ez a szám elmarad a kürzet szovjet repülői 
mögött, a német légiegysógeket a tervezett támadás fő irányá
nak megfelelően koncentráltan telepítették. Az egységek fel- 

töltése a fronton történt, a központi bázisokon nagy mennyisé
gű tartalék üzemanyagot ós hadianyagot halmoztak fel, A május
június folyamán lezajlott, főleg a német repülőterek ellen i- 

rányuló szovjet légi offenziva ellenére a Luftwaffe támogató 

kötelékei megőrizték ütőképességüket. így júl, 5-én a német 
támadás пасу légiaktivitással kezdődhetett. Annál is inkább, 

mert a légvédelmi figyelőszolgálat megbízható felderítése a- 

lapjún a 4, és 6, Ifi, vezetésének rendre sikerült kivonnia 

vadász, zuhanóboabázó ós csatarepülő gépeit a megelőző szovjet 

bombatámadások alól. Csökkent a szovjet éjszakai bombázók e- 

redmónyessége a német éjjeli vadászügyelet miatt, "Az ellenség 

repterei ellen intézett hajnali légitámadások nem érték el 
céljukat, mivel a gépek addigra már felszálltak, hogy együtt
működjenek a földi csapatokkal,”/3o5/

A német támadás megindulásakor a kiépített védelmet JU-88 

és JU-87 kötelékek rombolták egy viszonylag kesekny áttörési
szakaszon, "A harcmező fölött szoros együttműködésben a páncé
losokkal először a zuhanóbombázóerők támogatták a csapatokat a 

peremvonal áttörésében, majd a csata- ós vadászrepülők segí
tették bombákkal Ős fedélzeti tűzzel az elürenyomulást,”/3o4/
A lassú, nehézkesebb csatarepülő ós vadászbombázó gépek roham-

%
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támogatásra való felhőeználé&akor a légteret német vadáGsok
nak kellett biztosítani. A Ki-locj-esek tömeges megjelenése a 

fontosabb támadási irányokban utat nyitott as együttműködés«* 

re repülő német? kötelékeknek a légiharcckba bonyolódó szov
jet vadászegyaégek között, Ж harcok első hetében a Luftwaffe 

”2o~2o gépből álló kötelékei egyre gyakrabban törtek át háló
kocsi- és lovészhadtestolok harcrendjei folé."/3o5/ - álla
pítja meg Bagrarajsn tábornok,

A német repülőegyeégek a horizontálisan harcoló gépeket 
század, a suhanóbombázókat két századnyi kötelékben vetették 

harcba. Az egységparancsnokok még a támadás előtt megszervez
ték az alegységek repülési rendjét, hogy folyamatos hax'ctér 

fölötti jelenlétet biztositeának# Különösen fontos volt ez a- 

zokon a szakaszokon, ahol a szovjet védelmet nagyobb iiarcko
csi erőkkel erősítették meg, Jú.1, 8-án а II, 3S, pc, hdc, tá
madása az 5, gd. hk, hdt. egységeinek erős ellenállásába üt
között, A német hadtest parancsnoka a Mikojanovkán települő
csatarepülőket rádión hivta segitséeíil. ”15 perccol később a 

négy század egyike már megjelent a harctér fölött aráig
egy század harcolt két további a harctér feló közeledett il
letve onnan távolodott, a negyedik pedig üzemanyag és lőszer-

• • *

feltöltés alatt állt."/Зоб/ Az egyenként 16 db 1Ш—129/B—2—H2 

géppel felszerelt századok döntően hozzájárultak, hogy a né
met hadtest folytathatta az előrenyomulást,

A földi erők gyors megsegítéséhez a korszerűbb német va
dászbombázókat kis csoportokban jérőröztették a harctér* fö
lött, Az éttörés légterében igy szinte mindig volt bombákkal 
felszerelt nehézfegyverzetű repülőkötelék, amely vágj' saját 

felderítés alapján, vagy földi rádióirányitássál rombolhatta 

az akutálio célokat, Fzt azonban csak német lógifölény esetén
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valósíthatták meg, mert ha szovjet vadászok jelentek meg, a 

MF-lo9 és FW-l9o gépek találomra szórták ie bombaterhüket, 
hogy elháríthassák, a légi támadást.

Nagyobb kötelékek alkalmazása esetén a német ceaterepü- 

lök igyekeztek kis magasságokban a célok megközelítésekor, eh
hez azonban előzőleg ki kellett kapcsolni a szovjet légvédel
met, ’’Amikor a púncólvadószok megjelentek a harctér fölött, 

akkorra a bombákkal támadó zuhanóbombázóknak már le kellett 

küzdeniük a légvédelmet,”/3o7/ Különösen vonatkozott ez a JU- 

Б8/Р és a JIJ-87/G repülőkre, mivel ez utóbbiak vízszintes se
bessége mindössze 27o kiaAi volt* A páncólvadászok 15o-2>o iá
ról támadhattak legeredményesebben, a védelemben levő szovjet 

harckocsikat oldalról, az előrenyomuló páncélosokat pedig há
tulról közelítették meg,

Mélységi csapásokra a Luftwaffe már non volt képes, de 

harcászati méretekben még a szovjet ellentámadás időszakában 

is /júl* 12, után/ eredményesen támogatta az egyre jobban ki- 

fáradó szárazföldi egységeket* Júl, lp-ón а XXXY. n, hdt-tel 
szorosan együttműködve Ipoo támogató bevetést hajtottak végre 

az l, rep, ho, óa a 6, Ifi, részei a támadó szovjet 3, gd, hk, 

hds, szakaszán. Mivel a szovjet csapatokat a kirendelt 2B6, 
v, ho, nem tudta megfelelően oltalmazni, a német repülők igen 

hatékonyan működhettek. ”A hadseregnek csak lo2 légvédelmi á- 

gyúja és 3o4 légvédelmi nehézgéppuskája volt, Mindössze ennyi 
védelmi felszereléssel természetesen nem tudták komolyabban 

gátolni az ellenséges légierő működését a harctér fölött,"/3o8/ 

A MF-lo9-es vadászok egyre csökkenő számuk ellenére a harcok 

folyamán végig megkísérelték biztosítani a csapatok közvetlen 

védelmét. Augusztus 16-án az 3* coat,rep, hdt, bevetett erői
nek lo %-át lőtték le egyetlen napon, többségében aég a német
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vonalak elérése ©lőtt# A németek аз árasföldi csapatainak köss«* 

vötlen támogatására bevetett repülőerők harci hatékonysága 

egyszeri'© már csak egy-két főirányban volt jelentős* ott is a 

fedezővadáezok kis оzárna miatt súlyos veszteségekkel járt*
1943 nyarára a szovjet légierő gépparkját is felújítot

ták, A sztálingrádi harcokban elszenvedett IL-2-es vesztesé
gek hatására egy másik csatarepülő tipus is szériagyártásra 

került, A Szuhoj SF.U-6 tandem-kétüléses gép földközeli sebes
sége elérte a 48o km/h-t. Fegyverzetét 2 db 37 nm-ee И-Р.З7 

hosszúcoövü pct# gá, és lo db ESZ#82, vagy ESZ#132 IIIR képez
te, A tipus gyengébb i>áncólzata és karbantartási problémái 
miatt as IL-2 továbbra is megőrizte prioritását. Alacsonytá
madásokra készítették fel a FF—3 nehézvadáeokat is ESS•132 

rakétákkal, ez azonban figyelésibe véve a gép paneálosetlansá
gát, nyilvánvalóan sz iikségmegoIdus volt, A vadáozerők új JAK- 

9-ев gépeinek egy részét a német páncélosok elleni harcra 

fegyverezték át, 37 m-es 11-P,37 pct, gá# felszerelésével, A 

JAK-9-es vadúszbombásóvá alakítása a kurestei harcokban még 

nem volt elterjedt gyakorlat, mert a gépekre a légi harcokban 

volt szükség. Az IL-2/M-3 coatarépülőkre ie 37 mm-es pct. gá- 

k kerültek. A gépok bonbaterhelését 600 kg—ra növelték. A 

"lend lease" keretében is érkeztek alecsó ny támadó vadésztipu- 

sok a Szovjetunióba, 1943# ápr# lo-ón pl# Churchill 60 db, 
szárnyak alatti 4c m~es gá-teal felszerelt /16 lövedék csö
venként/ páncélvadász "Hurricane II/D" szállítását ajánlja 

fel.
A teure zki csata megindításakor a szovjet csatarepülőgé

pekre s hadosztélytelepités volt jellemző /299, csat.rep# ho. 
2, .,d. csat.rep, ho./, Volokonovka körzetében viszont össze
vonták as l, csat,rep. hdt, fő erőit. "Az ellenfél megerősí

tett védelmére mórt első légicsapáusokkor ós a visszavonuló
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egységek üldözése során a repiiloerőket a légi hadseregektől 
irányították, a fö védő övért ós a védelem mélységeiért ví
vott harc során azonban a vezetést decentralizálni kellet*" 

/5о9/ As I943 nyarán kiadott HS8Z-45 /ílasztavlónyije po stur- 

manszkoj szluzsbe/ a háború végéig érvényben maradóan íelámí
tottá a támogató repülöorők vezetesd alapelveit, araik a repü
lőfegyvernemi és a haderőnemi együttműködés differenciált a- 

lapelveit tartalmazták* A kurszki csata iuőszakában "a szöv
őét légierő azt a feladatot kapta, hogy tartsa kezében a légi 
uralmat, megbízhatóan oltalmazza a frontok coapasmórö csopox*- 

tositásait az ellenséges repülőkkel szemben, támogassa a szá
razföldi csapatokat az ellenséges vóueieia áttörése ós a siker 

hadműveleti mélységben történő kifejlesztése során#"/5lo/ 

Feladatul Jelölték ki a csatarepülő ós csata-bombázó kötelé
keknek a német hir- és vezetési pontok rombofosát a német hát
só védelem átszervezésének megakadályozását•

A szovjet felderito egységek gépanyagának elavulása mi
att /Nyeman ií-lo/ közvetlen frontfelderitóst is végezniük kel
lett folyamatosan a csatarepülő egységeknek* A szovjet légie
rő számára nem épültek eboen az időszakban megfelelő kózelfel- 

deritő tűzvezető repülősének, mint amilyenek a Luftwaffe Ш— 

189-es, "ablakrámának" nevezett gépei voltak# Ezeket a száraz
földi haderők több tábornoka is hiányolta a szovjet lógiex^ő 

fegyvertárából, Konyev tábornokot xdázve: "nagyon sajnáltam, 

hogy az egész háború folyamán nem voltak nálunk ilyen "ablak- 

rámák"# Pedig Hasonló feladatok elvégzésére nagy szükségünk 

lett volna ilyen jó, különleges repülögópekre."/51i/
Külön hangsúlyt kapott a rádióösszeköttetés megszervezése 

a légierő ós a páncélos csapatok között# 194-3 júliusára a 

harckocsik többségét közepes adótávolságú üzembiztos KSZB ké-
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szüléitekkel szerelték fel. A rádióösszekcttetéc lebonyolítá
sához a légierő magasabbegységeinek vezetési pontját az első 

véneibe telepitették. Ez különösen támadás időszakában volt 

igen fontosfc hogy & parancsnokok személyesen ellenőrizhessék 

в bevetés várható célpontjait, időjárási és terapkörülémyeket 
és az első légicsapások eredményeit. "Az ellenséges védelem 

áttörésének ir^nyitásában fontos szerepet játszottak az elő
retolt vezotési pontok, ahová a légi hadsereg parancsnoka a 

repülők bevetése előtt néhány órával érkezett meg#**/312/ A 

harcok során azonban főleg a 2. hk. hds* szakaszán, a kurszki 
mágneses anomália miatt az Összeköttetés hagyományos módsze
reire is szükség volt.

A kurszki csata kezdeti időszakában a szárazföldi csapa
tokat csak kisebb 7-11 gépes kötelékek támogatták szovjet 

részről. Különösen vonatkozott ez a számtalan feladat ellátá
sára még mindig nem elegendő létszámú csat&repülő és vadász- 

alacsony támadó gépekre. A német előretörés megállításának i- 

dőszakéban elengedhetetlenné vált a 34—38 gépes csoportok, 

vagy ezredkötelékek bevetése. Júl, 12-én az Orjól irányában 

csapást mérő szovjet erőket /az 1. lhdc. rejtett előretelepí
tésének köszönhetően/ 7o harcászati oombázó és 15o csatarepü- 

lö tárna atta több hullámban, 28-32 gépes csoportokkal. Ugyan
ezen a napon a proharovkai páncélos találkozó ütközetben a 

harckocsik hadrendjének összekeveredése ellenére 3o gépes IL- 

2 kötelékeket rendeltek a légtérbe. Ezek támadóerejót a pán- 

cólvadaoz JAK-9—ősök még tovább növelték, igy több, mint 3 6- 

rán át folya:üotosan tevékenykedtek a szovjet támogató repülők. 

Ezek az ütközet színhelye felé közeledő német páncélos oszlo
pokra két századnyi kötelékekben, "ék" vagy "oszlop" harca
lakzatban, a harcoló német harckocsikra raj kötelékekben, pá-
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ronkónfci ’’vonal” alakzatban csaptak le*

A német páncélos csapatok ellőni támadások sorija jól be
vált módszernek bizonyult, hogy as oszlop, vagy ék harcrendi© 

Pl--2 sohanobJiabázók és A-2o csasabombásók csaptak le, minél 
szőkébb bombarácsot igyekezve fektetni a már szótbontako zott 

ronam-vonal ellen pedig a lehetőség szerint IL-2 és anU-6 

egységeket küldtek*
"A vadáazrepülö egységek járőrözési sávját előroüelyez- 

ték az ellenség területei fölé*"/313/ A kubáayi harcok ta
pasztalatai ellenére, a vadász-vezetésben uralkodó aagassági- 

lógiharccenerikus szemlélet, összeköttettetési zavarok és a 

fiatal pilóták gyakorlatlansága miatt a szárazföldi csapatok 

közvetlen vadászvédeliaével sok probléma merült fel a kurazki 
harcok során is* Volt eset, hogy ezt a feladatot a aagytüz« 

rejd csatarepülőgópek látták cl* Aug# 2o-án a 355* csat*rop* 

e* gépei Tarangov körzetében támogató bevetésre repültek és 

hasonló feladatú nagy német légiköteléket derítettek fel. A 

szovjet csatarepülök azonnal légiharcra kényszeritették a föl
di csapataikat támadó német gépeket, 6 db JU-8? és 1 db ME- 

io9 repülőt lelőve elűzték ezeket a légtérből# Ezután még sa
ját támadó feladatukat is el üuaták látni*

A szovjet frontbombázó és csatarepilő egységek folyama
tos csapásaival sikerült a Lufttwai’fe-t a fronttól távolabbi 
repülőterekre kényszeríteni• A Weraacht egységei egyre gyen
gülő és egyre lassabban reagáló légitámogatással harcoltak, A- 

mikor aug* elején megnövelték a szovjet repülőerők számát a 

kurszki körzetben a német repulőegységek szerepe a szárazföl
di harcokban másodlagossá vált. A 15* n. pc* Ma* aug* il-i 

ellentámadásának kísér©térő mindössze 5 zuhanóbombázó századot 
tudtak összevonni. "A szovjet légierő és a sz razföldi csapa-
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tok együttes akciójának következtében a német oiloncsapás si
kertelen vole* A narokocoizé és gépesített hadosztályok sú
lyos veszteségeket szenvedve »isesavoauláero kényszerültek. ” 

/.514/ a szovjet csataropűlogépek harci eredményeit nagy mér
tékben segítette a PTAB.2,3-1,3 kumulativ pct. ^oabán alkal
mazása. A l5o-2oo ilyen bombával sarcba repaid gépeknél szá
zadonként Ipö s 15o u~os támadási ^ógyszüget alakítottak ki* 

búi. ó—ón Jakovlavo körzetében u szovjet csatarepűlő az erős 

légvédelmi f iz ellenére 1> narokoesit és Q páncélos jármüvet 

semmisítettek «»eg őzzel a módszerrel. A szovjet csapatok el
lentámadásánál július végén augusztus elején a légi hadsere
gek erejének Őo-?o %-át a német puncéielháritó terepszakaszok 

ellen ne lie te harcba vetni. Aug. 3-án az 1. és j* gd. hk* 

hds* előrenyomulásával kapcsolatban állapította meg Hagoznoj 
tábornoki "Csak a jól szervezett együttműködésnek és a csata- 

repülők tömogcuapáaainak volt köszönhető, hogy a földi egysé
gek sikeresen haladhattak előre*”/315/

A légierő veszteségeit az ipar gyorsan pótolta /1945 jú
liusában 0357 gép/. 1943 nyarán mar 3 csat,rop. hdt. harcolt, 

kb* öo %-oe foltöltöttsóggel, A repüioegysógek többsége kor
szerű, a Luftwaffe színvonalát elérő, vagy meghaladó techni
kával harcolt, kiterjedten alkalmazták a légierő irányításá
nál a logmodei’nebb vezetési elveket óe harcoljárásokat mind 

aadászati feladatok végrehajtásáuiál, mind pedig taktikai szi
tuációkban. Mindezek következtében a szovjet légierő "végle
gesen kivívta a stratégiai uralmat a levegőben és meg is tar
totta azt a háború legvégéig."/3lő/

'’bben г. légifölényben a csatarepűlő egységek döntően
befolyásolhatták a földi harcot. Szopt« 2o-23 között az 3. 

gd. hds. és as 53» hds. csapatai támogatása közben a 265.
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* Ф

coat.rep. ho. l25o bovetést hajtott végre a 4. n. pc. hds. 
polcával védelmi csoportosítása ollen, és fő eszköze lett a 

szárazföldi csapatok áttörésének. Hov. 22-én a 3ö. hds-t Vü- 

szokoje körzetében német páncélos ellencsapás érte, a hadso- 

rogparancsnokoág által a helyszínre hivott 227. csat.rep. ho. 
egységei lelassították a német betörés ütemét. 5 napos harc
ban az ellenség 62 harckocsiját és páncélos jármiivót pusztí
tották el a repülők, és igy meghatározó szerepük volt az arc
vonal helyreállításában.

194-3 végén a csatarepülők ozredkötelékü bevetéseinél 
/28-34- gép/ századonként "oszlop” vagy "kígyó” alakzatban re
pültek. őzázadbevetósöknél /6-12 gép/ "vonal” vagy "ók” harc
rendet alkalmaztak. A szilárd légifölény lehetőséget terem
tett arra, hogy a csatarepülöknél is bevezessék a "szabad va
dászatot". Ez az ellenség légterében előre méghatárózott cé
lok nélküli góppárokban végrehajtott repüléseket jelentette.
A repülőerők és a földi csapatok közötti együttműködés meg
szervezésére 1943 végén már kisebb támadó hadműveleteknél 1c 

sor került. A szoros együttműködés különösen nagy szerepet 

játszott azokban az akciókban, amelyek vizi akadály leküzdé
sével jártak együtt. "Az a tény, hogy a légierő képviselőinek 

híradóeszközeit az öoszfegyvernoai elöljárók vezetési pontja
in helyezték el, minden körülmények között biztosította a 

szoros és megbízható összeköttetést.”/317/ 1943. szept. 22-én 

a 13. hds. csapatainak megfelelő tüzösszpontositás és tüzér
ségi előkészítés nélkül kellett átkelniük a Dnyeperen. A gya
logság támogatására ezért a közvetlen irányzású lövegek és az 

átkelő harckocsik mellett fokozott mértékben a repülőerőkre 

kellett támaszkodni. A cseterepülőgépek aktivitásának fokozá
sát sürgette a szovjet vadászfedezet Mzonytalansága is. HA
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nemet gépeit egymást követő hullámokban támadtak szünet nél
kül ... a mi vadászrepülőink eléggé tétlenkedtek,*У51ь/ - 

olvashatjuk pl. a perevoloki hídfőben harcoló '?• £;d. hds. 

helyzetével kapcsolatban, A 4, v, hdt, egységei helyett több 

Ízben az 1* csat.rep, hdt. repülőgépei vódtén meg a földi 
csapatokat a Luftwaffe csapásaitól. Vagy pl. 1945« okt. 51- 

én a meginduló keresi partraszáiló hadművelet során döntő 

szerepet játszottak a deszant megkapaszkodásában az IL-2-es 

egységeK, valamint a német páncélos ellenlökéseк elháritásá- 

ban/o csatarepülők me L lett/a Pi—2, A-2o bombázó-kötelékek, 
Ugyanakkor a szovjet támogató repülőerők ly43 őszi al

kalmazásánál megfigyelnetők a hatásosságot csökkentő oizo- 

nyos hiányosságok. A caataropülők sablonos alkalmazása /meg
egyező bevetési időpontok, repülési magassági repülési i- 

rany/ csökkentette a váratlan támadás lehetőségét, a lógifö- 

lény ellenére a repüiőkötelókek összpontosittása nem mindig 

volt nelyesen súlypontozva a támadó magasabbegysógekneк több 

alkalommal elégtelen lógitáaogatás mellett kellett átvere
kedni magukat a németek megerősített vódolmi szakaszain. Sót
pl, az 1. hk. hds, Ssitomir irányú novemberi csapása döntően 

a natástalan légi támogatás miatt akadt el. Az 5 lo. gd.
hds* és a 33. hds. Szmolenszk elleni támadásánál az 1. Ihds.

