
S Z A B Ó P É T E R 

A 2. MAGYAR HADSEREG III. HADTESTÉNEK 
VÉDELMI HARCTEVÉKENYSÉGE ÉS VISSZAVONULÁSA 

1943. január 15—február 15. 

A 2. magyar hadseregnek az 1943 januári védelmi és utóvédharcokban be
töltött szerepéről — még fennállása alatt — általában csak negatív értékelések 
születtek. Mind német részről, mind a magyar hadseregparancsnokság részé
ről is a csapatok szervezetlen hátraözönlését és a komolyabb ellenállás hiányát 
emelték ki. A német barcjelentésekben gyakorta olvasható „ungarische Tros
se"1 kifejezés is leginkább arra utal, hogy a megrendített, visszavonuló ma
gyar csapatok akadályt képeztek, s csak koloncok voltak a megszervezni kí
vánt német védelem számára. 

A német parancsnokságok az övéikhez képest néhány kivétellel — 1. pán
célos hadosztály, Vargyassi-csoport2 — eleve gyengének minősítették a magyar 
hadsereg3 helytállását. A 2. magyar hadsereg parancsnoksága pedig úgy értékelt, 
hogy már 1943. január 15-e után nem volt összképe az arcvonal két szovjet 
áttörése következtében több részre szigetelődött seregtestjeiről. 

A szombathelyi III. hadtest harcainak részleteiről csak 1943 február végén 
szerzett tudomást. Sokáig nem számolt azzal, hogy e hadtestből bármilyen 
csapatrész is hátrajuthat a gyülekezési körzetekbe. A hadseregparancsnoksá
gon meg voltak győződve arról, hogy nem csak a III. hadtest parancsnoksága 
(Stomm Marcel vezérőrnagy, hadtestparancsnok és szűkebb törzse), hanem 
maga az egész hadtest is fogságba esett, megadta magát, illetve megsemmisült. 
Az alábbi, 1943. február 8-án lefolytatott és rögzített telefonbeszélgetés, mely
ben a berlini katonai attasé helyettese, Sziklay Ödön ezredes, Kovács Gyula 
vezérőrnagytól, a 2. magyar hadsereg vezérkari főnökétől tájékozódott a hely
zetről jól mutatja, hogy mennyire kevés és téves információval rendelkeztek a 
III. hadtestről: 

,,A III. hadtesttől eddig egész jelentéktelen rész jött vissza. Azt a jelentést 
kaptuk, hogy a III. hadtest Gorsecsnojénál megadta magát. Majd orosz par
lamenter, állítólag a III. hadtest (parancsnokának — Sz. P.) felszólítására, a 
VII. német hadtestet is megadásra akarta kényszeríteni. Ez ellen a Kegyelmes 
Űr (Jány Gusztáv vezérezredes, hadseregparancsnok — Sz. P.) tiltakozott a 
Heeresgruppe B-nél. Ez a nemzeti becsületbe vág. Stamm vezérőrnagyról (1943. 
február l-jétől altábornagy — Sz. P.) épeszű ember ilyent nem is feltételez
het fel."'* 

Azt, hogy hogyan alakult a III. hadtest sorsa, s hogy milyen harcokat vívott 
1943. január 15. és február 15. között, már csak a német hadműveleti iratok-

1 A derr Tross német kifejezés jelenthet trénalakulatot, de siserahad, csürhe értelemben is 
használatos. 

2 Vargyassi Gyula vezérőrnagynak, a 23. könnyű hadosztály parancsnokának hét zászlóaljnyi 
(kb. 6000—7000 fő) még harcképes, VII. hadtestbeli alakulatrészekből álló csoportjáról van szó, 
amely még 1943 februárjában is sikeres utóvédharcokat folytatott. 

3 Tanulmányomban a korabeli magyar katonai terminológiát használtam. Hadseregnek ne
veztetett a több seregtestből (hadosztályoktól, dandároktól felfelé) álló, hadtestekbe foglalt, 
vagy önálló hadműveleti egységekből, illetve közvetlen alárendelt csapatokból és megfelelő 
szolgálati ágakból, meghatározott feladatokra összeállított kötelék. Berger Károly: A vezetés. 
kézikönyve. Bp., 1936. I. rész. 1. o. 

4 Hadtörténelmi Levéltár. 2. magyar hadsereg anyaga (a továbbiakban: HL 2. M. HDS.) 11. 
fasc. 32. számú melléklet. 
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ból, az érintett magyar alakulatoknak egyes hadtörténészek által hősköltemé
nyeknek minősített, utólag készített harcjelentéseiből, néhány szovjet memo
árnak sorok között „elrejtett" utalásaiból és a még élő szemtanúk elbeszélé
seiből lehet rekonstruálni. 

Az 1942. november 19-én Sztálingrádnál elindított szovjet offenzíva decem
ber közepéig délről észak felé haladva egymás után tördelte le a német és a vele 
szövetséges hadseregek védelmi körzeteinek pilléreit. 1942. december 17-én el
érte a 2. magyar hadsereggel szomszédos 8. olasz hadsereg arcvonalát. Az olasz 
hadsereget ért támadást követően a 2. magyar hadseregtől délre teljesen fel
borult az olasz—német—román front és a magyar csapatok déli szárnyát csu
pán a szomszédos olasz II. alpini hadtest fedezte. 

1943 januárjában a magyar hadsereg arcvonala is veszélybe került. Az 1942 
nyári doni hídfőcsatákban leharcolt és megfogyatkozott, fegyverzeti és fel
szerelésbeli kiegészítést, erősítést hiába is igénylő, 200 km hosszú arcvonalat 
védő magyar hadsereg nem tudott sokáig ellenállni az offenzíva súlypontjain 
túlerőben levő szovjet csapatok támadásainak. A Vörös Hadsereg támadó ékei 
1943. január 12-én az urivi, 14-én a scsucsjei doni hídfőnél áttörték arcvona
lát. Megkezdődött a „doni hadsereg" tragikus haláltánca, erőn felüli helytál
lásának számos — szinte megmagyarázhatatlan — példájával. 

A magyar arcvonal kettős áttörését követően a 2. magyar hadsereg több 
részre szakadt. A legdélibb részen védekező VII. hadtest két könnyű hadosz
tályával az 1943. január 17-i, megkésett visszavonulási parancsig doni állásai
ban maradt. A két áttörés közé szorult IV. hadtestbeli 10. és 