• *

egyetlen nap alatt lo34 bevetést hajtott ugyan végret de mi
vel ezek kb, ?o %-a nem felderítési célokra, nanem terülee- 

re irányult, a tömegtámadások sem ségicheatók győzelemre а 

földi erőket. Nagyobb szabású támadó hadműveletekben eseten
ként üzemanyaghiány jelentkezett, pontosabban a magas oktán
számú repülőbenzinből volt kevés, az előállító bázisok lema
radása miatt, A lágifölény megtartása érdekében a frontközeli 
repülőtoreket a vadászerőimek biztosították, ezért a csata-
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repülő és zuhanóbombázó kötelékek messzebb! lógibázlsokra 

kényszerültek, megnövekedőtt a támogató erők reagálási ide
je, csökkent a harctér fölötti működésűk időtartama.

ti



- 17o -

A szárazföldi harctevékenység kegyetlen lépi támogatása a
távo 1-ke le ül hadszínterén

A 4c-eo évek elején Jajáén а II. vh* eddigi tapeszta?.a- 

bei alapján, nagy figyelmet; szentelt gépesített haderőnemei, 
elsősorban a légierő ütőképességének fokosásóra* A hiányáé 

nyersanyagokból export útján igyekezett felhalmozni, az i- 

pax’t erőteljesebben haditermelésre állitóttá* Üzemanyag 

problémáit éppen majdani ellenfele segítségével enyhítette.
Az USA kormánya 1941 nyarán io folytatta "a kőolajtermékek 

Japánba való kivitelére jogosító engedélyek kiadását
A hadsereg és a tengerészet szárazföldi harcokban részt

vevő repülőerői jobb felhasználása érdekében 1941 szapteiabe- 

rétői koordináló csoportokat hoztak létre, melyek részt vet
tek a légifelderitás adatainak értékelésében, illetve a föl
di csapatok igényeit egyeztették a repülőegységek vezetésé
vel. A nagyobb szárazföldi hadműveletekben a repülőerők kom
binált feladatot láttak el. 1941 nyarán Kínában "a légierő 

feladata az volt, hogy a hadművelet előkészítő szakaszában 

csapásokat mérjen a kinai csapatok mögöttes területeire és 

felvonulási útjaira, a támadás idején pedig támogassa a szá
razföldi erőke t."/32o/

közvetlenül az offenzivák előtt кörmy iibombázók /Е9Н, KI- 

48/ támadták a védelmi állásokat. A roham, vagy a perfcraszál- 

lás magicezdésekor sunanóbombázók /D^A, Г4Х/ fogták le a tü
zérséget és a páncéltörő támpontokat. 1941. dec. 22-én Jünnan 

körzetében német Jy mm-es Pak.36 ágyukkal ellátott kinai pán
célé Inári tó terepszakasz okozott súlyos veszteségeket a 7. 

pc. dd. "Chida" és "Chiki" harckocsijainak* A futárrepülőgép

”/319/• • *
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utján a báltér fölé hivott suhanóbambázók. 3o perc alatt 13 

páncéltörő támpontot semmiéitettek meg.
A iógitámogaráe 3. szakaszában vedáa»bombázók járőröz- 

tek a harctér felett. 1941 végén szinte valamennyi régebbi 
vadász tip őst; /KI-271 4 db 25 kg-os, AJ5Mt 2 db Jo kg-oe bom
ba/ vadás ^bombázóvá alakították, de as áj vadászgépekre is 

szereltek bombafelf üggesztőket /К1-43* 2 db l5~*kg-os/. Az ■ 
ázsiai hadszíntér sajátossásainak megfelelően a fedett tere
pen döntő szerepet kaptak esek a vadássboiabásók. Általában 

két különböző feladatú, köteléket alkalmaztak* Az első, a tá
madó egységek felett repülve az ellenfél felderített védel
mét, e másik a csapatok előtt az ellenfél tüzérségét, veze
tési és összeköttetési pontjait, illetve új aktuális célokat 

támadta* 1942* máj* elején о 77. a* űd. egységei hiába épí
tettek ki jól védhető állásokat a 15. jap* hds. hátában, ez 

57 vadás2bombás6 kísértő 55* gy, ho. egyetlen támadás során 

szétverte ezeket*
A kezdeti japán győzelmek egyik fő oka, a Kina-Eurma-i 

harcokban az volt, hogy "többszörös létszámfölény ellenére, 

a szövetségesek nem voltak képesek kivívni a légi uralmat•" 

/321/ A japánok fölényét légi egységei gyors áttelepítése 

mellett a repülőgépek erősebb, igénytelenebb szerkezete is 

segítette. A japán repülőgépek jobban tűrték a o-5o°C között 

ingadozó hőmérsékletet, a hosszantartó esőzéseket. Növelte а 

japán légi aktivitást a szárazföld belsejében folyókon, tava
kon, települt sok hidroplán is* Ezek a gépek /ElMt 2 db во 

kg*OB bomba, 3 db 7,7 mm-es M.89 gpu./ olyankor is gyors tá
mogatást tudtak nyújtani a földi erőknek, ha nem volt a kö
zelben repülőtér. A Myitkyina elleni japán tá ..adás során 

1942. ápr. 2o.— máj. 2. között, a támadó gyalogos csapatok
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közvetlen kisérését dz inte- kizárólag csak ász talpas g éltek
kel tudták megoldani az Irrawaddy-ról.

1942, márciusában megtörténtek az első kísérletek a 

páncélos erők és a repülők közötti szorosabb összeköttetés 

kialakítására. A .Rangoon körüli harcokban több "Xaso” harc
kocsi áj CH' -7 rádiókészüléket kapott. Ezekkel egy földi to
vábbi tóállomóaon keresztül a harctéri eseményektől függően 

aktuális célok ellen irányították a repülőegységeket. Az 

összeköttetés körülményessége ellenére márc. 5-én a D3A zu
hanó bombázók a döntő pillanatokban segítették át a japán e- 

rőket a védelem megerősített szakaszain /4o6 ma-ев gránátok
ból kialakított nagyhatású bombákkal/.

Kína és Burma légterében. 1942, őszéig Ha japán gépek i— 

gén kedvező mérleggel harcoltak a szövetségesek azonos, vagy 

jobb minőségű gépeinek tarke gyűjteménye ellen."/322/ A szö
vetségesek a központi repülőirányítás hiánya miatt nem tud
ták koncentrálni meglévő I4ipiil6állományukat• Hiányzott a lé
gire Id érit és összefogása és központi kiértékelése. Nem elke
rült közvetlen vadászvédelm©t biztosítani a földi csapatok
nak, rendszeres járőrözésre utánpótlási és irányítási zava
rok alatt non:' kerülhetett sor. A csapatok közvetlen támoga
tására ezÜksógiaegoIdáéként átalakított típusok 0 legtöbb ec
setben nem tudták ellátni feladataikat. Az önmagában is ve
gyes összetételű kínai légierő /modernebb tipusoki ffii—lli, 

13-12, SZB-2, MS—4oS, 1-16, Р-36/ harcba avatkozás© a dél-ke
leti területeken csak apizódszerü volt, Nem közvetlen támo
gató jellegű bevetéseket hajtott végre, bánén légvédelmi-va
dász feladatokat, illetve japán utánpótlás elleni bombázáso
kat végzett. Mivel a terep sajátosságéi miatt ritka támadá
saival is veszélyeztethette a japán élerők ellátását, tévé-
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fcenysé&o korlátozása érdekében a japán főhadiszállás 1942. 
ápr# 3o~án utasította а 11. és 13* j«p# Мв-t, hogy'Verj© 

szét a Cscccing tartó hiányban harcoló kínai csapatokat;, és 

semmisítse meg az ott található repülőtereket.”/325/ A fela
datot máj, 51-re teljesítették.

A kínai, burkai szövetséges erők közvetlen támogatása 

Így fokozott mértékben az eredetileg elfogévedász szerepre 

szánt "Repülő Tigris" egységre hárult; /324/. Az egység igen 

nehéz körülmények között kísérelte meg a földi csapatok támo
gatását. Megfelelő típusa nem lévén a P-4o vadászrepülőgépei
re "helyileg, a repülőtereken elkészített bombafelfüggesztő- 

két szereltek, hogs' Így alakítsanak ki használható zunanóbom- 

Ъásókat."/323/ Az ezred tevékenysége különösen 1942 március- 

áprilisában jelentős eredményeket hozott, utánpótlási és ellá
tási nehézségei miatt az eli’ogóvadász bevetésekre tartalékolva 

csak néhány esetben kísérte a földi harcot.
A másik repülőerő, amit megpróbáltak a térség szövetséges 

csapatainak közvetlen támogatására felhasználni, аз indiai lé
gierő többfeladatú századaiból állt. nAz Indiai Légierő Iysan- 

der-einek fő alkalmazási területe a taktikai felderítés és a 

fclűi hadsereg közvetlen kisérése volt ..*"/326/ A Burmában 

miiköde 1., 2. sz. és az 5* kiírni hds. mellé beosztott 28. sz. 

"Lycander” és "Audax" gépei /2 db 119 kg-os bomba, 2-3 db 7,/ 

mrr.-os Ki-Browning gpu./ raj köt© lékekben végrehajtott vadászfe
dezet nélküli támadásaikkal alig érhettek el eredményt a japán 

földi erőkkel szemben.
"на egy japán boabáaógóp bármely légitámaszpontról, vagy 

repülőgép anyahajó fődéIzetérő1 i'elssállva meg akarná támadni
Pearl Harbor kikötőt, akkor ehhez olyan nagy üzeme ayagraennyi- 

oóget kellene magával vinnie hogy képtelen lenne nagyobb* *.»
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kárt okosé boiabe terhet szállítani. **/327/ A North Cili na Star 

idézett cikke egy általánosan. eluralkodott nézetet tükrös, 

mely alaposan alábecsülte a japán anyahajé egységek fejlesz
tési ütemét és herei lene tőségeit* Pedig a II* vh. harcai so
rán as anyahajé-iiagasabbegységek ’‘egyrészt a légiuralom meg- 

ssersóDót biztosították ez óceán légterében, másrészt hatáso
sén támogatták a csapatokat partraszállásuk és a szigeteken 

végrehajtott előrenyomulások közben*"/320/
A légiuralom kivívásának döntő fontosságot tulajdonítot

tak Japán fasiszta katonai vezetői, hiszen Malajziában és a 

csendes-óceáni szigeteken állomásosé repülőgépek száma éo te
lepülési lehetőségei erősen korlátozottak voltak* A partra
szállási manővereket veszélyeztethető szövetséges repülőgépe
ket igyekeztek még a földön megsemmisíteni• l$41* dec. 6-án 

Malajzia valamennyi felderített légibázisát /Machang, Alor 

Star, Penang, Pattan!, Kota Bharu stb./ több hullámban bom
bázták. A partraszálló hadművelettől távoleső repülőtereket 

rombo16bOEbákka1 támadták, hogy hosszú időre kikapcsolják eze
ket, a közeli lógibázisok ellen pedig repeszbomba-támadásokat 

hajtottak végre, hogy birtokbavétel után hamarosan használ
hassák* A 25. jap* hds-t kisérő léglegységek mér dec. 9~tői 
Singora-x'ól és Pattani-ról működtek.

"Az angol légierő zömének megsemmisítése a repülőtereken, 

a repülőterek deszántókká! való birtokbavétele és a japán xe- 

pülőerők áttelepítése ezekre a légi támaszpontokra lehetővé 

tette az agresszor számára, hogy megszilárdítsa légi ural
mát. "/329/ Az el nem foglalt repülőterek körzetébe légi megfi
gyelőket küldtek ki, hogy szükség ©setén megelőző csapásokat 
mérhessenek* Dec. 9-éa. Alor Star repülőterén ö “Biennelm" és 

4 "Buffalo" gápot kés ültettek ölő Singora elleni bevetésre, de
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iát ián légifölóny birtokéban «Bonban s napán repül о erők neu 

támogatták aktivan a Jzígetre áttelepülve a földi csapatok 

harcát. Legtöbb Isöfvetlm támogatást még a EA-1 autogirófc 

nyújtottak, a flotta tüzót irányítva* A légióra korlátozott 

működése /toiler! эНеисоаровго számítva tartalékoltált az e- 

rökot / közvotkezüébeii a szigeten 19*2• jam. 15-ig elhúsód- 

tak a harcok*
°1941-42 telén a csendes-óceáni hadszíntéren a száraz

földi magaecibbegységek gyakorlatilag nem kaptak támogatást a
*

flotta és ö légierő részéről•"/532/ A szövetséges repülöerők 

hátrányos helyzetén 194-1« nyarán igyekeztek változtatni. ?Яе- 
lajzia védelmére a kért 56o új gép helyett a japán támadásig 

csak 28o érkezett meg} dec. lo—re 617 japán rop0légéppel szén
ben mindössze fo bevethető vadászrepülőgép állt rendelkezésre.
A Fülöp-szigéteken 21o repülőgép harcolt 459 japán repülő el
len, a szövetséges védővadén tok száma dec* lo-én 45-re csök
kent;. Még nagyobb volt a védők minőségi hátránya. Bem a megfi
gyelő gépek /"Ly«ander”, "Seagull*t 0-46/, sen a bombázók 

/"Blenheim", "Hudson0, °Vildebeost°, "Relldiver"? пел voltak 

alkalmasak a harc közvetlen támogatására, különösen nem fedett 

toréi? esetében* A gépek vadászi'edezet nélkül csak nagy veszte
sége!-kel tevékenykedhettek, de mór. a fedezet sem mindig tudta 

biztosítani esőket* A P~26, F-35, CW-21 vadássrepülőк teljesen 

osólytolcnok voltak a japán gépekkel sze iben, de az újabb "Buf
falo**, "Hurricane° ós P~4o repülőgépek teljesítménye is elma
radt аз АЗИ ós KI«44 gépek mögött* A szövetséges vacászegyeé— 

gok a harcok kezdetétől állandó ellátási nehézségekkel küzköd- 

tekj a füiöp-szigeti 2o. v. ez* gépei dec. 22-28. között 16— 

szerhiáay miatt csal; 2 géppuskájukat töltve repültek. A 17* v. 

ss* két P-4o~esc alkatrészhiány miatt lo napig állt* lükkor egy
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lelőtt; gépből fel tudták szerelni ezeket.

Mivel a repüiocaapatok központi vezetése лаг a japán tá
madás első napjaiban megbénult;» a meglévő erőket sem tudták 

helyesen felhasználni* Dec* ö-án a Kota hnaru irányából elő
renyomuló japán páncélos erők helyett;, a földi védelem ismé
telt kérése ellenére, a partként! üres szállító hajókat bom
bázta az angol légierő, Dec, 9-én az Alor Star-ból felszálló 

bombázók nem kaptak vadúozfedezetet, & igy súlyos veszteségeket 
szenvedve nem tudták támadni a japá^ élerakót, mert Butter- 

worth-on visszatartották a fedezetül kijelölt MBuifalokabrt, a 

repülőtér biztosítására. Az együttiiú :<kiós megszervezésének 

hiánya miatt a fülöp—szigeti harcokban jan, 3-14 között a 

szövetséges légierő 7 alkalommal saját dzaungeláliásokat táma
dott, A védők veszteségei csak azért nem voltak nagyok, mert a 

ledobott 15 kg-os repeszbombák a dzsungelaerook sorún alkal
matlannak bizonyultak,

A földi csapatok érdekében a szövetséges repülők hősiesen, 
de komoly harcászati-hadműveleti befolyás nélkül harcoltak, 

Egyeztetett teivek hiányában, kis kötelékekre szétaprózva, 
többnyire az egységparancsnokok egyéni kezdeményezései alapján 

végrehajtott támadásaikkal csak órákra lassíthatták a támadás 

lendületét, 1942* jan, 17-én az Agaein-i japán partraszállás 

megakadályozására 5 kis bonbuzóköteléket is a helyszínre tudtak 

irányítani, a szövetséges x‘epulők eltávozása után azonban a 

’•nacnisha" harckocsikkal kísért deszanterők menetből át tudták 

törni a partmenti védelmet,
1942-45 folyamán változás állt be ö hadászati erőviszonyok

ban, A córali-tengeri és a Midway-i vereség után Japán a repü- 

léeréit fokozott mértékben 0 flotta érdekében kezate alkalmaz
ni, természetesen nem lemondva a légiidlényért vívott harcról.
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Háttérbe £гórait viszont a csapató Is közvetlen támogatásának 

fejlesztése új szervezeti formákkal, a folyamatos összekötte
tés eszközeinek megteremtésével, megfelelőbb típusokkal.

Az USA általános tengerészeti kezdeményezésével egyidő- 

ben Tfj-Ginaa körzetében szárazföldi támadó iiaűmüveletek. In
dultak a 17, és 18* jap. hds. ellen. Mivel "a légierő igen 

korlátozott települési lehetőBőgőkkel rendelkezett о csapatok 

harctevékenyoágémek körleteiben #♦•"/253/* fokozott szerep 

hárult a távolbombázókra ős a hadótüzérségre* A tüzesápДвок 

pontosabbá tétel® érdekében 19^2 nyarától az OSHU megfigyelők 

már folyamatos rádiókapcsolatban működtök a szövetséges hajó— 

egységekkel, A stratégiai légierőt, mely Jól kiépített bázi
sokról működött, e melynek P-17-es gépei meg tudták magukat 
védeni a Japán vadászokig! szenban főleg támadás előkáazité- 

sénél vették igénybe. Az előkészítő tüzösszpontosltáe azonban 

folyamatos támogatás nélkül, önmagában általában nem hozta 

meg a várt sikert, A gilbert-szigeti partraszállás előtti 
"több órás tüzérségi és légi előkészítésről azt hitték elsöp
ri a Japán védelmet, de a védők fedezékbe vonultak a tüzesa
pás idejére és a tengerészgyalogság partraszállásakor erős 

ellenállást fejtettek ki.”/504/ 3 nap alatt az 1ТПА vesztesége 

több volt, mint looo halott.
Hóm mindig sikerült távoltartani в harcok színhelyétől a 

Japán flottát. 1942, ötig. 9~én Guedalcama 1-né.l a deszenterő- 

ket fedező szoveteéges flottát legyőzték, oz ugyan nem befo
lyásolhatta döntően a szárazföldi ház« kimenetelét, de jelen
tősen nehezítette az 1* tenggy, ho. helyzetét. Lőtték az elő
renyomuló csapatokat! az amerikai légiéit által oug. 2o~tól 
használt; ‘♦repülőteret a japánok sorba Jóik és cirkálóik ágyú
ival tűz alatt tartották, és a repülőgépek nagy részét meg-
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semmis!tették."/535/ a támogatás nélkül maradt szövetséges 

rők harca igy hónapokig elhúzódott.
1943* nov* 2o—án a farawa—i partraszállásnál a gondosan 

megtervezett tiizeiőkóssitóat, mivel nem követte folyamatos 

iroham támogatás, a vártnál sokkal ópeboen vészelte út a Japán 

helyőrség. "A bombakiséret hiáBya óe a rádióösazeköttetós ki
hagyásai értékes időt engedtek a Japánoknak, hogy erőiket új
ra rendezzék. A partról heves óe riasztóan pontos úgyútüz só
dul t a támadókra, melyek dessantosónakai és kétéltű Jármüvei 
nőm tudtak elég gyorsan partot óx'ni. "/35356/ A szövetségeseknek 

tulajdonképpen itt, a Gilbert-esigetoknál kellett kialakita-
1

niuk a különböző partraszállási eljárásokat, a folyamatos 

föld-levegő-rádióösszeköttotóst a támogató légierő köteiékvo- 

setőivöl, az erődoetromot, a lelőtt pilóták mentését tengera
lattjáróval, stb. A hadvozotéa a taravai eredményeket a Diep
pe-! kísérlethez hasonlóan "£eIbse suliié to tlen értékű, gyakor
lati próbának” tekintette, bár a súlyos, ploo fős veszteség 

még katonai körökben is felháborodást keltett*
Az 1942-435 évi szövetséges sikerek hatásúra Japán tovább 

fokozta a légierő építését. 1944-ben totális haditejaiielésre 

álltak át, в ez az előző évihez képest megkétszerezte a repü
lőgépgyártást, de ebben főleg a vódovadász fejlesztés, és a 

standard pilótaálloiaány elvesztése miatt kiképző—^yakorlógó- 

pék építőse dominált /9357/* A szárazföldi csapatokkal együtt
működő gépeket 5 irányban fejlesztették tovább. Megkezdték a 

nagykaliberii ágyúkkal felszerelt csatarepülők kialakítását.
A kX-45-KAI /1 db 79 ши-es M,68 pót. ágyú, 9oo kg bomba/ a 

szövetségesek "Valentiné" és "Grant" harckocsijai ellen ké
szült ős elsősorban Dólkelet-Ázeiábau került bevetésre /10#, 

21. sz./, de tüzelés közoen a lökőhatás miatt a gépek erősen
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"bólogattak”, A KI—1о2/В /I üb 57 im~es Но,4оХ, 2 db 2о ma- 

es Но *5 gá,, 5оо Hg bomba/ a legsikerültebb, do csak kis szé
riában gyártott gép folyamatos horizontális támogatásra ké
szült, kiépített védelem, páncélos csapat»?« én élőerő ellen,
A típusok kis telítésénél eleve megkövetelték, hogy szükség e- 

petén tengerészeti célok ellen la felhasználhatók legyenek 

/pl, 1944* ekt* Okinavrc-nál/« Szárazföldi akcióknál e csata- 

repülőket géppárokbat? vetették be. At egyik borabokkal földre 

kényszer*tette a szövetséges gyalogságot» lefogta az esetle
ges légvédelmet, a másik tűzfegyvereivél a harckocsikat, pán
célos jármüveket, tűzfészkeket támadta, Megépült kis sorozat
ban a FI-64-TIX/KAI nehéz vadász Is /1 db 77 mm-oa Но .2oj5, 2 

db Яо mra-es Но#5 gá,/* ' , nagy re 1;-távolságuk és sokol
dalú támogató felhasználhatóságuk következtében az ogymlstöl 
előzi motelt, szétszórt Щ reé d t rrmgelharc ának legjobb o-
gyüttmüködő típusa lett, n "Stuart", "Daimler" éo "Cruiser” 

harckocsik legveszélyesebb ellenfele,
A fejlesztés másik irányából jórészt csak kísérleti stá

diumig jutott, nagyhatású suhanóbotibdsók születtek /K2~66, 
SI-96, КХ-119Л A znkanóbonbázó röpülЗгша gépsnyagábanozor
veseti és felhasználási formáiban a háború végéig nem történ
tek lényegesebb változtatások.

Legnagyobb szénben c. 5. váltósénot, a Standard elfogóva- 

déssek vadászbombázóvá alakítását hajtották végre. Minjjnálie 

átépítéssel « KI—45-11. # A5M-3 1 db, a KI-51-XI/KAI, KI-Ő4- 

KAI, KI-loo, A7?*-2 2 dt ?5c fcg-os, az A6M-7, Aáfif-8 gépek pe
dig 1 db 5oo kg-03 bombát hordozhatta?«* A csapatok közvetlen 

támogatásában ez, az átépítés sem hozta meg a várt fordulatot# 

A magassági harcra készült repülőgépek, melyek utak, mozgó 

oszlopok és élőerő támadására könnyübombázókkal /15-6o kg/
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alkalmasak voltak, kiépített állások vagy nagyobb páncélos e- 

rőfc ©litni karc ©setén földközelben, elveszítették mczgékoiy- 

Ságokat, páncélozatlanséguk Blatt súlyos veszteségeket szenved
hettek. A vadászbombázó egységeket továbbra Is elfogó-ezcrve- 

zésben repülték. Bevetéseik 56 %-át; mögöttes területek, 28 

át úszó célok ellen hajtották végre, csak 16 f-ot © регешге— 

nal támogatására.
s

A szárazföldi csarai ok taktikai-folder!tő éc tüshelyesbi- 

tS gépállománya alapvetően változatlan, erősen közepes hatás
fokú maradt.

A szövetségesei: földi erőikkel közvetlenül együtrtraükődő 

gépjarfcjukat több ©redaéncyel újították fel. Megerősítették a 

harcé izati Béretekben is alkalmazható csatabonbázó kötelékei
ket, elsősorban "Avenger", "Havoc", Centura” gépekkel. Az im
ponáló rombolóerővel rendelkező bombázók /538/ nemcsak roham— 

előkéseitést végestek és az ellenség tartalékainak mozgatását 
gátolták, hanem támadások alatt lefogták a japánok szárazföldi 
ér tengeri tüzérségét, rombolták bankóra!t és üt torlaszalt, 

nyílt terepen poriig !4oo-l8oo и—re saját csapataik előtt fo
lyamatosan támadhatsas harcászati célokat* Meg kell jegyeznünk, 

hogy a repülőéről: terméssotoo vagy mesterséges akadályokat, út
zárakat, átkelőhelyokon, kikötőket romboló tevékenység* a had
színtér sajátosságéinál fogva messze túl nőtt az európai jelen
tőségén, sokkal közvetlenebből hatott a harctevékenységre*

A földi csapatok közvetlen támogatására szánt gépok másik 

csoportjában a "HaIldiver”* és "Dauntless" zuhanóbombázók tar
toztak. Hasak a tengerészet számára kifejlesztett repülőgépek 

egyaránt képesek voltait átsegíteni a csapatokat a partcenti
erődítményeken, páncélolháritó terepszakaszokon* megsemmisít’ 
hették az utak mentán kiépített védelmet, illetve az all

i SZEGED ;■

#<(’■■
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pást kezdő harckocsikat. A ztihenóbombázók alkalmazását főleg 

a tengeréezgyalogság részesítette előnyben#
A századparancsnoki gépek és о földi ereik között folya

matos rádiókapcsolatot létesítettek. Több repülőszázad beveté
se esetén külön kötelékvezető gépek irányították a repülők 

harcát, szoros összeköttetésben a földi magasafebegység pa
rancsnokságával. A központi irányítás, a .rádiókapcsolat és a 

begyakorolt harcéigáj ások lehetővé tették, ho у a tengerész- 

gyalogságot kísérő repülők saját csapataik előtt 2oo! m-rel
4

már harcba avatkozhassanak.
Természetesen az áj típusok a felhasználási módok fej

lesztése nélkül, önmagukban nem hozhattak jelentősebb ered
ményt* Az amerikai hadsereg suhanób rabázóinak kezdeti sikerte
lenség© e^zel magyarázható • "".Л:;; a tengerészet mindig megbíz
hatóan gondoskodott a gépek szükséges kíséretéről, ás pilótái 
igen gyakorlottak voltok a zuhanóbombázó bevetésekben, addig 

a hadsereg lég:íereje gyakran kíséret nélkül vetette be az A- 

24 gépeket, a személyzet pedig csak vízszintes és siklébombá- 

zásra volt begyakorolva,"/339/
A felújított felderítő állomány típuséi /"Oeahawk", "Buc

caneer"/ is nyújthattak szükség esetén kisebb erejű bomba- és 

tűztámogatóst a földi csapatoknak# Ezeket a gépeket általában 

konkrét célok kijelölése nélkül járőrostették a partcenti zó
nák felett.

A földi erőkkel közvetlen együtműködésben alkalmazott 

vadász és vadász bombázó "Hellcat", "Corsaire", "Warhawk" repü
lőgépek fegyverzete lehetővé tette /2 db 2o mm-es Hispano M.2 

4—6 db 12,7 mm-es Browning M.53-2 gpuj 6-8 db 127 mm-es 

NIR V, 9oo kg bomba/, hogy egyrészt a zuhanóbombázó századok 

lecsapásai között ©zek végezzék a rohamtámogatáet, másrészt а

gá*»
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kiöc'bo harcászati csapások esetén önállóan is megbízhatóan 

segítsék a földi árok karcát*
A terepsaj átasságokkos való juhi alkalmazkodás és a re- 

pülöszásadok mozgékonyságának biztos*sása érdekében megpró
bálták szétválasztani a harci ós műszaki személyzete;, A kar- 

coló állomány elár© tőle ideiglenes fais záilópályákro1 műkö
dött;, ahol a bevethető gépek karbantartásét egy műszaki tiszt; 

vezetésével a közvetlen kiszolgáló személyaot vógeuUi* A na
gyobb javítások a mozgó azorslőagységckre hárultak« "fLz <* 
módszer nagyon nópozoritlen volt, mórt meggátolta a szoros 0« 

gyüstziükődóst a harci ós a földi ollátósaomélyzo 5 közoöt.ViHto/ 

Ernői?.©«« lolassult a sérült gépek Imrcrendbeállitásaj időjá
rási okok vagy ellenséges tevékenység miatt az elszigetelő
dött ropülőcgységek megbénulhattak#

A feltöltés és fejlesztés eredményeképpen, valamint a 

jobb koordinálás következtében aa USA támogató repülőéről
*

1944 folyamán vitathatatlanul csata-döntő szerephez jutottak# 

1944# februárjában Kwaialein-uól a partraszállást csak a lé
gierő fokozott beavatkozásával sikerült kierőszakolni az ame
rikai egységeknek a mogerösitett japán védőiemmel özemben* 

Döntően a röpülőerők pontos működésének volt köszönhető, hogy 

о ácosömtoló ?* ha* vesztesége nőm haladta meg a p8o főt*
1944# jün* l>-én Gaipan-nál szintén a közvetlen táaogatúst 

végző repülőerők akadályozták meg a szövetségesek tengerbe 

szorítását* "A hajótüzérség valamint gépágyún Kellcat vadá
szok és rakétákkal támadó Avenger csatabombázúk fedezete a— 

latt a támadás első ко percében 800c tengerészgyalogos tudott 

partra szállni, Sötutodécig ez a szám foooo-re nőtt*"/341/
A csendes-óceáni térségben a harcászati légierő működé

sének egyik legnagyobb akadályát a települési nehézségek je-
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lonüestók, A fildl alkarokhoz vagy kiépít-set röpülőtarakr©, 
vagy ai^ahajÓHaagasabbagységcltrö vole szükség* a kisebb kísé
rő anyahajók állománya kevésnak bizonyult* "Több esetben a 

hatékony iégitámogatás elmaradása miatt аз agyas szigetekért 

vagy szigotcaoporsokórt folytatott bare elhúzódott* nagy 

veszteséggel járt *"/342/ Döntő fontossága lobe te üt új lógibá- 

alsók kiépítésének, illetve az ollenfél Varé ás sack repülőt©- 

r©l romőclásának* I944 júliusában Uj-Ginoáa, Lae oilon a 7, 

ausztrál ha. deszaní bevetését tervezték. A hadművelet előké
szítésekor kisebb azövötséges osztagok 60 lau-r© behatoltak az 

ellenxiéses területre és ott jül, S-re szükség-repülőteret ó- 

pi tót tök ki a támogatásra szánt légiköb©lékek számára. "Az a- 

morikalaknak csak nagy távolságra volt repülőterük* ős onnan 

nem tudták ellátni a hadművelet légibiztositáaát* Szükséges 

volt egy közeli terülőton tábori repülőtér létesítése * *‘/942/ 

Ellenkező értelemben is folyt a "repülőtér—harc". 1944 decem
berében u fülöp-szigeti ss4>vetségoa erők közvetlen Lógitámo- 

gatásónak megakadályozása éráékőben légidesaantot vetettek be 

a japánok Leyte-ösiget légibázisa ellen*
1949» tobr* 21-én kezdődött meg az amerikai támadás "Ja

pán őrszeme", Iwo Jiaa ellen, A japán légierő ekkor már szin
te kizárólag flottaogyaógek elleni bevetésekre és kamikaze 

akciókra koncentráló. hisorej ü védővadósz felszállásoktól el
tekintve a esigst helyőrségének közvetlen támogatására nind- 

össsö 42 bevetést hajtottak végre. Ugyanitt a szövetséges re
pülőéről: előre kidolgozott tervek alapján, nagy kötelékekkel 
folyamatosan kísérték a partraozálló egységek harcát, "Ilivel 
I?.*o Jina 7,29 km hoaazá és a logzaéleaebb pontjául sem több 4 

km-nól, a tengeróczgyalogcág a sziget bármoly pontján számít
hatott repülőgépek harcbaavaokozására. A flotta repülőerői az
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egész háború slate itt folytatták a legintenzívebb támogató 

akcióikat,"/344/
Л korlátlan légiuralom ne.a vezetett a stratégiai légitá

madások abszolutizálásához* A kávolbonbázó, ölfogóvadáes ós 

c engem e:r> ti bevetések mellett a ZZ* vh# végéig о lengendő re
pül'»erőt biztosítottak a földi harc közvetlen kiséréséhez* Ez 

pl, a fülop—a igeti harcok 5 hete alatt 24ooo felszállásból 
több, mint BBoo harcászati támogató bevetést jelentett, "Az 

5. H8 lhda. eredményeit az 1945 eleji fülöo-szigeti harcok
ban nyugodtan össze lehet hasonlítani a TI, világháború, bár
mely harcászati repülőerejének eredményeivel#M/545/ - értéke
li az együttműködő légierő tevékenységét Asher Lee#

1941—ben a Klna-Burma-i hadszíntéren is fokozott figyel
ik. * és 25, jap# hds*mat kapott a "repülőtér-harcn, Az l 

1544, ápr, 15# - máj, 27, közötti Töcsin—Vucзоu-i effenzivója 

során lo lágibázis és >5 tábori repülőtér került japán kézre# 

A támadás gyors sikerét ezúttal is 2 raptilőegységek folyama
tos előre telepítésével biztosították. A nChihaw, "ChihuH és 

új "Chito” harckocsikkal támogatott .japán gyalogság fölött 

.századkötelékekben működtek a vadász- ée zuhanóbombázó repü
lőgépek# A búméi fronton úgy énekkor viszont a szövetségesek 

erősítették pozícióikat# "Május 17-én BtiIweli csoportja el
foglalta 3 japánok msyitkylnai repülőterét, megfosztva ezzel 
az ellenség repülőérőlt legfontosabb támaszpontj tiktól #"/346/ 

Ide és ez elfoglalt Akyab és Ramcoe repülőterére telepítették 

előre a szövetségesei: harcászati léglköteiékeiket.
A bursta i bade Pintéren a földi csapatokkal való közvetlen 

együttműködéé fő típusa az 194-5 decemberében Arnkan-nál bemu
tatkozó "Vengeance’* lett# Bár a gépek teljesítménye erősen 

közepet volt» szilárd légifölényton, vagy megbízható vadász-

* t
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fedezettel érvényesíteni tudtál? jó harcászati tulaj doneágai- 

kat* 1944 áprilisában 3 angol oe 1 indiai reptílőszézad 344 

bevetórsel győzelemre segítette a szövetséges erők impoli of- 

fenziváját# A gépek 25оо m-cn érkeztek a harctér fölé, maid 

600 m—rt>* zuhanva végezték akcióikat, találati pontosságuk 

22o kg-сш bombával fődet5 terep vagy roaoa látási viszonyok 

ecetén iö elérte 18 x 13 n-os célterületet. Egy század két 6 

gépes ,rbojcw-bmi egymást követve támadott# A zohanóboíubázó egy- 

eégek lecsapásai kozott a légifedozot "Hurricane” gépei végez
tek alacöonytáaaáásokat#

Mivel a terepsajátosságok nem tették sem lehetővé, sem 

szükségessé egységes arc vonal kialakítását, a legtöbb együtt
működő feladathoz nem folyamatos támogatásra, hanem támpont- 

harcászatra készült rcpuloerőket Üsszpontositottak ebben a 

térségben* Ä vadássbombásó egységeket új “Thunderbolt” gépek
kel töltötték fel, melyeken eltörjadton alkalmazták a levegő- 

föld rakétákat* *'A japánok ellen haxcoló USA légierő 1944 

márciusában Kínában alkalmazott először ilo ran-os reaktiv lö
vedékeket földi célok ©llen*"/34// As USA egységeken kívül a 

RAF Vj századát is felszerelték ezzel a típussal* A gépeknek 

nagy működési lehetőséget adott a megnövelt rop ülő é ávoIságuk 

/2.300 km/, támogatni tadták az ellenfél mögöttes teriilstein 

működő kommandókat, légi vagy tengeri deezantegységeket* I- 

iyon esetekben a földi erők utánpótlási csomópontjain nagy 

hatású rádióbázist működtettek a légtérbe érkező gépek irá
nyítására#

A távol-keleti angol repülSerŐfc nagy része "Spitfire 

VIII.” v&dászbombázógépekke1 harcolt. 1944* nov. lo-én Agar- 

tala-nal egyetlen góppár 13 japán páncélost pusztított el, 

decemberben pedig a 3* ar&kani ütközetben а Г>5* v* ez* gépei
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24 páncélos jármüvet és ? közvetlen irányzásaal tűse Iß leve
gőt tenni si tettek заes» A légifötény birtokában, fedett tere
pen a meglévő vedászboabázó erők alapvetően el tudták látni 
t légitámogatás feladatéit;, így cs utánpótlás fokozása érce
kében t, rendelkezésre álló hagyományos bombáz ógépek egy ré
szét átadhatták e szállító légierőnek. A bums! légierő pa
rancsnoka 1944* nqv. 22-től ’’lemondott ©gy időre tgy 48 gé
pes bombázóé sopor tró 1, amelyet a csapatok légi támogatására 

tartolókban tartottak *"/348/
A távol-keleti arcvonal angol vadász b© rib ásó egységei kö

zül legtöbb eredménnyel a ’’Hurricane II/B, -I.I/C” gépekkel 
felszerelt 24 j?epülüszúsad harcolt. A vegyes egységek -II/B 

gépéi 229 kg-ое bombákkal hatásosan rombolták a müiBuki léte- 

uitmérycket, torlaszokat, ütegállásokat, a -II/C gépok gépá- 

gyütüzzel és könnyübokbékkel támadták a japán páncélosokat, 
tűzfészkeket. A? akciók lezárásaként p* hullámban lenét а -II/ 

В gépek csaptak le 8-12 7,7 mm-ee Browning Fii géppuskákkal lő
ve a terepen mozgó élőerőt. 1949 januárjában a 15# hdt-t a 

Koypot-i páncélelháritó terepesakesztm 2G9 folyamatosan vég
rehajtott "Hurricane” bevetés segítette át. Amikor márciusban 

az utánpótlás nélkül maradt 14* hat. Tengup előtt 8 kia-rel el— 

akadt a rádión odahívott légikörelékek 85o felszállással 
/többségében vadáezbcmfoásók/ vissstvonulásra késztettél: a ja
pánokat.

1Э45. aug. 7~óu в szovjet földi és légi erők nagyszabású 

csapásokat hajtottak végre a japán Ktosntung hds. ellen. Jelen
tőé, mennyiségi /5250 - 197o repülő/ és korlátlan minőségi fö
lénye Д»А-7, JAK—9/T, II»—IG, 2U-2/ birtokában a szovjet légi
erő napok alatt kivívta a légi irtaimat* A támadás első 5 napjá
ban ebedül a 12. Inda, Sooo felszállást hajtott végre. А II,
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vh. eddigi eredni ínyeit felhasználó harcászati tevékenység 

mellett a szovjet légierőnél iß megnövekedőit a iégiszálli- 

tus szerepe, egyrészt, mint az utánpótlás fő eszköze, más
részt pedig, mint mélységi deszabtbevetések eszköze, aug. 18- 

27, között lo nagyobb dessantvállaikosást hajtottak végre 

közlekedési, közigazgatási és katonai csomópontok gyors meg
szerzésére. A japán légierő 194-5. augusztusában már nem vég
zett szervezett közvetlentámogató tevékenységet.
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A szárazföldi csapatok harcát a levegőből közvetlenül támoga
tó герцlőerőк alkalmazása az észak-afrikai hadszíntéren

Amikor 194o szeptemberében a legnagyobb hevességgel folyt 

az angliai légicsata« Mussolini az angol lekötöttséget tálér- 

tókelve I yiptom ellen támadásra adott parancsot, A !3oooo 

fős, kizárólag könnyüharckocsíkkal felszerelt /CV-33, CY-35»
CA-4o, M—11/ lo. o. hde-t 32o harci gép kísérte. Mivel az af
rikai hadszíntér a légi tengeri utánpótlásra volt utalva, ffi-

33. Gr.B.T./ angol ki-79t SM—81 ós Z-5ol bombázók /lo., 13 

kötőket, flottaegysógeket, repülőtereket támadtak eredménysen.
• t

A Regia Aeronautica a kezdeményezésből eredő előnyét a- 

zoiiban csak hetekig tudta érvényesíteni, Kiderült, hogy ab., 

lo., 13. v. csop. CR-32 és CR-42 gépei sem az elfogóvadáss 

feladatokat, sem az alacsonytámadó feladatokat nem tudják tel
jesíteni, Szept. 13-án Sidi Barrani légterében egy angol boot* 

bázókötelékből egyetlen gépet sikerült lelőni az olasz vadá
szoknak, de közoen 2 CR-42-es gép súlyosan megrongálódott, 

hosszul szervezték meg a vadászriasztást is. Bzept. 13-én az 

olasz monetoszlopokat "Lysander" gépek támadták. A vadászfede
zet azonban az egészen közeli Benina repülőterétől 3o pex*ceo 

késéssel érkezett csak a harctér fölé. 1941 januárjában új G- 

5q vadászokat telepitettek Líbiába /133*» 138., 159* v, csop./ 

Ezek a gépek "az észak-afrikai támadások és ellentámadások so
rán vadász- és alacsonytámadó repülőgépekként működtek."/349/ 

Az angol rádióhálózat azonban lehetővé tette, hogy a szövet
séges menetosziopokat megvédjék az alacsonytúmadásoktól. "Je
lentősen csökkentve a repülőképeo olasz vadászok számát, az 

angol gépek akkor támadták meg azokat, araikor аз olaszok az
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angol földi erők elleni akcióra készültek."/350/

As оlass földi csapatok támogatására alapvetően a felde
rítő és megfigyelő repülierők álltak rendelkezésre, A СА-З09* 

CA-3Ü gépek a frontmögötti területek felett, а BQ—37* CA-133 

ós CA-3I0 típusok pedig elsősorban a perexavonal felett működ
tek, 1940, czept. 14-16 között a 64, ós 67* Gr.O.A* megfigye
lői a tus őrségi tűz irányításával nagymértékben hozzájárultak 

a Sidi Barrani előtti angol állások szétveréséhez• A célkije
lölés azonban nem eslősorban rádióval, hanem rakétákkal ós 

füstbombákkal történt. A csapatok fegyveres támogatására 

szánt CA-3I0 gépek nem váltak be. Alacsonytámadásokra stabi
litási problémái és páncélosat; lansága, zuhanóbombásásra mo
tor túlterhelési problémái miatt volt alkalmatlan. Dec, 9-én a 

7. a. pc. ho. ellen bevetett 5o. v. csop, 3 gépe technikai 
problémák miatt lezuhant. Az afrikai harcokban egyedül a EA— 

65, BA-88 /3 db 12,7* 1 db 7*7 mm-es Brede-SAPAT gpu*, looo 

kg bomba/ repülőgépek jelentettek modem gépanyagot, fipusaik 

gyengeségei miatt a BA-üő-ao vadászbombázóknak taktikai fel
derítést, alacsony-támadást, sőt vódővadász feladatot is el 
kellett látniuk. A 7, ós 19, v, csop. gépeit általában rajkö- 

telókü önálló bevetésekre küldték, pedig első tömeges közvet
len támogató akciójuk alkalmával, szopt. 14-ón elsöpörték a 

3o, hdt. “Stuart" ós "Cruiser*’ páncélosokkal rendelkező elő
revetett egységeit.

A szárazföldi erőktől függetlenül működtetett, folyama
tos összeköttetés nélkül tevékenykedő, a légifölóny megszer
zésére képtelen olasz repülőerok, csak epizódszerüen folytat
tak közvetlen támogató akciókat. A repulőneaek közötti együtt
működés hiánya, típusaik technikai teljesítményi védtelensége 

következtében jelentős veszteségeket szenvedtek. Az 194o őszi-
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téli hadműveletek során a brit erők az egész gyarmati légie
rőt felhasználták, A "Wellington" bombázók ez olasz utánpót
lást korlátozták /Bengasi szept. Iö-19./* A harctér olasz 

támpontjainak laza rendszerét "Blenheim" és "Lysander" köny- 

nyübomb ásókkal támadták, A légvédelem és vadászvódelem gyen
geségeit kihasználva elsősorban a vadász és bombázó változa
tokat egyaránt repülő "Blenheim" századok /59 

el legtöbb eredményt, Lsek "aktivan kivették a részüket az 

észak-afrikai harcokból, mint a földi csapatokat közvetlenül 
támoga tó egységek•"/551/

A "Lysander" többfeladatú gépek 4-6-oe kötelékben tevé
kenykedve nemcsak hullámszerű, hanem folyamatos közvetlen 

támogatást is nyújthattak a harchelyzet szükségleteinek meg
felelően, 1941, jan, 2o-2l~én Torbuk ostrománál a flotta tü
zérség irányításában játszottak fontos szerepet a G, sz, re
pülői, febr, 5-én pedig a 4, ind, ho. elleni olasz támadást 
hiúsították meg Bontásinál gépenként 6 db 25 kg-os pct, bom
bával harcba avatkozva. Mivel azonban a légiegységek vezetése 

függetlenül működött a földi csapatoktól, néhány ilyen akciót 

kivéve a "Lysander" repülőgépek általános felderítő vagy jár
őr feladat közben saját felderítés alapján támadták a földi 
célokat.

113./ értek• *

Már az afrikai hadszíntér első ütközetei alapján nyil
vánvalóvá vált, hogy az éghajlati és terepsajátosságok miatt 

a légierő fokozott szerephez juthat. Az álcázási lehetőségek, 

különösen légifelderités ellen igen korlátozottak voltak, A 

páncélos és gépesített erők mozgatására alkalmas néhány út
vonal a levegőből jól megfigyelhető és könnyen támadható 

volt, a mozgó egységek váratlan légitámadások esetén nem tud
ták fedezni magukat, A speciális körülmények azonban a légié-
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rő működését is megnehezítették. A nagy hőingadozás és a por 

miatt még a módosított hütésu, porszürős repülőgépek is ala
posabb karbantartást - megfelelő javítóbázisok felállítását 

igényelték. Megnövekedett a gépek üzemanyag és alkatrészfel
használása. A harcászati tevékenységet gyakran gátolta, hogy 

frontközell tábori- és szükségrepülőterek létesítését a te
repadottságok és rejtési feltételek hiánya nem tette lehető
vé. A tengelyhatalmak helyzetét az észak-afrikai hadművele
tek több szakaszában döntően befolyásolta az a tény, hogy "a 

szövetségesek számbeli fölényét ériási légi fölény egészítet
te ki.”/352/

A német hadsereg és a légierő megjelenése változást ho
zott az afrikai hadszíntéren. Bár a februári harcokban 13oooo 

foglyot, 4oo hk-t, 12oo löveget veszítve El Agheila elestével 
a lo. o. hds. megszűnt létezni, az Afrikába érkező Rommel tá
bornok már márc. 24-én uj támadásba kezdett a 15. pc. ho. és 

az 5. ho., egységeivel /Pz I«, II., III., Pz-33 hk., SdKfz- 

222, -231 páncélozott jármű/. Támadásba mentek át a 132. o. 
pc. ho. erőivel /М-13, AB-41 hk./ felújított olasz csapatok.

”A támadás idejére a n met légierő teljes légifölényt ví
vott ki."/353/ Mivel a Szicíliába települt X. rep. hdt. köz
vetlenül nem segíthetett a JG 27 kötelékében, ME-lo9/E-4 trópu
si vadászvéltozatokat telepítettek Afrikába, az olasz légierőt 

ugyanekkor MC-2oo gépekkel erősítették meg. A szárazföldi сза- 

patok támogatásához 63 JU-87/B és 48 ME-llo/C gép érkezett Af
rikába a német légierchöz, MC-2oo/AB /13. Gr.C.A./ és JU-87/ 
B/96. Gr.B.T./ repülőgépek az olasz légierőhöz. "A németek a 

légifölény megszerzése után biztosították a földi csapatok si
keres támadását.”/354/ A 9. ausztrál ho. állásait El Agheilánál 
ME-llo repülőegysé^ek támogatásával az 5. n. pc. e
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gy, е. másfél órás harcban át tudta törni* Amikor pedig шаге* 

51-én a 2, a* pc* he* "Valentine” ós "Churchill" páncélosai 
ée 25 fontos ütegei Merse Brega előtt megállították az 5* a* 

k# ho-t "Hőmmel kénytelen volt rádióüzenetet küldeni a Luft
waffe parancsnokság Tripoli központjába* Válaszul nem sokkal 
17 óra előtt 5o Stuka kezdte meg a légitámogatást ••• hatá
suk gyors volt ós pusztító erejű*"/555/ A zuhanóbombázóknak 

páncéltörő ágyúk fiistlüvedókeivel jelölték ki a céljukat*
A németek ápr* 4—ón Bengazi-nái, 2o-án már az egyiptomi 

határnál álltak. A görögországi áttelepítés miatt létszámhát
rányba kerülő angol repülőéreк megpróbálták legalább a va- 

dúszfedezet biztosításával támogatni földi csapataikat, ápr* 

25-én Sidl Haneish felett 7 zuhanóbombázót lőtt le egyetlen 

"Hurricane" raj. Bár Hőmmel alapvető hadászati elve az volt, 

hogy "minden nap és minden órában a szabad mozgási lehetőség 

biztosítása döntő kérdés •••"/35£>/i az akadozó utánpótlás mi
att a német-olasz erők megtorpantak. A szövetségesek Sollum- 

nál gyors ellentámadást kíséreltek meg a 4, ós 7* pc* brig, 

erejével. Az 1941. májusában nemet győzelemmel végződő ütkö
zetben a páncélelnáritásra felhasznált 88 шш-ев Flak.18 ágyúk 

és a zuhanóbombázó egységek játszottak döntő szerepeti a né
met légierő európai tapasztalatait felhasználva nemcsak a 

felvonuló, hanem a harcmezőn rohamhoz szétbontakozott páncé
los egységeknek is súlyos veszteségeket tudott okozni. A har
cokban a rex>úlők tevékenységét emeli ki naplójában lialder tá
bornok is: "Észak-Afrikában, So Iliimnél a helyzet lassan meg
oldódik, az angol páncélosok támadását megállitatták ••• а 

Luftwaffe ragyogóan működik, "/357/
A német-olasz repülőgépek aktivitása ellenére az Ígért 

erősítések elmaradása, a földközi-tengeri angol flotta akti-
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vizáiódása miatti utánpótlási zavarok /о X* rep« hdt. egy ró- 

saót átvezényelték a keleti frontra/ következtében a kifáradó 

teng©lycdapatok a Szovjetunió elleni háború megindulásának i- 

dején védelembe kényszerültek• "A zuiianóbonbázók ós a kétao- 

toros vadászok folyamatos akciókat hajtottak ugyan végre, en
nek ellenére az angolok minden támadási kísérletet visszaver
tek, páncélos ellenlökésekkel."/358/

A 8« a, hds. egy rövid felkészülési időszak után nov. 
16-án ment át hadászati ellentámadásba, ehhez nagy páncélos 

ób lógifölónyt teremtett /738 hk, 713 repülőgép - 458 hk, 2o8 

repülőgép/* A bevethető német vadászgépek száma nov. 2o-ra 22 

db-ra csökkent. A tengely-erőknek nem voltak bevethető tarta
lékai, ezért Rommel a csapatok gyors visszavonása mellett 

döntött. A földközelből harcoló szövetséges repülőgépek ellen 

a menetoszlopokat 2o im-ee Flak.38 ós 4 csövű Vierling gépá
gyukkal érőéi tették meg, melyek a nyugat-európaihoz hasonló 

eredményeket értek el az angol könnyüboabásók ellen. A német- 

olasz légierő számszerű hátrányától eltekintve a harcászati 
méretű alkalmazás hatékonyságát tekintve, még ekkor is jóval 
felülmáita a RAF kötelékeit. 1941-42 telén a német "repülő
gépek közvetlen támogatás során igen hatékonyan működtek, az 

angol bombázók viszont ellenséges vadásztevékenység hiányában 

sem értek el hasonló eredményeket."/359/
A szövetséges légierő elsősorban vadász ós vadászbombá

zó gépeket kapott erősítésül /"Beaufighter", "Tomahawk”, 
"Hurricane”/, ezekből próbáltak ütőképes ós mozgékony harcá
szati együttműködő kötelékeket létrehozni* A könnyübombázók a 

szervezett csapatlégvédelem miatt ugyanis csak nagyobb magas
ságokban támadhattak, Dec. 11-én Derna körzetében a 4, n. gy. 

e-t vadáss-alacsonytámadáe szórta szót, az egység törzskara
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elesett. Dec. 17-ón Turin! mellett rádióhivás nyomán érkezett 

a légtérbe egy vadászbombáaó óe egy könnyűbombázó kötelék, 

három lecsapásukkal la ellenlökést végző német köimyüharcko- 

cslt pusztítottak el. 1941 végén "tökélétesítették az együtt
működést az angol földi erők és a repülők között, a íikF je
lentősebb szerepet kapott a földi harcba való beavatkozásai
val. ”/33o/ A harcászati repülőszázadok bázisai ós a hadteat- 

para icsnokságok között közvetlen rádióképesolatot létesítet
tek. Támadási iciőszakban egy századnyi vadászerő járőrözött 

folyamatosan az ólegységek felett harci és felderítési céllal.
A német-olasz légierő jelentős mennyiségi hátránya elle

nére nemcsak a főerők visszavonását tudta fedezni, de egyen
ként lecsapva az angol páncélos egységekre, súlyos vesztesé
geket is okozott a szövetségeseknek. A sikeresen támadó 3o. 
a. hdt. 1941. nov. 21-re harckocsijainak 7o ,u-át veszítette 

el. A kisebb, de jobban összpontosított német repülőerők a 

közvetlen ráüió-irányitás módszerét is alkalmazni tudták 

szükség esetén a harcokban. Az I, XI/8tG 5 és аг Erg/StG 1 

állományában új JU-87/D-1 trópusi változatú zuhanó bombázók 

jelentek meg* Horizontális támogató típusként ME-llo/I-lB va
dászbombázók érkeztek Afrikába. A JG 27, JG 53 és a II/JG 77 

állományában az új M! -lo9/F-l, —/F-4 elfogók mellett 5 i:im-es 

páncéllal védett -/ -7-H2 alacsonyt ámadó és 4 db 5o v. 1 db 

25o kg-os bombával támadó Ш-1о9/!-4-й és -/;-7- i vadászbom
bázók is bevetésre kerültek. Ezek a tii>usok döntő szerepet 

játszottak aboan, hogy az utánpótlási nehézségek ellenőre 

1942. máj. 26-án a tengely-erők sikeresen újították fel of- 

fenzivájukat.
A 15. pc. ho. ós a 9o. k. ho. azonban nem tudott azon

nal áttörni az 1., 7. a« pc. ho. állásain. " kkor csak a lé-
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gierő határozott támadása mentette meg a helyzetüket azzal, 

hogy több mint 14oo bevetést hajtott végre Bir Hakeim ellen” 

/361/. A néznet-olaoz erők fő támadási útjai felett FW-189/A- 

1, -/A-4 trópusi változatú küsel-felderitő r-epulőgépek tartóz
kodtak a levegőben. FuG-16/2 rádiókészülékeik segítségével 
век nemcsak a földi magasabbegysógekkel tartottak kapcsola
tot, hanem a légtérbe érkező harci kötelékeket is irányítot
ták. A köze1-felüeritők mellett, az európai háborúhoz hason
lóan a páncélos earedekkel szoros összeköttetésben a FI-153/ 

C-3* -/C-5 megfigyelő-összekötő repülőgépeket alkalmaztak, a 

terep sajátosságokból eredően a nyugat-európainál is nagyobb 

sikerrel. A megfigyelők jelentései alapján az alegységek elő
re felkészülhettek a menetből való áttörés oszlop vagy ók had
rendjének kialakítására, szükség esetén gyors irányváltoztatá
sokat vagy szétbontakoztatást végezhettek a harcérintkezés 

felvétele előtt. Az Afrika Korps többször sikeresen tévesztet
te meg a vadászokat felhasználó angol légifelderitést. A 361. 
n. gy, e-nek zsákmányolt brit jármüveken sikerült gyors átka
roló menetet végrehajtania. A Nightbridge-i csatában ismét ne

tt győzelem született /a hadjáratban elpusztult angol harcko
csik száma 35o-re nőtt/.

1942 nyarán ismét döntő befolyást kapott az a tény, hogy 

a keleti front elsőbbséget élvezett a német utánpótlás szem
pontjából. 14>bruk rajtaütésszerű elfoglalása ellenére júl. 4- 

ón üommelnak le kellett állítania támadását. Az üzenanyagszál- 

litásra kijelölt fedezet nélküli JU-52 repülőgépek akciói ka
tasztrofális vesztessóce&kel jártak, 1942. aug. p-én 461 Brin- 

disi-be tartó szállítógépet lőttek le az angol vadászok. Aug. 
31-én a német erők áttörtek ugyan a Káttara-horpadáshoz, de a 

harckocsik üzemanyagkészlete 9o kiu-nyire csökkent. A partnenti 

sávtól elváló megkerülő csoportosítások légitámogatása a harc-
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tér sajátosságaiból eredően egyébként is bonyolult szervezést 

igényelt, ezúttal egyetlen tengely-egységet sem tudtak a né
met jobbssárny támogatásúra a levegőbe emelni. Ugyanakkor, 
mint Hőmmel maga ia kijelentette, az angol repülők megerősödő

a szó szoros értelmében a földhöz szögeztéktámadásai " 

egyeé jeinket."/362/
A nyár folyamán a brit légierőt a közvetlen harctéri be

avatkozás igényének megfelelően megerősítették* Földi célok 

támadásához két mozgékony, nagy hatékonyságú repülőneraet ké
szítettek elő. Az e yikbe közvetett és közvetlen támogatásra 

egyaránt alkalmas felderitő-bombázógépek kerültek /"Baltiiao-
''Maryland” 59* ss./. A 18. sz. kötelékében 

a " lenhein" tipus legmodernebb változata is alkalmazásra ke
rült. ”A Blenheim V. trópusi variáns gyártását még 194o janu
árjában indítványozta a Bidstol cég, mint speciális közvetlen
támogató bombázó típust.”/363/

A másik repülőnem vadászbombázókat és vadász-alacsonytá- 

madókat tartalmazó taktikai repülőkötelekekből állt /334/. A 

vadászbombázols alkalmazása nem elsősorban a mögöttes terüle
tek célpontjai, hanem közvetlen az ellenség peremvonalónak tü
zelőállásai, élőereje és mindenekelőtt harckocsijai ellen i- 

rányult. Izeket általában kettős kötelékekben vetették be, e- 

lőbb a bombákkal felszerelt gépek csaptak le, majd a másik 

csoport gépágyús alacsonytámadása követkozett, Így mindig 

volt szabad fedező vadászerő is a levegőben* Okt. 24-én 6. sz. 

"Hurricane II/D" gépei lo perc alatt 16 német harckocsit gyúj
tottak fel miközben a bombaterhuket már ledobott -II/ i repülők 

légiharcot Mivtak a megjelenő MC-2oo vadászokkal. Bszak-Afxd- 

kában megjelentek az USA légierő vadászbombázói is, Egyiptom
ban az 57» és 79. v. csop. F-4o/F gépei, a Torch hadművelet

• e o

re" 223 434, sz• t •»
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nov, 8—i megindulása után Álcáidéban a 3o. és 31# v, csop, P- 

4o/F ós 1. és 14, v, csop. P-38/F vadáesbombáaóit vetették 

harcba. Bár ezek a típusok ezüksógmegoIdánként kerültek а 

földi célpontok ellen harcoló repülőerőkhöz, a megszilárduló 

szövetséges lógifölényben viszonylag sikeresen támogathatták 

csapataikat.
Az észak-afrikai harcokban a légifölény 1942 végén egyre 

inkább ’'csatadöntő tényezőnek számított, ób ezfcaz Afrika 

Korps már a meginduló angol offenziva előtt is tapasztalta," 

/335/ 1942, okt# 23—án jelentős mennyiségi fölényben /12oo 

880 repülő - 780 hk 337 repülő/ kezdett támadásba a 

8, a, hds. A légierő és a szárazföldi csapatok terveit a tá
madás előtt részletesen egyeztették, A légi előkószitée szaka
szában a német-olasz repülőtereket, a tartalékok körzeteit és 

tüzérségi állásait kellett tömegesen támadni, hogy a támadás 

megindulására valamennyi repülőerö felszabaduljon гопшаtámoga
táshoz, A tüzérségi tűzhenger nyomán feléledő ellenséges célo
kat a repülőgépek rákét a je lekkel, a földi erők í3oforo gépá
gyúk fényjelző sorozataival jelezték a másik haderőnemnek, A 

peremvonal felett a rádióforgalmatás nem volt megbízható, a 

felek iiireszközei mellett zavaré adók működtek /elsősorban an
gol részről/ az ellenfal föld-levegő összeköttetésének megbé- 

*
nitásóra. Az ei-Aiameln-i harcokban Montgomery tábornok, a 8, 

a, hds. új parancsnoka döntő szerepet tulajdonított a légierő 

hatékony működésének! ”A légierő pedig olyan sikeresen táma
dott, hogy néhány napi harc után az ellenség páncélosokban és 

páncélozott jármüvekben nagy veszteségeket szenvedett ós visz- 

özavonulásra kényszerült•”/366/
Bár a szövetséges légierők hadászati-hadműveleti befolyá

sa vitathatatlanul megnövekedett ebeeri az időszakban, meg kell

hk.. •»



-*•• »

• 199 -
jegyeznünk, hogy harcászati tevékenyééjük igen sok problémát 

vetett fel, A földi erők közvetlen támogatásánál általában 

nem fordítóttakfellő figyelmet a légvédelem felderítésére és 

lefogására, 1942* ápr, 2-án a 6. v. csop, 6 "Spitfire” gépét 
lőtték le egyetlen .ontosan tüzelő gépágyús üteggel. Az algé
riai harcokban az amerikai vadászbombázó egységek "az első 

nagyobb közvetlen támogató bevetésük során /márc. 17, Tebe- 

sa/ a földi el iáritótüztöl súlyos veszteségeket szenvedtek.” 

/337/ A szövetséges bombázók csapásainak hatékonyságát nagy
mértékben csökkentette, hogy támadásaikat nem meghatározott 
célok, hanem csak általában egy adott tex^epozakasz ellen haj
tották végre, 1942. nov. 2-án az 1, a. pc. ho,, dec, 1-ón a 

lo, pc. ho. szakaszán tudtak a tengely-erők ellencsapást 

szervezni.
Hona a szövetséges vadászerők szómban ötszörösen felül

múlták az ellenfelet és minőségben sem maradtak ol mögötte, a 

repülőégysógok központi irányítás, földi összeköttetés nélkül, 

kis kötelékekben általában járőrfeladatokkal való működtetése 

a légifölény ellenére sem biztosított szilárd fedezetet a föl
di csapatoknak. "Ifivel nem volt megbízható a vadassvédelem, az 

ellenséges repülőgépek időről-időre támadhatták az előrenyomu
ló csapatokat,”/368/

A német-olasz légierő hátrányos helyzete miatt nem töre
kedhetett jelentősebb hadászati befolyásra, de harcászati mé
retekben sikeres akciók egész sorát hajtotta végre, viszonylag 

kis erőkkel, 1942, szépe. 14-ón a 7* a* pc* brig. 7 "Matilda” 

harckocsiját és 14 szállítójármüvét pusztította el egy olasz 

vadász-alacsonytámadás. "Az angol gépesített oszlopok elleni
igen eredményes támadásban 31 MC-2oo vett részt,”/389/ Fokoz-
ták aktivitásukat a speciális trópusi gépekkel feltöltött /Ш— s

■
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I09/G-I/ német vadászegységek is, bár a gépek fegyverzete /1

2 db 13 mm-es MG, 131 gpu,/ legfel-db do шмб IAG,151/2o gá 

jobb élőerő ellen lehetett hatásos.
•»

A közvetlen támogatás a legalkalmasabb zuhanóbombázó kö
telékeket nem erősítette meg kellőképpen, sőt 1942, nov, 3o- 

án az I/StG 3-at átadták a keleti frontnak, Zuhanóbombázók he
lyett 12 db HS—129/1—1 csataropülő érkezett Afrikába /4/SchG 

2/, A csatarepülőgépek a korábban már tárgyalt problémákon kí
vül megbízható vadászfedezet nélkül, motorjaik állandó túlme
legedési gondjai miatt csak minimális aktivitást tanúsíthattak, 

5o napi harc után visszavonták ezeket Olaszországba. Az 1943- 

as hadműveletekben a Luftwaffe is növelte vadászbombázó repü
lőinek számát. "Az első FW-19o-es gépekkel felszerelt csatare- 

pülőegység, az I/SchG 2 1942 novemberében került felállítás
ra. "/37o/ A II/SchG 2 FW—I90/G—1, és a III/SkG lo FW-I90/A-4- 

Uö repülőgépeivel együtt jelentős vadászbombázó kötelék állt a 

német hadvezetés rendelkezésére, de ezeket többnyire /telje
sítményi megfontolásokból/ a szövetségesek mögöttes területei
nek, felvonulási útvonalainak rombolására alkalmaztak,

A szövetségesek algériai partraszállása tovább növelte 

ugyan az angol-amerikai légierő túlsúlyát, a lógiegysógek 

szétaprózott, korszerűtlen irányítása következtében azonban 

ötszörös számbeli fölény /374 amerikai - 81 német gép/ ellené
re sem tudták megakadályozni Hőmmel tebesai offenzivójának ki
bontakozását. Az USA légierő keretében létrehozott harcászati 
támogató parancsnokság /Air Support Command/ nem tartott fenn 

szoros összeköttetést a földi magasabbegységekkel, csak a had
műveleti főparancsnoksággal volt kapcsolata. Ez gyakran hibás 

helyzetmegítéléshez vezetett, akadályozta a repülőketelekek 

jói 3úlypontozott felhasználását. A légierő más szezveivei sem
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egyestette működését, gyakran iógifedezet nélkül vetette be 

egységeit, 1943. febr. 14—ón a io. és 21, n. pc. ho. támadást 
kesdett a 2, US hdt, ellen. Az amerikai támogató lógiparancs- 

nokság kapkodva kivonta egységeit Tebesa körzetéből, ezzel 
egyrészt fedezet nélkül hagyta a földi erőket, másrészt pedig 

jelentős veszteségeket szenvedett, mert a repülóekóiJteien gé
peket és nagymennyiségű hadianyagot el kellett pusatittatnia 

az elhagyott repülőtereken. "Amikor pedig az időjárás lehető
vé tette a légiaktivitás fokozását, az A.8.C. veszteségei a 

német vadászrepülőgépektől még súlyosabbak lettek."/371/
A szövetséges légierőnél gyors átszervezéseket hajtottak 

végre, új, kombinált feladatokkal ellátott harcászati iégipa- 

rai csnokságokat hoztak létre, melyek egy-egy arcvonal teljes 

taktikai repülőerői felett rendelkeztek. Ezzel javult a repü
lői egyvernemek együttműködési lehetőségei a földi hadseregpa- 

rancanokoágok melló kirendelt összekötő törzsek segítségével 
pedig hatékonyabbá, célszerűbbé vált a légikötelókek felhasz
nálása. Külön vadászirányitási csoportot hoztak létre a légi- 

fedezet biztosítására, '. gyedül ápr. >-án 24 zuhanóbombázót 
lőttek le az idejében a harctér fölé rendelt vadászrepülőgé
pek. Felújították a pere nívónál és az ellenség második vonalá
nak, valamint tartalékainak egyeztetett, folyamatos légitáma
dására vonatkozó alapelveket is. Amikor 1943* műre, 23-án a 

repülők tömeges bevetéseivel támogatott l. a. pc* ho. áttört 

a Mareth-vonalon a szövetséges légierő csapásai megakadályoz
ták, hogy a visszavonuló német-olasz erők berendezkedhessenek 

a tartalék védelmi vben. "íz a taktika biztosította az ellen
ség lefogását és a visszavonulás során folyamatos nyugtataní
tását, miközben erőink megbízható vadásziedezettel rendelkez- 

tek"/372/ - Írja Montgomery. A szövetséges szárazföldi és ha-
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diteogerÓBsetl egységek a légierő jelentős hadászati-harcá
szati támogatásával máj. 7-re felszámolták az észak-afrikai 
hadszínteret anélkül, hogy nagyobb tengely-erőket evakuálni 
sikerült volna a kapituláló Tuniszból.

О
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A szövetséges csapatok és a harcászati légierő közvetlen e-
gyüttmüködéaének néhány fontosabb jellemzője a dél-» és nyu

gat-európai hadszíntéren 1^43-45 között

Az észak-afrikai harcok tanulságai alapján a RAF a ter
vezett olaszországi harcok kisérésének irányítására 1943 Jú
niusában külön harcászati parancsnokságot hozott létre /Агшу 

Co-operation Command/# Ez a szerv az újjászervezett amerikai 
támogató repülőerővel közösen dolgozta ki a csapatok közvet
len támogatásának módszereit az európai harcok idejére# A fo
lyamatos rádióirányítássál megvalósuló# minimálisan századkö
telékekben végrehajtandó légitámogatások súlypontozásáról, 
formáiról# időtartamáról a hadműveleti vezetés mellett működő 

repülőirányltó parancsnokság döntött# a földi hadseregekkel 
való tervegyeztetés alapján# A hadműveletek megindulása után 

a gyakorlatban a légierő felhasználáséval kapcsolatos dönté
seknél a hadtest és hadoaztályparancsnokságokon működő repü
lő irányi tó- torz se к Játszották a főszerepet. Ezek a szárazföl
di harci események és a repüloerők helyzetének ismeretében 

általában Jól ix'ányithatták a repülőerők felhasználását#
A stratégiai légierő közepes bombázóit /В-25, В-26/ be

vonták a támadások közvetlen előkészítésébe# Az előkészítés 

utolsó hullámában érkeztek a harctér fölé a harcászati légi
erő csatabombázó kötelékei. A ’’Baltimore III#"* "Maryland 

II.", ’’Boston III.” repülőgépek részt vehettek a meginduló 

roham támogatásában is, /4-12 gpu.# 9oo-12oo kg bomba/, cél
pontjaik elsősorban megerősített állások, mólyfedezékek, ü- 

tegállások, mozgó páncélos oszlopok voltak# Első tömeges al

kalmazásukra 1943# Júl. lo-én a szicíliai partraszálláskor
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került sor. Célrairányitásukhoz "a repülőgép-rávezető csopor
tokat rádiókkal együtt az első gyalogos osztagokkal szállí
tották partra, illetve a légideszantokkal együtt dobták le 

ejtőernyővel."/373/ A harcászati tevékenység egyeztetése mel
lett a rádiókapcsolat folyamatos fenntartásét sürgették a sa
ját gép lelbvések /júl. 11-én 14, júl. 12-án 23 csatabombézó/.

A harcászati légierő gépanyagának 65 ő-át az egy- és 

kétmotoroe vadászbombízó típusok képezték. Az angol "Mosqui
to III/FB", "Beaufighter VI.", "Spitfire V/CH és Hurricane 

II/D, II/B, "Kittyhawk III." típusok, valamint az amerikai P- 

38/L, P-39/Q, P-4o/P, P-47/D, P-51/D vadaszbombózók századkö- 

telékekben egyrészt kijelölt célok ellen /páncéltörő terepsza
kaszok, rohamozó harckocsik, műszaki zónák, ellenséges tüzelő- 

állások/ hajtottak végre caatarepülő akciókat, másrészt a tar
talék védelmi vonalak támpontjait táraadták, akadályozták a 

visszavonuló egységek megkapaszkodását, zavarták a tartalékok 

előrevonását, a csapatok vezetését# Ezek a kötelékek látták 

el a mögöttes területeken bevetett légldeszant harcainak köz
vetlen kisérését is. Júl. 11-én, amikor a 7# amerikai hds. el
len a "Hermann Göring" pc. ho. egységei hajtottak végre ellen
csapást a két tipusú, vadászbombázó kötelékek /81,, 112., 33. 
v. ez., 31. v. caop./ a harcmezon 27, a felvonulásuk és vlsz- 

szavonulásuk alatt pedig 38 harckocsit pusztítottak el.
A szövetségesek légi sikereinek egyik oka az 1943 nyári- 

őszi harcokban az, hogy "a harcászati légierő zömét összevon-
az ellenséges védelem teljes mélységű át

törésére irányuló tevékenységének biztosítására."/374/ A má
sik oka, a szövetségesek várakozása ellenére, a Luftv/affe 

passzív magatartása volt, A Salemo-i partraszállásnál az 5#

US hds. lágifedezésére a rendelkezésre álló vadászerők 6o •fa-

tan alkalmazták • # •
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át egyezerre emelték levegőbe /1395 gép/, ugyanakkor "a szö
vetséges egységekkel szemben a német légierő nem fejtett ki 

ellenállást,”/375/ - mindössze 4o vadászbombázó-bevetés tör
tént /SkG lo/, A körzet német-olasz harcászati repülőinek a 

száma nem haladta meg a Зоо-at /FW-19o, ME-llo# RE-2oo2 va
dász-, JU-87» JÜ—88 zuhanóbombázók, ME-lo9» MC-2o5 elfogők/.
A németek ejtőernyős ellencsapással is kísérleteztek, első
sorban a szövetséges légideszant-erők visszaszorítására /1943* 

aug, 31#/• de sem ezek az egységek, sem a lo, n.jűl. 14

hds, nem kapott jelentősebb légitámogatást, Így nem sikerült 

az angol-amerikai erők tengerbe szorítása, A szövetségesek ré
széről viszont pl, Salernonál "a harctéren küzdő csapatok köz
vetlen támogatására beosztott 497 vadász- és vadászborabázó re-

útcsomópon-

• •

pülőgép a felderített ellenséges tűzfészkeket 

tokát bombázta, illetve lőtte,"/376/ A védők a szövetséges re
pülőterek elleni támadásokkal próbálták kétségessé tenni a lé- 

giuralmat, Szept, 8-án а 159, о, v, csop, RE-2oo2, dec, 31-én 

а 21, о, v, csop, MC-2o2 gépei támadták a frontközeli angol-a
merikai repülőtereket, jan, 7-én a II/JG 77 hajtott végre ha
sonló akciót. De a szövetségesek 87 gépes vesztesége semmi
lyen hadműveleti következménnyel nem járt, a légiuralom szi
lárd maradt.

Az angol-amerikai erők 1944, febr, 16-i anzioi partra
szállásakor a németek 5 hadosztálynyi erővel támadták a part
ra tett 45, US ho, és 56, a, ho, védelmét, A harcászati légi-

• • •

erő csatadöntő szerepét mi sem bizonyította jobban, minthogy 

a hídfőt febr, 19-ig gyakorlatilag a repülőerok tartották 

fenn /43 

sz, 57
72,, 92,, 253, v, sz, 55,, 114,,

v, csop,, 27,, 86, vadbomb, csop,/, "Az angol 
amerikai légierő, amely osztatlanul uralta a légteret, szün-

5oo, csatbomb.• t

31. •• •
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telenUl támadta a rohamozó német csapatokat, és lehetetlenné 

tette légi támogatásukat."/377/ Egyedül febr. lC-án 12oo köz
vetlen-támogató bevetést hajtottak végre a szövetséges földi 
erők érdekében. A Luftwaffe-nál vadászválsóg állt be, amely 

lehetetlenné tette a csapatok sikeres légi fedezését és kilá
tástalanná a kisszámú bombázóerők bevetését. Elsősorban a ke
leti front eseményei miatt a még ütőképes vadász és zuhanébom- 

bázó egységeket északra telepitették át. Pedig "a légi támoga
tás hiánya megfosztotta a német parancsnokságot annak lehető
ségétől, hogy a szövetségesek anzioi hídfőjét felszámolják.” 

/378/
1944 nyarán a korlátlan légiuralorn szerepét túlértékelve 

a harcászati repülőkötelékek folyamatos együttműködésének ro
vására a fő haiigsulyt a támadások hadászati-bombázó előkészí
tése kapta. Földi egységeket azonban ezúttal sem sikerült 

pusztán önálló bombacsapásokkal legyőzni. 1944. márc. 15-én 

pl, Cassino 2,5 km -nyi német állásaira 514 bombázó lloo t bom
bát dobott /a JG 53» JG 77 és a 2. o. v. csop. 39 gépet le
lőtt/ a védelem en.ek ellenére kitartott. Sőt a nagyméretű 

rombolás maguknak a szövetséges gépesített egységeknek oko
zott előrehaladási nehézségeket. A következő hetekben ismét 
felélénkült a folyamatosan együttműködő harcászati légitevé
kenység, amely eredményes végrehajtásához éppen úgy a korlát
lan légiuralom szolgáltatott megfelelő alapot. Több standard 

vadászegységet /145. sz./ bombafelfüg^esztők felszerelésével 
alacsonytámadó feladattal vetették harcba. ”A közvetlenül tá
mogató repülőgépek viszonylag veszteségekkel tevékenykedtek; 
veszteségeik többségét a földi elháritótüz okozta, s nem az 

ellenséges vadászok."/379/
1944 májusában rövid időre felélénkült a német-olasz lé-
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gierő tevékenysége. Máj. 18-án Itri körzetében 2 FW-190 va- 

dászbombázó csoport támadta sikeresen a fedezetlen amerikai 
gyalogságot. Jún. 4-én Chieti előtt ME-lo9 és MC-2o2 gépek va- 

dászalacaonytámadó bevetései kényszerítőtték védelembe a szö
vetségesek előrevetett egységeit /17 felderitő-páncélost lőt
tek ki/. Nyilvánvalóvá vált, hogy a szövetséges légiuraloxa 

ellenére"a főerőktől elszigetelt és légi támogatással nem ren
delkező egységek nem haroolhattak sikeresen hosszabb ideig, ha 

az ellenség a döntő pillanatokban hatékonyan felhasználta lé
giere jét."/38o/

Az Overlord-hadmüvelet megindítása előtt részletesen ki
dolgozták a Nyugat-Európában harcoló csapatok légitámogatásá
nak kérdéseit. Ehhez ez olaszországi harcokon kívül az 1942. 
aug. 19-én Dieppe-nól 6ooo fővel végrehajtott partraszállás is 

fontos tapasztalatokat adott. Az angol légierő 2617 bevetéssel 
próbálta támogatni a partra tett egységeket, légiharcokban 88 

fedező "Spitfire V/B" és 12 "Hurricane II/C" vadász pusztult 

el, szemben а II/JG 2 és а II/JG 26 72 db ME-lo9/G és FW-19o/A 

repülőgépével.
Tűi a veszteségeken a "Jubilee"-akció felhívta a figyel

met a stratégiai légierő űjszerii alkalmazhatóságára. A nehéz
bombázóknak el kellett zárniuk a partraszállás térségét. Ennek 

érdekében 1944. jún. 6-ig a franciaországi vasutak 7o $-át a 

közúti csomópontok 35 %-át elpusztították. A partraszállás 

lőkészltése alatt loo-nál több gépes csoportokban a védeL 

minden felderített állását támadták. Végül részt vettek a tá
madások közvetlen előkészítésében, ilyenkor az olaszországi 
tanulságok alapján 45 kg-oe repeszbombákkal támadtak, hogy ne 

keletkezzenek útakadályok. "Az Overlord hadművelet végrehajtá
sának időszakában a szövetségesek hadászati lé ierejének zömét
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a szárazföldi csapatok tevékenységéhes kapcsolódó feladatok 

végrehajtására összpontosították,"/381/ A nehézbombázó erők 

közvetlen harctéri működése megsemmisítő erővel érte a néme
tek védelmét, de a nagy hibaszázalék miatt több esetben sa
ját csapatoknak is veszteségeket okozott. Jón, 24-én a 3o. 
gy. ho. beosztott páncélos ezrede képtelen volt gyors áttö
rést végrehajtani. "A harcfeladatot nem tudom teljesíteni 
3o perce saját nehézborabázólnk támadái 
jelentette parancsnoka a hadseregtörzsnek. A földi csapatok 

vizuális jelekkel /5o-6o m-en léggömbök, színes légvédelmi 
rakéták/, illetve függőleges rádiójelzésekkel jelölték saját 

peremvonalaikat, ennek ellenére júl. 25-én a 9* és a 3o, gy. 
ho-t is támadás érte. Ezek hatására felújították az 1943 jú
liusában kiadott FM-loo-2o utasítás elveit, mely szerint 

’’harcászati szituációknál csak kritikus helyzetben célszerű 

bevetni a légierőt.”/383/
A harcászati bombázóerőkön belül két külön repülőerőt a- 

lakitottak ki. A B-25* B-26 közepesbombázók a közvetlen elő
készítés szakaszában a német védelem teljes mélységét, a tá
madások megindulásakor a tartalékállásokat, felvonuló csapa
tokat,légelhári tó és páncélelháritó terepszakaszokat, tábori 
repülőtereket támadtak, A ’’Baltimore", "Boston" gépeket repü
lő, mozgékonyabb kötelékeket közvetlen harotéri célok* üteg
állások, bunkerek, szétbontakozó páncélosegyeégek, műszaki zá
rak ellen alkalmazták. "A harcászati légierő és a földi csapa
tok együttműködésének fenntartása érdekében a hadtest- és had-

együttmüködési csoportokat osztottak 

be a légierő magasabbegyBégeinek törzseiből,"/364/ Izeknek a 

törzseknek a munkája elsősorban a közvetlen lágielőkészités

• • •

alatt állok."/382/ -

osztály törzsekhez . •»
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megbízhatóbbá válásában tükröződött. 19*4. jól. 24-án Saint 

Lo körzetében a 4. gy. ho. és a 2. pc. ho. támadása előtt а
6o perces közvetlen előkészítés során a 38o bombázórepülőgép

re tudták kozelhozni a saját csapatokhoz /u-akcióját 5oo
gyanekkor 15o7 nehézbombázó bevetést hajtottak végre 15oo 

es biztonsági sávtól kezdődően/•
A lógdeszent csapatok közvetlen támogatását is a harcá

szati bombázóerőknek kellett ellátniuk a partraszállás idősza
kában. A flotta tüzértisztjeivel együtt repülőirányítókat is 

földre tettek, akik azonnal közvetlen rádiókapesolatot hoztak
létre. "A megfigyelő összekötő tiszteket ejtőernyővel, vagy

Működésük következtében e tüztá-vitorlázókon vetették be 

mogatás hafcássossága jelentősen megnövekedett."/38b/ A kidol
gozott Összeköttetési rendszer hiánya miatt a harcászati bom
bázóerők működésével kapcsolatban is merültek fel problémák. 
Legkevésbé a deszanttámogató akciók voltak sikeresek. A 6. a. 
ld. ho. pl. "Sok esetben azért is nehéz helyzetbe került, 

mert a szervezetlenség következtében saját repülői bombázták, 
és ez jelentős mértékben növelte veszteségeit.и/38б/ A Luft
waffe passzivitására nem számítva több esetben a földi csapa
tok tüzet nyitottak saját repülőgépekre is. Egyedül jól. 3- 

án, a 8. US hdt. szakaszán 17 saját lelövés történt. Más e- 

setben a légierő lemaradt a gyorsan előretörő földi egységek 

mögött. A 7* US hds-t támogató bombázókötelékek súg. 29. - 

szept. 14. között mindössze 5o t bombát tudtak ledobni.
A harcászati légierő vadászbombázó kötelékeit P-4o/K, P-

.. •

47/D, P-51/D amerikai és "Typhoon I.", "Tempest V.", "Mos
quito VI, XIII." angol típusokkal szerelték fel a partraszál
lás előtt /387/. Részletesen megszervezték az egységek folyi 

matos harcbeavatkozását rohamtáraogatás idejére, A gépek szá-
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mára mindössze 25o m-es biztonsági sávot jelöltek ki. "A lé
gierővel való szoros együttműködés végett minden rohnmhadosz- 

tályhoz különleges repülőösszekötő csoportot rendeltek ki, a- 

mely hivni tudta a repülőgépeket.”/368/ A hívások alapján a 

repülőmagasabbegyaégek törzsei utasították a repülŐköteléke- 

ket. Az összeköttetésnek ezt a módszerét a partraszállás után 

sem szüntették meg, sőt elsősorban a páncélos egységek támo
gatására még szorosabbá tették.

A repülő-összekötő csoportok közvetlen rádiókapcsolatot 

létesítettek 1944 augusztusától, a támogató kötelékekkel. Az 

egyeégek felett járőröző rajok a hívástól számított 5 percen 

belül már táraadhatták a célokat, szükség eseten pedig erősí
tést is hívhattak. "Minden egyes páncélos hadosztály részére 

egy-egy vadászbombázó csoportot jelöltek ki, amely 

gáttá a páncélos oszlopok előrenyomulását."/369/ A harcászati 
bombszóerők működésének bizonytalansága miatt a deszantok 

közvetlen támogatása is sokszor a vadászbombázó századokra 

hárult* 1944* jún. 6-án a lol. US ld. ho. 5o6. ejt. e. "Ty
phoon" gépek harcbeavatkozásával minimális veszteségekkel 
tudta áttörni az lo58. n. gr. e. védelmét és egyesült a 8. US 

gy. e-del.

támo-• • о

A páncélos ás gépesített egysegek számára a közelfelde- 

ritést nem német-tipuaű megfigyelő gépek, /tüzhelyesbitést 

és rádiéforgalmazási zavarok esetén összekötő-futár feladato

kat ellátó Auster А0Р-6/, hanem nagy számban gépágyú, rakéta 

és bomba fegyverzettel repülő vadászbombázók végezték. Ezek 

nagyobb kötelék riasztása nélkül is eltóvolithatták a földi
csapatok utjából az úttorlaszokat, páncéltörő támpontokat, 
gyes beásott harckocsikat. A 9* lhds. vadászbombázó csoportja

Ф
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"a harckocsioszlopok kisérése végett egy hét alatt 984o re
pülőgép-felszállást hajtott végre 

lel."/390/
A partraszálló hadművelet ée a franciaországi támadó 

hadműveletek során a közvetlen lágitámcgatáa korlátlan szö
vetséges légiuralomban valósult meg. 1944. jún. 6-án 14674 

szövetséges felszállással szemben 57 német bevetés történt. A 

német légierő 22-szeres hátrányban /llooo - 5oo harci repülő
gép/ még "jelentéktelen vadászvédelmet sem biztosíthatott 

Pommel földi csoportjainak."/391/ A 3. Ifi., de az egész 

Luftwaffe erősen magán viselte a keleti front növekvő veszte
ségeinek nyomát. A német ipar elleni szövetséges légitámadá
sok ekkorra már döntően befolyásolták a német légierő szerke
zetét, és lehetőségeit. Noha az ipar 1944-ben növelni tudta 

gyártókapaoitását /4o593 gép/, a növekedés lendülete a koráb
bi évekhez képest jelentősen csökkent, ugyanakkor a Luftwaffe 

havi átlagos repülőgép vesztesége ekkor érte el maximumát. A 

védővadászgyártás javára a zuhanóbombázó és csatarepülőgépek 

gyártása visszaesett. Erőteljesen hatott az a tény is, hogy 

"Németország gazdaságát a teherbíró képességéhez viszonyítva 

túlfeszítették."/392/
Jún. lo-én új légiegységeket vezényelt a német hadveze

tés, de az I, III/JG 1, I, II, III/JG 3, II/JG 54, JGr loo 

egységek ME-lo9/G vadász és FW-19o/A vadászbombázó repülőgé

pei erejéből sem a harcászati ellencsapások kisérésére /aug. 

7-én az 5. pc. ho. és a 2. gy. ho. Avranche-i ellentámadását 

27 vadászbombázó kisérte/, sem a szövetséges légiuralom megin
gatására nem futotta. Nem tudták megakadályozni a szövetséges 

légifelderitést sem. A rendelkezésre álló vadász és vadászbom

bázó gépeket meghatározott terepszakaszok feletti járőrözésre,

655-öt felderítési oél-• • •
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vagy szabad vadászatra használták»

1944.» dec. 16-án az Ardennekben a 6. SS pc. hds., az 5* 

pc. hds. és a 7. t. hds. ebivel csapást ráértek a szövetsé
ges állásokra. A Luftwaffe lehetőségeihez képest felkészült 

a támadó csoportosítás támogatására. Feltöltötték a II. rep. 

hdt-et és a 3. támogató rep. ho-t. "December végére Hitler
nek sikerült légi csapásmérő csoportosítást létrehoznia."/394/ 

A fedező légikötelékekben azonban vadászrepülőgépek voltak 

döntő többségben /mindössze 91 db közvetlen támogató repülő
gép/. A hadműveleteket a szövetséges légierő kikapcsolása ér
dekében repülésre alkalmatlan időben kezdték. 6 napos harcban 

22 km-re megközelítették Dinant-ot, dec. 23-ától az időjárás 

nagyobb légiaktivitást tett lehetővé, A Luftwaffe feladatául 
a folyamatos járőrözéssel biztosított közvetlen vadászvédel
met határozták meg. Még dec. 27-én is 6oo felszállást tudtak 

végezni a szövetségesek 45o vadászbevetéseivel szemben. Több 

támadást intéztek az angol-amerikai harcászati légierő repü
lőterei ellen. A legnagyobb szabású ilyen akciót 1945. jnn. 

1-én hajtotta végre egy külön erre a célra létrehozott vadász
csoport. A támadás "okozott ugyan harcászati meglepetést, de 

a szövetségeseknek csak 15o repülőgépe pusztult el és 111 ron
gálódott meg,"/395/ Az angol-amerikai légierő január első he
tében nemcsak kétszeres vadászbevetéssel múlta felül az egyre 

jobban kimerülő II. rep. hdt-t, hanem 87oo felszállásban ha

tásos közvetlen támogatást nyújtott a földi erőknek. Ugyanak
kor az ardenni koi'zetben a német támogató gépek alkalmazását 

eleve nem folyamatosra tervezték, csak indokolt esetben szán
dékoztak felhasználni ezeket konkrét célok ellen.

1945 folyamán a szövetséges hadvezetés értékelése alap

ján a szárazföldi csapatok közvetlen támogatásának jelentősé-
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ge ősükként. A harcászati légierő feladata pl. a márc. 24-ón 

induló rajnai deszant-hadra ivelet során a helyi légifölény 

biztosítása,a hídfő elleni ellenséges támadás megakadályozá
sa és a hidfő kiterjesztésére bevetett 18. ld. hdt. leszál
lásának biztosítása volt. "Erre a támogatásra jellemző, hogy 

a hadművelet első napján a földi csapatok harcát a szövetsé
ges légierő mintegy 8000 repülőgép bevetéssel támogatta."/395/ 

A bevetéseknek azonban csak 12 36-oe volt szoros közvetlen tá
mogató jellegű. A korlátlan légiuralom birtokában és a földi 
csapatok akadályok nélküli, gyors előrehaladása következté
ben, a Ruhr-vidéken "az amerikai légierő április 12-től be
szüntette az aktiv tevékenységet a német csapatok körülzárt 

csoportosítása ellen."/396/
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A szárazföldi erők ég a légierő közvetlen együttműködése a
keleti fronton a hitleri Németország szétzúzásának időaza-

kában

Az 1944, évi s ovjet támadóhadmüve letek, a "sztálini tiz 

ceeoás** idején vitathatatlanul megmutatkozott hadászati-had- 

miiveleti méretekben a szovjet fegyveres erők, 0 ezen belül a 

légierő mennyiségi-minősógi fölénye Avov-Szandoaierzs 6000 

röpülő szemben 1342, Iasi-Kioinyov 176o repülő szemben Ölő 

német géppel/, A krimi óo karélial offenzivák után induló Bas
ra tyioa-hadmüvelet alatt megszilárdult a légiuralom, amelyet 
a legtöbb esetbe harcászati mérőtökben is érvényesíteni tud
tak a szovjet repülőkf ehhez az ipar 1944-ben havi átlagban 

42oo harci gépet gyártott#
Nagy gondot fordítottak a repülőterek építésére, illetve 

helyreállítására# A Bagratyion-hadmüvolet előkészítése során 

47 repülőteret és 34 frontközeli felszállópályát létesítet
tek. A gyorscsapotok feladatai közé tartozott az ellenfél tá
bori repülőtereinek lehetőleg épen való megszerzése# 1944# 

márc# 2d-án az áttörő gépesített egységek Csemavic légibázi
sát rongálódás nélkül /50 német repülőgéppel/ szerezték meg#
A szovjet légierő önálló hadászati működését nem növelték je
lentős mértékben, egyrészt mert a német légvédelem aránytala
nul nagy veszteségeket okozhatott volna, másrészt pedig az an
gol-amerikai stratégiai légierő alapvetően ellátta az ilyen 

jellegű feladatokat#
Ugyanakkor "az ellenséges védelem áttörésének idején kü

lönösen fontossá vált a légierő és a szárazföldi csapatok kö
zötti együttműködés. "/397/ 1 zórt a PE—Ö távolbonbázó, TU-2 és
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IL—4 közepesbombázó kötelékeket fokozottan igénybe vették a 

földi hadműveletek előkészítésénél, nemcsak a megelőző előké
szítés szakaszában /3-15 nap/, hanem a közvetlen előkószitós- 

nól /lo perc - 2,5 óra/ is* 1544. Jún. lo-én a 13* Ihds, csa
pása teljesen megbénította a finn védelmet. "Több mint looo 

repülőgép táraadta előretolt állásainkat, összekötő vasúti és 

közúti vonalainkat. "/390/ - Írja emlékirataiban Mannerheim 

marsai, z a szám túlzott /58? repülőt vetettek csak be/, de a 

tévedés a légitámadások hatékonyságát tükrözte. A bombázóerők 

működése azonban nem mindenütt volt ilyen sikeres. 1944. Júli
usában a Lvov-i hadművelet idején az előkészítés lo78 gép be
vetése ellenére sem tudta megsemmisíteni a németek mélységi 
védelmét, mert a boinbatámadások nem pontosan felderített ellen
séges állásokat értek, hanem csak egy adott területet. " 

bombázás csak akkor hatásos, ha pontosan a célokra, nem pedig 

területre, vagy feltételezett célokra irányul. A területre 

mért tüzérségi és légi csapósok nem képesek megsemmisíteni az 

ellenséges védelmi rendszereket.”/399/
A szárazföldi csapatok támogatásának Javítása, a boabacca- 

pások pontosabbá tétele és a légierő riasztása és harcbaavatko- 

zúea közötti idő lecsökkentése érdekében a harcoló aagasabbegy- 

sógekhez vezényelt operativ repülőirányitó csoportok tevékeny
ségi körét szélesítették, híradóeszközeiket modernizálták. Ezek 

”a repülőerők legaktívabb, legésszerűbb fölhasználásának bizto
sítására a célirányok kijelölése mellett rávezették a repülő- 

egységeket a célokra,"/4оо/ A harcászati bombázóerő egységeit 
1944-ben új PJ-2/PT és "Boston III." gépekkel szerelték fel. !- 

zek a kötelékek döntő szerepet kaptak a közvetlen előkészítés 

sorún a pere:rvonal megerősített támpontjai, a támadások megin-

a• •.
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dulása után pedig a hátsó vódőerők, az ellenség mögöttes te
rületei és előrevont tartalékai elleni harcban, 1944# júl,« #

lo-ón a 12, lhds# támogató bombázóéról 3o perc alatt 51o# júl# 

27-én a 6, lhds# repülői a közvetlen előkészítés lo perce 

latt 25o bevetéssel nyitottak utat a földi áttörő csapatok
nak, a 9* hds. szakaszán# Támadási időszakban, hogy korlátoz
zák az ellenség vadáésvédeimének működését a harcászati boabá- 

sóerők sorozatos támadásokat hajtottak végre, a frontközeli 
német repülőterek ellen# Amikor, jón* 2o-a után "különösen а 

őobrujszk körüli harcokban as ellenséges légierő aktivizáló
dott о hadvezetés támadássorozatot szervezett a német lógibá- 

zieok ellen#"/4ol/
A harcászati bombásőerők peremvonal feletti biztonságos 

működéséhez pontosan kellett ismerni a repülőgépe leneк a földi 
csalhatok helyzetét# A rádió használata aellett vizuális mege
rősítő jeleket vezettek be, 1944 júniusában a 5* Belorusz 

front szakaszán a földről 5o-öo°-ao szögben kilőtt zölt rakó- 

tasorozaü, és 3o cm széles fehér ponyvacoikok jelezték a pe
remvonalat. A harckocsik ezines srapnel lövedékekétaa műszaki 
zárak, vagy páncóielháritó támpontok fölé lőve célokat jelöl
hettek ki suhanó- és csatabombázók számára. Ugyanakkor a gé
pek vörös rakéttajellel vagy meredek rácsapással jelezték a 

kritikus objektumokat a földi egységek számára# Közvetlen harc
téri alkalmazás esetén a harcászati bombázó egységek 15oo m-en 

érkeztek a légtérbe, innen a Pl-2 gépek 700 m-re zuhanva kezd
ték meg akcióikat! a csatabombázók siklórepülósben támadtak,
5oo m-ig süllyedve# Az egyeztetett tevékenység lehetővé tette, 

hogy szükség esetén minimálisra csökkentsék a saját erők előt
ti biztonsági sávot# 1944# jál# 15-én a 4, bomb, hdü, gépei 
250 m-re közelítették meg csapataik pcremvonalát#
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A harcássati bombázókét e lékek működését több tényező ne

hezítette. A gépek, elsősorban az orrfutós amerikai típusok 

csak «jobb minőségű kifutókról működhettek. A tábori repülőte
rek időjárásváltozások hatására használhatatlanná váltak. Az 

1, és a 2. Ukrán front Luc к—PodoIszk-i támadása alatt, 1944 

februárjában "az olvadás tönkretette a frontközeli repülőte
reket, volt olyan naj), hogy egy légihadseregnek csak 1-2 üze
meltethető légibázisa iaradt."/4o2/ A távoli, betonpályás re
pülőterekről működő kötelékekkel természetesen nehezebb volt 

szoros összeköttetést tartani a földi csapatoknak. A másik 

probléma, amely főleg gyors áttelepüléseket igénylő hadászati 
manőverek idején jelentkezett, az üzemanyag és lőszerhiány, 

amely а II. vh. valamennyi hadszínterén ott szerepelt a légi
erő működését korlátozó okok között. 1944 júliusában a 2. és 

a 3« hk, hda, alig kapott légitámogatást. Különösen a bombá
zó erők tevékenysége vált jelentéktelenné, ”1944. július 29-én 

а 6, légihadsereg, amelynek állományába 14oo repülőgép tarto
zott, és az ellenséget két-hóromszorosan múlta felül, mind
össze csak 95 repülőgép-bevetést hajtott végre."/4o3/

Uj típusokkal szerelték fel a szovjet vadászrepülő egy
ségeket. Kagy szériában kerültek frontra a LA-5/KJ majd pedig 

a LA-7 gépek, melyeket elsősorban légiharcokra szántak, A 

JAK—1/ , JAK—3 és JAK—9 2o-37 mm-es motorgópágyúval felsze
relt repülőgépek változatai alkalmasnak bizonyultak földi 
célpontok elleni harcra is /JAK-3/11, JAK-9/х/, A korábbi va- 

dásztipusokat most már általánosan vadászbombázókónt repülték 

/JAK—1, MÍG—3/# A vadászgépek rossz repülőtér viszonyok kö
zött is megbízhatóbban működhettek, mozgékonyságuk hegyes te
repen előnyös harci lehetőséget biztosított számukra, "A va
dászrepülőgépeket gyakran közelbombázó-csatarepülőgépekkónt



- 218 -
használták fel* zek 5o-loo kg súlyú bombaterhet vittek, és 

a csatarepülőgépekkel együtt bombákkal és fedélzeti fegyverek 

tűsével pusztították as ellenség élőerejét és haditechnikai 
eszközeit*"/4o4/ A légi uraIon biztosítása után az 1944 nyári 
harcoktól módosították a földi csapatok közvetlen vad-assvé
deimet* A Járőröző gépek számút géppárokra csökkentették, e- 

sek is legtöbb esetben "szsbadvadássatra" repültek*
A csapatok fedezési riasztási rendszert dolgoztak ki a 

harcászati bombázóerők működtetéséhez hasonlóan, F.s a módszer 

azonban, csak nagyobb ellenséges kötelék megjelenésénél vált 

be, a német vadász-, vadászbombázó rajok működését nem tudta 

megakadályozni. 1944, márc. 24-én а Зоб. csat,rep. ho* német 
vadásztámadás miatt nem tudta teljesíteni feladatát és 6 gépet 

veszítettI a szovjet készültségi vadászokat más feladattal kö
tötték le, igy nem tudtak harcba avatkozni. A szárazföldi egy
ségek főleg az FW-19o-es vacíászbombázók működése miatt szenved
tük veszteségeket* A nagyobb szárazföldi csoportosítások, táma
dóékek védelmére az általános utasításokat módosítva, vissza
tértek a századkötelókü közvetlen védelemhez, "Az előremozgó 

oszlopok támogatósát vadász-századok folyamatos járőröstetősé
vel látták ol."/4o5/ s a módszer a készültségi vadászerők nö
velésével alapvetően lehetővé tette, a helyi lógifölóny meg
szerzését is az egyes irányokban*

A szárazföldi harc támogatásúnak legfontosabb típusa az 

IL-2/M-3 csatarepülőgép volt, melyből 1944 közepéig 3ől63 ó- 

pült a szovjet légierő számára. Elkészült a tipus feljavított 

változata is IL-lo jelzéssel* Ez utóbbi teljesítmény© lényege
sen túlszárnyalta valamennyi hasonló csatarepülogópót a vilá
gon /510 km/h/. Fegyverzete kombinált csatarepülő feladatok 

ellátását tette lehetővé /2 db 37 mm-ee K,371 vagy 4 db 23 m-
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eo HSz.23 gá,, 8 db 132 mm-ев КВа* 132 ME/* A csatarepülógó- 

рек felhasználósa igen sokoldalú volt* Felderítő repüléseket 

ós "szabad-vadászatot” végeztek az ellenség mögöttes terüle
teim a tüzérség lőeieaeit helyesbítő tűzvezető egységek ál
lományát is Jórészt IL-2-esekkel töltötték fel* Rohamélőkó- 

szités során a harcászati bombázókkal együttműködve előre ki
jelölt pontcólokat /vezetési, hiradópontokat, ropülőösszekö- 

tő állomásokat/ romboltak* A szárazföldi csapatokkal szoros 

együttműködésben rohamtámogatást végeztek, A támogatás haté
konyságának fokozása érdekében a rohamnál közreműködő csata- 

repülőegysógek még a közvetlen előkészítés idején levegőbe 

meikedtek, Így az átmenet folyamatossá vált, "A Lvov-üzando- 

mierzs-i támadó hadművelet idején Jól sikerült a légierő al- 

az előkészítő bombacsapást folyamatosan követ
te 35o csatarepüiőgép másfél órás harc tevékenysége. ”/4o6/

Egyes esetekben csatarepülő kötelékeket Jelöltek ki ar
ra, togy a tűz előkészítés idejére hátsó védelmi fedezékekbe 

húzódó nCmet erők visszatérését az előretolt állásokba mega
kadályozzák, Aug, 2o-án a 37* hds, támadó egységei minimális 

ellenállásba'ütköztek a 13* n. pc* no. szakaszán, mert а 951* 

ós 21o. csat.rep* e, megakadályozta az ellenség peremvonalá
nak megerősítését* A veszteségek csökkentése és a célpontok 

hatékony elpusztítása megkövetelte, hogy a támadó csatarepü
lők első raja, vagy szükség esetén nagyobb köteléke a légvé
delmet fogja le. Bonok a csoportnak "állományában olykor több 

repülőgép volt, mint amennyivel maga a csapásmérő csoportosí
tás rendelkezett,”/4o7/ Kiterjedt a csatarepülő egységek har
cászatánál az a módszer is, hogy akcióik megkezdése előtt egy 

géppár "üres”, felderítő lecsapásokat végzett* Ezt elsősorban 

fedett, vagy átszeIdolt terep felett alkalmaztak.

kalmazása ее»
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Az IL-2-es egységek irányítására mozgó hírközpontokat 

hoztak létre /elookout az 19W, januári leningrádi hadműve
let idején a 277. csat.rep, ho,/, melyek folyamatosan követ
hették az előremozgó egységeket. A harckocsi magaBabbegysó- 

gek ólezredeinél olyan rádióállomásokat működtettek, melyek 

egyrészt kapcsolatba léphettek a csatarepülők bázisaival, 

másrészt közvetlen összeköttetést létesítettek a harcmező fö
lé érkező repülőkötelékekkel ie. Hasonló rádióközpontokat mű
ködtettek a lövész magasebbegységeknól is. Szept* 12-ón a 

155* löv. ho. olyan erős oldolazótüzot kapott a Mokre hegy
ségből, hogy le kellett állnia* Szükségessé vált a légierő a- 

zonnali felhasználása. "A légierőnek a lövészhadosztály pa
rancsnoka mellett lévő képviselője útján 

tották a kérést a repülőhedoostály parancsnokságához, aki a-
a repülő-öoz-

szekötő tiszt kapcsolatba lépett a kötelékekkel és a megsza
bott célokra irányította őket•"/4oö/

Egyre több támogatást kaptak a légierő részéről az éj
szakai támadások is. 1944. jún. 22-23-án Mogiljov körzetében 

65o rohamelőkószitő és támogató bevetés segítette a gyalogsá
got az ellenség élvonalának áttörésében. A szovjet gyalogság 

álcázóernyővel fedett gödörtüzekkel jelölte meg pere.,vonalát 

az előkészítés idejére, a roham kibontakozásakor pedig a fel
derítő harckocsikra szereit vörös reflektorokkal és az ellen
álló objektumok föló lőtt zöld lövedékekkel jelzett a légi 
rőnek. Felnasználták a csatarepülőgópeket város-ostromok ide
jén is. Júl. 1-én Polocknál a 23* gd. löv. hdt. támadása pán
célos ellenlökósek miatt lelassult. "Kénytelenek voltunk j 

lentős ropülőerőket, főként csatarepülőket bevetni az ostrom 

támogatásához• *'/4o9/ - irja Bagramjan tábornok. Ha az IL-2-es

rádión tovúbbi-. •.

zonnai két csatarepülő csoportot küldött ki • •.
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gépek as utcai harcokba csak korlátozottan tudtak is beavat
kozni, a páncéltörő, aknavető támpontok és beásott harcko
csik megsemmisítésével meggyorsították a gyalogság harcát# 

Hasonló eredményeket ért el a 211. csat.rep, ho. Rigában.
Kedveső tapasztalatokat szerzett a szovjet hadvezetés a 

légierő, mindenekelőtt a csatarepülőerők alkalmazásával kap
csolatban. He yes terepen folytatott harcoknál a fő támadási 
irányban a csatarepülők a terepsojátosságoknak megfelelően 

kis, 4-8 gépes kötelékekben tevékenykedtek, de igy is jelen
tősen hozzájárulhattak támadó csapataik sikeréhez. "A kele
ti-kárpáti és a nyugati-kárpáti hadműveletekben a légierő 

részben helyettesítette a tüzérséget, amely nem tudott a csa
patok nyomában előre haladni,tt/41o/ Hogy a nagyobb támadó cso
portosítások légi támogatásához szükséges repülőmennyioóget 
biztosítsák, és hogy esek kellő önállósággal rendelkezzenek, 
általában 1 csatarepülő- és 1 vadászhadtestből álló repülőcso
portot rendeltek melléjük. Г>44. szeptemberében az 1. n. pc. 

hds. elleni hadműveletben az 1# gd. csat.rop# hdt. és az l. 

v. hdt, a 38, hds., a 8. csat.rep. hdt* és a lo. v. hdt. pe
dig a 18* hdt. mellé került beosztásra* A felállított repülő- 

csomópontok segítségével azonban a légi hadseregek /2* és 8. 
Ihds*/ szükség esetén más irányokban is igénybe vehették a re
pülőé soportositások egységeit•

1944, elején a Luftwaffe kötelékeit feltöitöttók. gyre 

növekvő gondot jelentett azonban az egységek üzemanyag- és lő
szer ellátása. A harci egységeknél káderhiáay jelentkezett; о 

kiképzés takarékossági megfontoltságokból 250-röl pa repülőé
rára csökkent, "gyre nagyobb repülőkontingenst kellett honi 
légvédelmi célokra felhasználni /1944, júi. 1418 egymotoros, 
855 kétnotoros vadászgép/, A Luftwaffe feltöltése során alap-
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vetően a standard típusok módosított változatai kerültek a 

harci egységekhez, A bombázóerők Ш -111/H, DO-217/K, JTJ-ШД) 

gépel egyre nagyobb veszteséggel támadhatták a frontvonalat. 

Hátország elleni működésüket, mivel ©z vadászfedeset hiányá
ban teljesen irreális volt a szovjet légi uralom megszilárdu
lásával 1944 augusztusában leállították. "A harcászati jel
leggel bevetésre kerülő JU-öö/D és JU-186/A gépekkel felsze
relt egységek tevékenysége csak a védelmet, főleg a folyó-

”/411/, nagyobb ellentámadó hadmüve-vódelmet erősítette 

lethez nem tudott megfelelő légiaktivitással hozzájárulni.
A vadászegysógek többsége MF,-io9/G és FW-l9o/A, -/D gé

pek különböző változataival repült. A vadászgépek rendszeres 

jároröztetésót már 1944. februárjában megszüntették, helyet
te a vadásskészültsógi rendszert vezették be. A aagasabbegy* 

sógekhes külön vadászrepülő-irányitó tiszteket küldtek, akik 

rádiókapcsolatban álltak a repülőiaagasabbegységekkel. Ha a 

védelmi szakasz helyzete megkövetelte /folyó-átkelőhelyekf 

terepet uraló magaslatok, hágók, vagy fontos közlekedési cso
mópontok előtere/, közvetlen kapcsolatot létesítettek a föi-

...

dl csapatok és a körzet vadászcsoportja között. Az elfogóva- 

dász repülőgépek hire dó-háló a a t át felhasználva több alkalom
mal a földi egységek tüztéraogatására is a légtérbe divtuk 

zeket. 1945. márc. 23-án Kire körzetében a 9. és 11. SS pc. 

féld* oszt-t a lo?* gd. löv. ho. heves támadása érte a hely
színre érkező rg/JG 21 Ml-lo9-einek alacsonytámadása elégte
len fegyverzetük és a pá ;cóIvódélem hiánya következtében ta
núsított kis aktivitás miatt semmilyen eredményre nem veze
tett.

A Luftwaffe legyőznetétlennek hitt zuhanóbombázó repülő- 

nem© a gépek technikai modernizálása ellenére sokat veszített
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jelentőségéből. A gépek megközeiitósi óo hazarepülósi útvona
lakon súlyos veszteségeket szenvedtek szovjet vadásztevékony- 

ség esetén, de eredményességüket a szovjet csapatok 37 mn-os 

légvédelmi ágyúi is korlátozni tudták, A JU-Ö7/D-3» -/D-5 gé
pek elsősorban mozgó, vadúszfedezet nélküli szovjet egységek 

ellen mértek csapásokat, 1944, máj, 29-én а 135* gd, löv, e. 

a Stinke előtti magaslatokon kénytelen volt leállítani táma
dását, de a német ellenlökóseket sorra meg tudta állitani. 

Ellenállását két 12 gépes zuhanóbombázó kötelék bevetésével 
tudták csak megtörni. Viszonylag sikeresen alkalmazták éjsza
kai bevetésekre a típust, támadásnál gyújtólövedókekkel je
lölték ki céljaikat a földi egységek, szovjet áttörés esetón 

pedig fehér fényű tűzzel, vagy felfelé sugárzott rádiójelek
kel.

A zuhanóbombázó harcmodor utcai harcok során még а II, 

vh, befejező időszakában is jelentős támogatást jelenthetett 

a földi csapatoknak. 1944 augusztusában a varsói felkelők el
leni harcban fontos szerephez jutottak a JU-öö-as repülőgé
pek, "Lett volna esély arra, hogy a felkelők elfoglalják az 

oly fontos repülőtereket, Oké elét* ós Bielanyt • ••”/4-12/, de 

nem kellő erővel hajtották végre ezeket az akciókat, így a 

német zuhanóbombázók közvetlen közelről támadhattak. Megsem
misítve az áttörlaszokat, átjárókat, bombáikat a tűzfészkek
ké kialakított hazak ablakain bedobva döntően hozzájárultak 

a felkelők csoportokra tagolásához, az egyes körzetek elszi
geteléséhez, vagy a páncélosok mozgásának megkönnyítéséhez. 
Hasonló eredményeket értek el Czestochowában, ahol a városba 

betört 39* hk. e, és az 1888, rlg. e. alegységeinek okoztak 

szokatlanul súlyos veszteségeket.
A német földi csapatok közvotlen támogatásához а
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dászbombázó és csatarepülő repülöneaet is megerősítették# A 

speciális csatarepülőgópek sora a JU-188/3 páneélvadász ós a 

DO-535 vadássbombázó repülőgépekkel bővült, de ezek a kis 

szériában legyártott gépek /a JU-8b/P-hez hasonlóan/ stabili
tásig teljesítményi ós mindenek előtt védelmi problémáik mi
att csak korlátozottan kerültek bevetésre# Több új támogató
tipus, pl# a kéttörssü Ш—lo9/2 vadász bombázó /I db Jo mm-es 

МК.ЮЗ gá 2 db 15 mm-ев Щ.151 gpu 

os bomba/ nem került gyártásra#
A földi erők közvetlen támogatásának fő tipusa továbbra 

is а НБ—129/B /a HS-129/B-3 75 mm-es BK.75 pct. ágyúval épült/, 

a JU-87/G csatarepülőgóp, valamint a FW-l9o/G, ER-lo9/F va
dászbombázó ós alacsonytámadó repülőgép maradt# Izek fegyver
zete a korábbiakhoz képest reaktiv lövedékekkel bővült /2So 

mrn-ee WGr-28, 21o mn-ee WGr-21, 7o mm-os PzB-1, 55 mm-es PzB- 

2/, bombasúlyuk 5o ós joo kg-os SC, SD, AB bombákból állt. 

SzükségmegoIdáéként B4M levegő—levegő rakétákat is felhasznál
tak földi célpontok ellen# Ezek a típusok, ha szilárd szovjet 

vadászfedezetbe ütköztek, teljesítményi, harcászati tulajdon
ságaik miatt nem tudták teljesíteni harcfeladataikat# 1945# 

márc# 8-án a 3o# ós 155# löv# hdt# egységei ellen а II, III/ 

StG 2 és a II/JG 52 kötelékeit vetették be. Az "oszlopok fölé 

a szovjet 288# vadászrepülő-hadosztály kötelékei olyan erős 

"légipajzsot” borítottak, hogy a német I# repülóhadtest ós a 

magyar lo2, repülő-dandár csata- ős vadászrepülőgép kötelékei 
meg sera tudták közelíteni a visszavonuló szovjet csapatok lég
terét. "/415/

A földi csapatokkal közvetlen együttműködésben végrehaj
tott bevetések vagy előre kijelölt célok ellen történtek, vagy 

egy adott terepszakasz ellen# A területekre mért támadások el-

1 db 5oo, 2 db 25o kg-• * •»

J
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lenesapások kisérésekor folyamatosak, védelmi bevetéseiméi 
pedig általában hullámszerüek voltak. A csapatok támogatásá
nak javítása érdekében külön ceatarepülo—irányitó tiszteket
vezényeltek a magasabbegysógek peremvonalába• A 14. n. pc. 

ho. "Ftievo"—ja /összekötő tisztje/ a Schiasaberg-i csatában
a rádiókészülékekkel telezsú-a támojató repülőgépeket " 

folt harckocsiján az orosz állásoktól látótávolságban irányi-
* • •

tóttá."/414/ A páncélos egységek repüiőirányitói főleg Pz- 

III. harckocsikról, más alakulatok "Flievo"-i SdKfz-252 jár
müve ről működtek, igy egyrészt mozgásukat biztosították, 

másrészt rádióforgaImazási zavar esetén fényjelző vagy robba
nólövedékekkel vezethettek célra repülőgépeket. A repülőirá
nyitó tisztek stábjai meghatározták a bevetések Időpontját, 

időtartamát, közölték a repülőkételékekkel bevetésük eredmé
nyeit, tájékoztatták azokat a földi erők pontos helyzetéről, 

illetve továbbították a földi vezetéshez a légifelderités a- 

datait.
A német "csatarepülő erők tevékenysége harcászati mére

tekben még a háború befejező időszakában is erősen hatott a
# * *

földi eseményekre."/415/ 1944, dec. 4-én a 7* gd. Id. ho. 
egységeit Siófok előtt a III/StG 2 és a lo2. m. vadbomb, oszt. 

gépelnek 5o perces támadása tudta megállítani. 1945. febr. 5- 

ón a 45. löv, hdt, egységei Kelet-Poroszországban már géppus
káik és páncéltörő puskáik 55 %-át is felhasználtál: csapét lég
védelmük megerősítésére, a német légitámogatások azonban mega
kadályozták 2o napig az áttörés végrehajtását. Márc• 15-án а 

126. és 128. pcgr. e, а II, III/StG 2 és az I/JG 52 gépeinek 

1,5 órás folyamatos tevékenysége alatt kis veszteségekkel tör
te át a 2o2, löv. ho, védelmét Simontomyánál, ós kijutott a 

Sárvízig, izekben az akciókban FW-l9o ós JU-87 egységek ve-
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Gyes kötelékei vettek részt. A támadásokat a vadúszborabázók 

kezdték, lefogva az ellenség légvédelmét és fontosabb támpont
jait /igyekeztek lefogni az összekötő rádióállomásokat is/, 

ezután zuhanóbombázók csaptak le az egyes célokra, közben a 

FW-19o-esek a vadászfedezetet adták. A támadást általában va
dász-alacsonyt ámadások zárták. Az akciókat 12-la gépes, vi
szonylag nem nagy kötelékekben hajtották végre.

Az ilyen harcászati sikerek száma azonban Luftwaffe rneny- 

nyisági-minőségi hátrányának növekedésével rohamosan csökken
tek. A szovjet légiuralom megszilárdulásával "az ellenség lé
gierejének kevés lehetősége maradt, hogy hatásosan támogassa 

a szárazföldi csapatai harctevékenységét."/416/ 194-5. jen. 16- 

án az 5* hk, hát. Ortelsburg-i odaadása idején 327 zuhanó- és 

vadászbombázó bevetés sem volt elég még a szovjet csapatok 

mozgásának lelassítására sem. Márc. 21-ón búr a Polgáréi felé 

visszavonuló 23. n. pc. hu. üalszúrnyát HS-129 és Ш —lo9 repü
lőgépek I08 bevetésben fedezték, az 1. gd. g. hdt. ólegysóge- 

it nem tudták megállítani« í/iórc. 22-ón a 2o. gd* löv. hdt. és 

a 33* löv. hdt. harapófogóba zárták а 44. gr. ho. részeit. A
II. és III/StG 2 vadászbombásói 5 hullámban támogatták й fel
mentési kísérletet. "A német légitámadások azonban már nem 

tudtak utatvágni a 44. gránátos hadosztály négy zászlóal
jának. "/417/ A néaot csatarepülőgópek óo zuhanóbombázók beve-

...

tése egyre több veszteséggel járt, nemcsak a lengyelországi 
harcokban, hanem a konigcbergi és dól-kelet-európai irányokban 

is, ”1944-43 telén a Magyarország fölötti bevetések napró1- 

napra nehezebbekké és veszteségesebbekké váltak."/418/
A veszteségek listására egyre több egységet fegyvereztek 

át önmagukat védeni tudó, de folyamatos kosvetlentáaogatásra 

kevésbé alkalmas FW-19о-ов gépekre /II, III/8G 2, II/StG 2,
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II/JG 92/. A pere fonalak szovjet csapat légvédelmének javulá
sa, a közvetlen vadászvédelem biztosabbá válása következtében, 
vaiaiaint a va&ászbombázó repülőgépek kis kötelékekben való 

jobb kihasználása érdekében 1944 második felétől a Luftwaffe- 

nál "a aharctér fölötti szoros együttműködést a frontvonal mö
gött 9o km-es sávban található célok elleni aiacsonytámadások 

váltották fel#”/419/ zekben a tmosdásokban a gépeket vagy 

nszaoad-vadássat"-szerüen alkalmazták, általában párokban, a 

szövetséges vadászbombázók bevetési módszereit átvéve, vagy 

egy meghatározott cél ellen különböző irányból több rajt, il
letve egy nagyobb köteléket indítottak. Ez utóbbi esetben a 

közvetlen támogatásból már kivont ME-llo vadász- és ME—21o 

gyorsbombázókat alkalmazták FW-19o-esek fedezetével. 1944# 

nov. 24—ón a szentesi repülőtér ellen vadászbombázók kezdték 

támadásukat a III/StG 2 kötelékéből# Ezt a lo2# m, gyorsbomb# 

oszt# ME-21o/C gépei követték# io perccel az első lecsapás u- 

tán már meg is jelentek e repülőtér fölött az eddig biztositó 

3« kötelék FW-l9o/P**alacGonytornádó repülőgépei#
A szoros harcászati együttműködésről való lemondásra 

kényszeritette a német hadvezetést az a tény is, hogy a rádió
eszközök hiánya miatt ” 

hiányosan működött# Hagy kiesések voltak a légierő ós a szá
razföldi csapatok közötti híradásban#"/42o/ Hasonlóképpen az 

0 felismerés, hogy a Luftwaffe közvetlen támogató repülőéről 
a háború utolsó évére elveszítették jelentősebb harctéri befo
lyásukat, csatadöntő szerepüket nemcsak mennyiségi problémák 

miatt, hanem a harc egész szerkezetében bekövetkezett hadi- 

technikai-hadmüvószeti változások miatt is#
A szovjet harcászati légierő feladatai 1943 elején nagy

szabású város-ostromokkal bővültek. Ez a felhasználás számta-

a háború végén niradásuk már igen• * •
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lan nehézséget állított a támogató légierő elé, de tanulsá
gai /különösen Königsberg ostromáé/ Jelentősen hozzájárultak 

a berlini sikerhez, "Speciális foglalkozásokon beszélték meg 

a légiegységek vezetőivel a feladatokat és a támadás végre
hajtásának menetét, kidolgozták a közvetlen rádióösszekötte- 

tós alkalmazásának módszerét a esatarepülőgópek és a támadó 

harckocsik között."/421/ A légieiŐkószités szakaszában előze
tes felderítést végeztek, támadták a körzet ellenséges repü
lőtereit, légiharcokban kivívták a légiiоlényt, zt két na
pos lógioetrom követte, amely során az előzetesen felderített 

objektumokat, illetve a tervezett betörési sávok mentén min
den feltételezett védelmi támpontot támadtak. Ezután követke
zett a közvetlen lógielőkószités, amelyben épp úgy, mint az 

előző két szakaszban, valamennyi repülőnem részt vett /a ne
hézbombázó- és a flottalégierŐ is/. A roham támogatásához kü
lön repülőcsoportot hoztak lécre 6 hadooztálynyi erővel. Az 

utcai harcok kiséréséhez a harcászati repülőerő vezetése "
2qo vadászgépet Jelölt ki a hadművelet alatt mindvégig csata- 

repülőgépkónti alkalmazásra•"/422/
A konigsbergi harcok kedvező ex^edmónyei mellett a Berlin 

elfoglalása készítésében a Visztula-Odera-i hadművelet nega-
tiv tapasztalatait is felhasználta a szovjet hadvezetés. 1945. 
Január végére az 1. Ukrán és 1. belorusz front csapatai nehéz 

helyzetbe kerültek. "A szovjet csapatok az Oderához való ki-
"/425/ Febr, l-lo.Jutás után elveszítették a lógifoiényt 

között l595o német felszállással szemben szovjet részről 98?
• • •

bevetés /ebből 624 vadász/ történt. Bár a légióralom megma
radt szovjet kézben, a körzet repülőerőit igen rosszul kon
centrálták, ugyanakkor a Luftwaffe vezetése 0 6, Ifi, kötelé
kében 15 vadász- és 17 csatáronülő csoport összevonásával Je-
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lentős erőosszpontositást hozott létre* A német repülők beton- 

pályájá lógibázisokról, a szovjet gépelt erősen foiázott tala
jú tábori repülőterekről működtek, ami erősen csökkentette le
hetőségeiket* Meg kell jegyeznünk, hogy a könnyuvadászgópek 

bevetését egyszerű technikai megoldásokkal biztosítani lehe
tett volna /ilyeneket már az "angliai-iógicsatától" kezdve vi
lágszerte alkalmaztak/* Nagyobb problémát jelentett, hogy le
maradtak a repülőerők ellátószorvei ós a repülőmagaaabbegysó- 

gek törzsei* A repülőképes kötelékeket nem pontos felderítési 
adatokra támaszkodva, sokszor helytelen következtetések alap
ján vetették harcba. Ilyen körülmények között a szovjet csapa
toknak súlyos védelmi harcokat kellett vívniuk* Az 5# cshds. 
veszteségei rendkívül nagyok voltak# Igaz, ehhez az is hozzá
járult, hogy a szovjet csapatok "az ellenséges légitámadások
kal szemben a légoltalmi eszközök hiánya miatt nem tudtak kel
lő védelmet biztosítani#"/424/

A berlini hadművelet megindításakor a szovjet hadvezetés 

jelentős erőfölényt biztosított támadó csoportosításainak /425/. 

Nagy figyelmet fordított arra, hogy a légierő minden körülmény 

között ellenőrizni tudja a hadművelet egész légterét, ezért 

"bázisait a támadás kezdetéig a lehető legközelebb telepítet
ték a frontvonalhoz."/426/ Folyamatosra szervezték meg a va
dászjárőrözési rendszert is, a repülőtéren lévő készültségi 
kötelékeket a földi csapatok és a járőrgópek egyaránt riaszt
hatták* Az áttörésbe bevetett magasabbegysógek fedezésére va
dászrepülő hadosztályokat jelöltek ki állandó feladattal# F— 

mellett a támadó harcкосélcsoportok melló nógygépágyús önjáró 

légvédelmi lövegek, az egyes páncélosokra pedig légvédelmi 
géppuskák kerültek az alacsonytámadó német gépek elleni vóáe-
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kezesül* izekre az intézkedésekre igen nagy szükség volt, 

mert pl. ápr. 17-lb-án, amikor a szovjet harckocsi-csapatok 

áttörték az ellenség közvetlen védelmét, "a Luftwaffe erejé
nek döntő többségét az áttörésbe bevetett szovjet páncélos 

egységek ellen vetette be•”/427/ A 2. Ihde-nek felszállásai 
75 %Ъап harckocsicsapatokat kellett biztosítania* A vadász- 

készültségi rendszer megbízható működése a kisegítő irányokban 

lehetővé tette a harcászati védelem légitámogatásának gyors 

megszervezését. 194-5* máj. 2-án nagy német csoportosítás kí
sérelt meg áttörést Dalgow-on át. ’’Amikor a földi egységek 

Összecsaptak az ellenféllel megjelentek a vadáozrepülők, me
lyek csatarepülőként működve súlyos csapásokat mértei a német 
erőkre.”/428/ A szovjet erősítés megérkezéséig /125. löv. 

hát./ a védelem Így ki tudott tartani,
A földi csapatok harcának támogatása szempontjából igen 

nagy jelentősége volt a légiuralom szilárd megtartása mellett 

a rádiólokációs eszközök központosított alkalmazásának. A 4 

16. és 18, Ihds. részei Így ha egységes irányítás alá nem is 

kerültek, de egyfajta központi ellenőrzés jöhetett létre, a- 

mely szükség esetén kiegyenlíthette a légierő működésében je
lentkező aránytalanságokat, A hireszkozök természetemen to
vábbra is meghatározó szerepet kaptak a harcászati feladatok 

gyors továbbításában a repülőegysógekhes. Ápr. 16—án a 8o. 
löv. hdt, riasztására a 198. csat.rep. ho. gépei 15 perc múl
tán a harctér fölé érkeztek és megkezdték a diedersdorfi né
met ütegek táiadását. Ápr. Зо-án a Premnitz körzetében elaka
dó 129, löv, hdt-nék mindössze lo percet kellett várnia a 2. 

gd. csat.rep. ho, alegységeinek megérkezésére.
A város-ostrom speciális körülményei között az együttmű

ködés előzetes megszervezésén kívül fokozottan szükség volt a

•»
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топеeközben! ellenőrző, korrigáló tevékenységre. "A légiegy
ségek parancsnokainak és stábjának pontosan tudniuk kellett 

a földi csapások céljait, idejét ós bolyét, azonnal meg kel
lett kapniuk minden információt, ami a földi helyzet válto
zásaira vonatkozott,’*/^29/ Ilyen szempontból a legnagyobb ne
hézséget az jelentette, hogy a berlini hadművelet során is a 

légierő szervezése frontközpontá maradt, nem valósult meg a 

i'epülőerők egységes vezetése. így fordulhatott elő, hogy az 

I. Belorusz front sávjába benyomuló 3. gd. hk, hds-et több 

alkalommal saját repülőgépek támadták. Hogy az ilyen eseteket 

elkerüljék, a felszállás előtti egyeztető megbeszéléseken kí
vül KPP /ellenőrző-átvezető pont/ állomásokat létesítettek az 

ostromlott városban, megvalósítva eszel a lehető legszorosabb 

haderőnemi együttműködést a földi csapatok és a repülőkötelé
kek között. A KPP állomások "alapvető feladata az volt, hogy 

tájékoztassák a légikötelékeket az ostrom légi ós földi hely
zetéről, pontosítsák a célobjektumokat, a szükségleteknek 

megfelelően módosítsák a légierő harcfeladatait ós rávezessék 

az egységeket a célokra."/43o/

+ + +

A háború utolsó ütközeteiben a harcászati együttmüKödő 

repülőerők jelentősebb fejlesztésével nem találkozhatunk, in
kább csak a már kialakított típusok teljesítményének növelé
sével, illetve a bevetett erő fokozásával. A hagyományos köz
vetlenül támogató lébikötelékek szerepe a többi haderő- és 

fegyvernem jelentős fejlődése következtében viszonylagosan 

csökkent. Az abszolút légiuralom, a bombázóerők szerepének
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gyors növekedése, valamint a földközeli folyamatos harc szük
ségleteit messze túllépő szuperszonikus sebesség módosította 

a szárazföldi csapatokkal való közvetlen együttműködés formá
it és feladatait. A rakétafegyver elterjedése, valamint a 

földi egységek páncéltörő- és más nehézfegyverekkel való fo
kozott felszerelése következtében a közvetlen harcászati lé
gierő fejlődése ketté vált: a nagy sebességű vadószbombázók- 

ra, melyek alkalmazásánál módosították a folyamatos harctér 

feletti jelenlét korábbi szabályait, és a harci helikopter 

repülő-fegyvernemre, amelynél mind a deszantoló, mind pedig 

a csatahellkopterek csak leszűkített támogató feladatokat 

látnak el. A haderő- és fegyvernemi együttműködés és a szá
razföldi csapatok erőteljes támogatása a légierő részéről 
napjainkra mit sem veszített szerepéből, de tipuskészlete, 
szervezési formái és alkalmazási módszerei jelentős mérték
ben átalakultak. A hagyományos, szoros közvetlen támogatást 
folyamatos tevékenységgel nyújtó repülőerők alkalmazása álta
lában lezárult a II. vh. befejezésével.
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91. Frunze M.V* i. m.
92. Csepeljük ~z: Razvicyije taktyiki sturmovoj

aviacii v Velikoj Attyé- 

csesztvennoj vojnye 

V. I. ZS. 197o./1.
93. Grecsko Ä.A./sz. b. elnök/s i. m. 2. köt.
94. Tuhacsevszkij M.Hs Izbrannüje piszma

Moszkva 1965.
95. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 1. köt.
96. 1931-ben repült először a VIT-l. Két változatban épült, 

bombasullyal, mint csatarepüló, illetve csak tűzfegyverek
kel, mint alacsonytámadé-vadász. A VIT-2 javított válto
zatból megépült a О-széria; gépei 1941-ben kimagasló ered
ménnyel harcoltak a német páncélosok ellen.

97. Grecsko А.А./зг. b. elnök/: i. m. 2. köt
98. de Cisneros H: i. m.
99. Laurean P: L’Aviation Republicaine Bspa^nole

Párizs 1973.

• • •

23. O.• • •

32. o.• • •

369. o.• • •

23. o.• • •

241. o.• • •

2o5. о....

363. о..».

241. о....

411. о....

31. о ....

372. о.100. Laurean Р: i. ш.
101. Aero A-lol könnyíibombázó 

CCF-Gumman GE-23 vad-bomb,
CASA-Vickers "Vildebeest" feld-bomb.
Hawker "Osprey” többfeladatu 

Gourdou-Leseurre GL-633 zuhanóbombázó /3o5 km/h, loooo m/ 
Polikarpov-Косserigin R-5 többfeladatu /25o km/h, 65oo m/ 
Markov-Bzkorbov R-Z Könnyü-csatarepülő /29o km/h, Booo m/

• • •

/265 km/h, 55oo m/ 
/35о km/h, 725о ш/ 
/225 km/h, 53oo ш/ 
/27о km/h, 72oo m/

102. Bimbó J: i. m.

103. Jacobsen П: Der zweite Weltkrieg in Cronik und
Dokumenten 

Darmstadt 1954.

32. o.• • •

lo4. o.• e •
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lo4. A Nagy Honvédő Háború története 1« köt.
Bp. 1966.

21o. o.• • •

80. о.105. Histoire de la guerre
106. Histoire de la guerre
107. Groehler Os o. m.

• • • • • •

71 • о •• • •• • *

73. о.. •»

221. о.lo8. Green W: i. n. • •»

109. Kay A.-Smith J: German Aircraft
London 1975.

110. Kroll W: Polskié dywizjony lotnicze w Wielt-
kriej Brytanii 
Varsó 1976,

324. o.• • •

15. o.• • •

81. o.111. Slawinski К: Dzieje Polskich Skrzydel
Varsó 1974.

• • •

196. o.112. Cynk J: Polish Aircraft • • •
London 1971.

113. Saját légvédelem tüzében pusztult el a legjobb lengyel va- 

dásztipus a PZL ?-5o "Jastreb" egyik éppen evakuáló példá
nya, vagy a kísérleti repüléseit végző nagy tűzerejű PZL 

P-48 /Wilk/ csatarepülőgép is.
114. Bndresz Is Fejezetek a hadirepülés történetéből

Repülés 1963./8.
16. o.• • •

32. o.115. Slawinski К: i. m. • • •

116. A lengyel veszteségek halottakban és sebesültekben 234 fő
lelőtt és megrongált gépekben 345 db 

a németeké halottakban és sebesültekben 734 fő 

lelőtt és megrongált gépekben 564 db
lo6. o.117. Scheyer W: Figyelőszemek az égbolton

Bp. 1969.
• • •

lo3. o.
119. A lengyel kormány 16o KS-4o6, loo "Battle" 25 "Hurricane" 

és lo "Spitfire" gépet vásárolt. Danzig kikötőjében német 
kézre került az elsőként leszállított lo "Battle" lo 

"Hurricane" és 1 "Spitfire". A Constancába érkezett 14 

"Hurricane" és 3o MS-4o6 vadászgép továbbítását a román 

hatóságok a lengyel kapitulációig késleltették.

118. Jacobsen H; i. m. • • •



Vili.

12o. Horváth Á: i. m. 147. o.» • •

124. o. 
363. o.
496. o.

121. Jacobsen H: i. m. • • •

122. Kay A.-Smith J: i. m.
123. Kay A.-Smith J: i. m.
124. Kampf um Norwegen

• • •

• « •

17. о.• • •
Berlin 194о.

125. Corwell T./szerk./: Der Adler
New York 1977.

126. Grecsko A.A./sz. b. elnök/j A második világhá
ború története 3. köt. 

Bp. 1977.

34. o.• • •

1оЗ. o.* * *

47. o.127. Rudenaen As Over Norway • • •
Toronto 1942.

128. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 3. köt.
német

3,3 millió fő 

2580 harckocsi 
ЗЗ24 repülő 

/15o4 bombázó/
130. A háború és a hadművészet története

Bp. 1975.
131. Hajdó J: Légidészántok a korszerű harcban

Bp. 1965.
132. Witzig főhadnagy Gránit-rohamosztaga 11 vitorlázójából 9 

ért célba 72 fővel. A csoport vesztesége a harcok alatt 

6 halott és 2o sebesült volt.

loo-lol. o.• • •

szövetséges 

3,8 millió fő 

3o98 harckocsi 
З0З6 repülő 

/9o4 bombázó/

129.

126. o.• • •

13. o.• • •

133. Mucs S.-üovalcsik J: A légideszant csapatok fej
lődésének áttekintése a 

két világháború között és 

alkalmazásuk a II. világ
háborúban H. K. 1962./2.

134. dr. Horváth M: Az 194o. évi nyugat-európai had
járat története és hadmüvé- 

szettörténete néhány kérdé
sének kritikája 

H. K. 1961./1.

21. o.• • •

96. o.• • •
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73. о.135. Green W: i. m.
136. Bimbó J: i. m.
137. Ránki Gy: A második világháború története

Bp. 1976.

* • •

33 • О •. . .

28. о.• • •

261. о.138. Borús J: Megjegyzések és kiegészítések dr. Kor- • • •
váth Miklós alezredes, a 

történettudományok kandidá
tusa tanulmányához• • •

H. K. 1962./1.
608-609. o.139. Grecsko A.A./az. b. elnök/: i. m. 3. köt.

140. Horváth Á: i. m.
• • •

148. o.• • •

92-93. o.141. Lee A: Vozdusnaja moscs 000

Moszkva 1958.
142. Ránki Gy: i. m.
143. Rotmisztov P.A: Az idő és a harckocsi

Bp. 1975.
144. 194o. máj. lo-én a francia hadseregek bevethető megfigye

lő állománya: 2o db Potez 39, 57 db Breguet 27, 7 db 

Mureaux 113, 53 db Mureaux 115 és 34 db Mureaux 117.
145. Jackson R: Air War over France

London 1974.

23. о.• • •

39. о.• • •

34. о.• • •

146. Jackson R: Lángoló hídfő Зо. o.• • •
Bp. 198o.

295. o.147. Cuny J.-Danel R: i. m.
148. Jackson R: Air War over Prance
149. Thetford 0: i. m.
150. Az első kitüntetetlek Edward Garland hdn 

őrm.
194o. máj. 12-én Vroenhoven fölötti hőstettükért.

151. Histoire de la guerre
152. A zászlóalj szállításához csak buszok álltak rendelkezésre. 

Ez a megoldás 1914. szeptemberében, de még 1917 szeptembe
rében is jelentős sikert hozott, azonban a II. vh-ban tel
jesen alkalmatlannak bizonyult.

• 00

52. o.e • •

253. o.# e •

Thomas Gray
a 12. bomb. sz. P.22o4-K számú ’’Battle" személyzete

• t

85. o.• • •• • •
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34. о. 
2бо. о.

153. de Gaulle Ch: i. m.
154. Cuny J.-Danel R:L*Aviation Francaise de Bombar

dement et de Renseignement 
Párizs 1973.

• • •

• • •

43. о.155. de Gaulle Ch: i. m.
156. Ropp T: War in the Modern World

London /é. n./
157. Haider F: Kriegstagenbuch 2. köt.

Stuttgart 1962.
158. Jackson R: Air ’War over France
159. Corwell T./szerk./s i. m.
160. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 3. köt.
161. Lee A: i. ra.
162. Bimbó J: i. m.
163. Corwell T./szerk./: i. m.
164. A hagyományos jelzőeszközök általában csak saját csapatok 

peremvonalát, az ellenség fő eszközeinek elhelyezkedését, 

stb. jelezték. Rádióval a légi egységeket konkrét célpon
tokra lehetett rávezetni.

• • •

3oo. o.• • •

318. o.• • •

63. o.• • •

35. o.• • •

156. o.• • •

153. o.• • •

39. o.• • •

26. o.• • •

Angol veszteség 

1526 fő 

lo29 repülőgép

165. Német veszteség
2897 fő
1469 rep llőgép

166. Jacobsen H: i. m.

Francia veszteség 

1493 fő 

892 repülőgép

95. o.
З00. о.

213. о.
1б9. 194o. okt. 29-én és nov. 11-én a belgiumi bázisokról fel

szálló 80 Fiat 3R-2o bombázó és 4o Fiat CR-42 vadászrepü
lőgép 7о%-оз ! veszteségeket szenvedett az angol védőva
dászoktól.

• • •

167. Ropp T: i. m.
168. Haider F: i. m. 2. köt.

• • •

• • •

24. o.17o. Cavallero U: Zapiszki о vojnye
Moszkva 1968.

• • •

36. о.171. Thompson J: 1. m.
172. Cynk J: i. m.

• • •

211. o.• • •
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173. A 0örög csapattámogató légierő gerincét 6 "Blenheim I.",
12 "Blenheim IV.", 12 "Anson-B" és 24 P-633 kétmotoros 

valamint 12 BR-XIX, 15 "Lysander I." és 16 HS-126 egymo
toros felderitő-bombázó képezte.

174. Csanádi N.-Nagyváradi S.-tfinkler L: i. m.
175. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 3. köt.
176. Green Wt i. m.
177. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 3. köt.
178. A légierő állományába 7o D0-17/K, 4o "Blenheim I.", 13 

CA-310, 45 SM-79 és 22 BR-XIX felderitő-bombázc tartozott; 

többségükben nem voltak hadrafoghatók. A vadászerőknél 73 

ME-109/E-3, 64 "Hurricane I.", 22 "Blenheim I/P", 16 

"Fury II.", 12 IK-2, 7 IK-3, 5 MS-4o6 és 5 P-631 gépet 
tartottak nyilván.

179. Green ff: i. m.
180. Rónki Gy: i. m.
181. Szekisztov V.A: Sztrannaja vojna

Moszkva 1968.

231. o.• * •

359. o.• • •

77. o.• • •

357. o.• • #

77. o.• • ♦

9o. o.• • •

199. o.• • •

26. o.132. Mucs S.-Kovalcsik J: i. m. • • •

183. Hajdó I: i. m.
184. Mucs S.-Kovalcsik J: i. m.

14. o.• • •

33. o.
135. A IX. rep. hdt. 55o motoros és 6o vitorlázó repülőgéppel 

deszantolta a 7. ejt. ho. és az 5. hv. ho. 24ooo katoná
ját. A fedezetet a VIII. rep. hdt. 5o féld., 13o v., és 

43o bomb, repülőgépe adta.
186. Baumbach W: Zu spät?

• • •

147. о.• • •

Stuttgart 1977.
32-33. о.187. Mucs S.-Kovalcsik J: i. m.

188. Brabanec M: Csapás a harmadik dimenzióból
Bp. 1972.

• « •

42. о.• • •

141. о.189. Szavkin V.E: i. m.
190. Crecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 3. köt.

• • •

446. о.• • •

191. Alapebység narcószati méretekben
Staffel /század/ -9+3 gép
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Gruppe /csoport/ - 3 sz. -27+9 gép 

Geschwader /ezred/ - 3 csop. - lo2 gép
1 sz. -6+5+7 gép

238. o.192. Üroehler 0: i. m.
193. Boriszov I.Ví Ljuftvaffe protyiv Moszkva

Moszkva 1958.
194. Grecsko A.A./sz. b. elnök/s i. ra. 3. köt.
195. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: A második világhá

ború története 

Bp. 1977.
196. Grecsko A.A./sz. b. elnök/t i. su 3. köt.
197. Groehler Oi i. m.
198. Felix J: Ground-attack Aircraft

New York 1968.

. . .

37. о.• • •

388. о.• • •

29. о.• • •

4. köt.

388. о.• • •

loo. о.• • •

97. о.• • •

199. Groehler Os i. га.
200. Kurkotkin Sz.K./szerk./: ÍUl szovjeckih varu-

zsonnöh szil v Veliko;) Attye- 

csesztvennoj vojnye 

Moszkva 1977.
2ol• Grecsko A.A./sz. b. elnök/» i. a. 2. köt.
202. Zsukov G.K: Emlékek, gondolatok

Bp. 197o.
203. Grecsko A.A./ez. b. elnök/s i. m. 2. köt.
204. A háborúk és a hadművészet
205. Grecsko A.A./sz. b. elnök/s i. m, 3. köt.
206. Mannerheim G: Erinnerungen

ZUrich 1952.

2oo. о.• • •

17. о.• • •

. 266. о•

. 128. о.

. ЗоЗ. о.
• 1о5. о.
. 57о. о.
• 346. о.

• • •

207. fíánki Gy: i. m.
208. Maxmerheim G: i. m.
209. Kurkotkin Sz.K./szerk./: i. m.
210. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m, 3. köt.
211. Kozsevnyikov M.N: Kamandovanyije i stab VVSz

szovjeckoj armii v Velikoj Attye-

. 14. о.

. 363. о.

. 56. о.

. 477. о.
• 33« о.
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csesztvennoj vojnye 

Moszkva 1977.
212. Grecsko A.A./ez. b. elnök/* i. m. 3. köt.
213* Zsukov G.K: i. m.
214. Pereszipkin I.T* Híradás a Nagy Honvédő Hábo

rúban 

Bp. 1979.

538. о.• • •

1бо. о.• • •

75. о.• • •

215. Bimbó J* i. m.
216. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 3. köt.
217. 194o nyarán megérkeztek a Szovjetunióba az előző évben vá

sárolt német repülőgépek* 6 HE-loo, 5 ME-lo9/E vadász, 2 

JU-88/A bombázó, 2 DO-215/B felderítő
218. Alexander J* Russian Aircraft

London 1975.

54. о.• • •

578. о.• • •

324. о.• • •

ISo. о.219. Groehler 0* 1. m.
220. Iljusin eredetileg kétülésesre tervezte a gépet, hátsó lő- 

állással, de a sorozatgyártás beindítása előtt "vsdászosi- 

tani" kellett a típust; átterveztették 1 főre. A sebessége 

ezzel valamit növekedett /57 km/h-val/.

• • •

53. o.221. Bimbó J: i. m.
222. BezimenszkiJ L* A titkos Barbarossa-dosszié

Bp. 1977.

• •

184. o.• *

63. o.223. Bimbó J* i. m.
224. RadzievszkiJ A.I* Az ezred harcászata

Bp. 1979.
225. Grecsko A.A./sz. b. elnök/* i. m. 4. köt.
226. Proszkurin A.V* PervüJ gyeny vojnü

V. I. ZS. 1971/7.

• •

224. o.• •

55. o.• •

57. o.• •

196. o.227. Zsukov G.K: i. m.
223. Grecsko A.A./sz. b. elnök/* i. m. 4. köt.
229. Kozsevnyikov M.N: i. m.
230. Az 1941-II/3B. sz. direktíva intézkedett a repülőtechnika 

álcázószinü festéséről, a repülőterek rejtőfedezékeinek ki-

• •

43. o.• •

47. o.• •
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építéséről* a repülőszemélyzet sötétkék egyenruháinak 

khaki-sziníire cseréléséről.
231. Fjodorov A.G: Aviacija v bitve pod Moszkvoj

Moszkva 1971.
232. Kozsevnyikov M.N: 1. m.
233. Voronov A.P: Pervüj period vojnü

Moszkva 1974.
234. Sallai E* A szovjet hadsereg a Horthy-vezérkar

titkos jelentéseiben 

Bp. 1955.
235. Radzievszkij A.Is i. ш.
236. Voronov A.P: i. m.
237. Bergmann К: lo./Jabo-Geschwader

Stuttgart 1975.
238. Inozemcev I.As Udari po aerodromam

V. I. ZS. 1974/12.
239. Guderian Gs Voszpominanyije szoldata

Moszkva 1954.
240. Grecsko A.A./sz. b. elnök/* i. m. 4. köt.

241. Pereszipkin I.T* i. m.

242. Mucs S.-Kovalcsik Js i. m.

24. o.• • •

z> 2 • о....

127. о....

35. о....

223. о....

1бо. о.• • •

loo. о.• • •

18. о.•»•

198. о....

114. о....

215. о.• • •

35. о.• • •

243. Fjodorov A.G* i. m.
244. Grecsko A.A./sz. b. elnök/t i. m. 3« köt.
245. Kozsevnyikov M.N: Szoversensztvovényije aviaci-

onnava nasztuplenyija 

V. I. ZS. 1971/5.
246. Werner L: An dem Ostfront

Frankfurt 1966.

69. о.<* • •

577. о.• • •

19. о.• • •

125. о.• • •

247. Baumbach W: i. m. 177. о.• • •

248. Lenin V.l. összes müvei 34. köt.
Bp. 1967.

249. A háborúk és a hadművészet

382. о.• • •

338. о.• ее • • •

25о. Zsuravlev D.A* Ognyevoj scsit MoszkvÜ
Moszkva 1972.

11. о.• • •
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251. SzamaijotU na vojnye 79. о.• • •
fcoszkva 1946.

252. Fjodorov A.G: i. m.

253. Szimakov B.L: i. m.

254. Jakovlev A.Sz: Szárnyak, emberek
Bp. 1977.

255. Sztálin Üzenetváltása az Egyesült Államok és
Nagy-Britannia kormányfőivel 
Bp. 1953.

256. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 4. köt.
257. Fjodorov A.G: i. m.
258. Bagramjan I.N: így győztünk

Bp. 1979.
259. Kurkotkin Sz.K./szerk./: i. m.
260. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 3. köt.
261. Petrenko I.Sz: Isztrebityeli na nyebe Moszkva

Moszkva 1973.
262. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 4. köt.
263. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 3. köt.
264. Hove A: Vnyim&nyije, parasutyisztii!

Moszkva 1957.

82. o.• • •

158. o. 
262. o.

• t «

• • •

16. o.• • •

359. o.• • •

176. o.• • •

33. o.• • •

91. o.• • •

427. o.• • •

145. o.• • •

149. o.• • •

359. o.• • •

222. o.• • ©

265. Fjodorov A.G: i. m.
266. Kánki Gy: i. m.
267. Bagramjan I.N: i. m.

215. o.• • •

121. o.• • •

76-77. o.• • •

268. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: A második világhá-
5. köt.

193. o.• • •
ború története 

Bp. 1978.
269. Bagramjan I.N: i. m.
270. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 5. köt.
271. Klausemann W: Panzer-Jägern

New York 1962.

99. o.• • •

198. o.• • •

172. o.• • •

272. Felix J: i. m. 83. o.• • •
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335. о.273. Haider F: Kriegs tagenbuch 3. köt.
Stuttgart 1964.

274. Ibrahirabejli H.M: Kräh "Edelvejsza" i 31izs-
nyij-Vosztok 

Moszkva 1977.
275. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 5. köt.
276. Na sztrazse nyebo sztalicü

Moszkva 1968.
277. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 5. küt.
278. Popel N.Nt Upravlenyije vojszkami

Moszkva 1971.
279. Tyimohovics I.V: Yzaimogyejsztvije aviacii sz

szuhoputntimi vojszkami va fron- 

tovoj nasztupatyelnoj operacii 
V. I. ZS. 1977/3.

280. Csujkov V.I: Az évszázad Ütközete
Bp. 1977.

281. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 5. köt.
282. Kozsevnyikov M.N: Kamandovanyije i stab
283. Sztruszevics A.-Francev 0: Primenyenyije aviacii • 41. o.

v abaranyityelnüh operacijah per- 

vava periods vojnü 

V. I. ZS. 1978/1.

...

79. o.• • •

274. o.• • •

2oo. o.• • •

5o5. o.• • e

47. o.• ее

2o* o.«ее

68. o.• • •

312. o.• • •

91. o.• • • • • •

234. Sztálin üzenetváltása
285. The Soviet Air Force in World War II.

London 1974.
286. Szovjeckije vojenno-vozdusnije szilü v Velikoj

Attyecsesztvennoj vojnye 

Moszkva 1968.
287. Kozsevnyikov M.V: Kamandovanyije i stab
238. Kamanyin Ny.P: Repülők, űrhajósok

Bp. 1973.
289. dr. Horváth M: A 2. magyar hadsereg megsemmisü

lése a Donnál 
Bp. 1958.

84. о.ее« е е е

121. о.е е е

136. о....

89. о. 
2о5-2о6. о.

е е е е е е

е е е

26. о.е е е
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német
1 millió fő

675 hk.
12oo repülő 

291. Sztálin üzenetváltása

szovjet 

1 millió fő 

979 hk.
1414 repülő/426 régi/ 

96. o.

29o.

• • • • • •

2o9. o.292. Kamanyin Ny.P* i. m. • • •

246. o.293. Paulus Ft Stalingrad • • •
Párizs 1961.

294. Tyimehovics I.V: Vzaimogyejsztvije aviacii sz
szuhoputnümi vojszkami 
V. I. ZS. 1977/7.

23. o.• mm

353. o. 
161. o.

295. Groehler 0* i. m. • • •

296. Grecsko A.A./sz. b. elnök/j A második világhá-
6. köt.

• • •
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Bp. 1978.

297. Bracke G: Gegen vielfache Übermacht
Stuttgart 1977.

loo. о.• mm

298. Bimbó Ji i. m.
299. A szovjet hadsereg harcászatának fejlődése a
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Bp. i960.
300. Szovjeckije vojenno-vozdusnüje
301. Klausemann W j i. m.

német
9oo ezer fő 

27oo hk.
2o7S repülő

3o3. Zsukov G.K: i. m.

68. 0.• • •

27o. o.• • •

25. o.• • • • • •

89. o.• • •
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1,3 millió fő 

34oo hk. 
265o repülő

3o2.

364. o.
365. o.

• • •

3o4. Groehler Os i. m. • • •

305. Bagramjan I.Ní i. m.
306. Kay A.-Smith J: i. m.
307. Just Gí Stuka-Oberst Hans-Urlich Rudel

Stuttgart 1977.

189. o. 
336. o.

• • •

• • •

lo4. 0.• • •

122. o.3o3. Popel H.Ns i. m. • * •
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315. Kozsevnyikov M.V: Kamandovanyije i stab
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Bp. 195o.
320. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 3. köt.
321. Grecsko A.A./sz. b. elnök/: i. m. 6. köt.
322. Francillon K: i. m.
323. Grecsko A.A./sz. b. elnök /: i. m. 5. köt.
324. A "Hepülő Tigris” egység 112 zsoldos pilótával /havi 600- 

75o $ + 5oo $ minden lelőtt gép után/ 1941-től vett részt 

a harcokban. A C. Chennault ezredes vezette Amerikai Ön
kéntes Csoport /A.V.G./ kezdetben ?-4o/A gépeket repült. A 

"Pokol Angyalai”, a "Pandamackó" és az "Adám és Éva” szá
zadok pilótái 18 hónap alatt 858 igazolt győzelmet arattak 

légiharcban 71, a földön 148 gépet veszitve. 1943 márciu
sában az egységet beleolvasztották a 14. US Inds-be.

325. Goolrick W: China-Burma-Inöia
Alexandria 1978.

326. Singh P: Aircraft of the Indian Air Force
Új-Delhi 1974.

♦ • •

33. о.• • •

152. о.• • • • • •

197. о.• • • • • •

159. о.* • • • * в

180-181. о.• • •

34. о.• • •

184. о....

326. о....

233. о....

428. о....

35. о. 
613. о.

...

..»

75. о... *

36. о.• • •
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боб. о.• • •

1о8. о.• • •

2371 gyakorló 

6147 gyakorló
4 2о rnm-es &,2 gá., 2 12,7 mm-ез MG.53-2 gpu.

12oo kg bomba
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135o kg bomba
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85о kg bomba

•»

•»
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274. о.• • •
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342. Groehler 0: i. m. 485. o. 
64. о.

• • •
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• • •
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• • •
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243. o.• • •

136. o.• • •
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4x2о mm,
2x4o mm, 2x7,7 mm, 2x5о kg 
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431. o.• • •
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113. o.• a a

47o. o.a a a

43. o.
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430. Paratkin I.V.-Simanszkij A.N.-Vorobjov F.D: i. m.. 425. o.

a a
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- 1. az. melléklet -

A támogató repülőgéptípusok összefoglaló táblázata

BevetésTáv.
/kin/

Tűssé rőMotor Szem. Seb. Mag. 
/LE/ /fő/ /km/h/ /m/

195 445o
185 57oo 

19o 45oo

Típus

1916-3 gpu4oo
47o

lx 185 

lx 15o 

2x 23o

2CL-II.
Camel
Canton S-2

2 gpu 5o kgB 1917-
3 gpu

1
7Ю2

13o kgB 1918-
5 gpu87oo looolx 32o 32o2R-Z

35о kgB 1933-
126olx 63o 35o 73oo 3 gpu3P.Z.L. P-23

7oo kgB 1934-
BA-65 55o 4 gpu1 43o 83oolxlooo

97o kgB 1935-
lx 65o 85o345 2 gpu9oooHS—123 1

2oo kgB 1936-
33o 15oo 5 gpu7ooo3A-17 lxlooo

8oo kgB 1936-
2 gpu2 72oo 17oo39olxlо3oBattle

45о kgB 1937-
83oo lloo2 33o 3 gpulx 95oKI-51

2oo kgB 1939-
BR-691 4 gpu 1 gá135o2 43o 85oo2x 7oo

4oo kgB 1939-
6 gpuJU-87/D-1 73oo looolxl42o 2 4o8

85о kgB 1941-
65ooIL-2/M-3 3 gpu 2 gá4o5 77olxl75o 2

6oo kgB 1941-
2 gpu 2 gá89oo 19oolxl9oo 2 47oHelldlver

9oo kgB 1942-
66o 4 gá 9oo kgB 1943- 

9 gpu
Typhoon I/B 

Baltimore ЗП
1 85olo5oo

73oo
lx218o
2xl66o 3 49o 15oo

9oo kgB 1943-
6 gá65oPW-190/A-8 lxl85o 1 Biollooo

looo kgB 1944-
2 gpu 4 gá

looo kgB 1944-
95oIL—lO 55o S5oolx22oo 2



- 2. az. melléklet -

Használt rövidítések

a. angol 
bomb. bombázó 

csatrep. csatarepülő 

ezred 

féld. felderítő 

g. gépesített 

gd• gárda
gyalogos

B. bomba 

brig. brigád
cshds. csapásmérő hadsereg 

ejt. ejtőernyős 

fr. francia 

gá. gépágyú 

gpu. géppuska
hds. hadsereg
hdt. hadtest

e.

ЙУ •
hdscs. hadseregcsoport

ho. hadosztályhk. harckocsi 
H. K. Hadtörténeti Közlemények ind. indiai 

jugoszláv 

k. könnyU
jap. japán
KK. Katonai Körzet Kínában 

ld. légideszant 

Ifi. légiflotta 

löv. lövész 

német

J.

1. légi
légv. légvédelmi 
lhds. légihadsereg
m. magyar
NIR. nem irányított rakéta 

oszt. osztály 

pcgr. páncélgránátos 

R. rakétalövedék 

sz. század
tenggy. tengerészgyalogos 

vh. világháború 

V. I. ZS. Vojenno Isztoricseszkij Zsurnal
dd. dandár 

rep. repülő

n.
olasz 

pc. páncélos 

pct. páncéltörő 

rlg. rohamlöveg 

t. tartalék 

v. vadász

o.

csop. csoport 

gr. gránátos



- 3* sz. melléklet -

A közvetlenül támogató repaiőerck fejlődésének tendenciája

1. TelJesitményi-hareászati tényezők:
sebesség, repülotávolság, földközeli manőverező készség

Ipj-51/D-----
IL-lo---------
iIS-129/B—
IL-2/й-3~

JU-37/3-----
P 35/A-------

JU-K-47-----
R-Z

I
a-2

I
CL-II.-----

1935 194o1925 193o192o

szovjet:
USA 
neme t

2. Technikai-harcászati tényezők: 
tiizerő, bombasuly, péncélvédelem

: -*-

I
IL-lo-------
HS-129/B— 
P-51/D------

IL-2/M-3—

JU-87/B----
±>r35/A-----
R-Z'
JU-K-47----
A-2

194o192o 1925 1935193o
%

l s73'^° Y
%'




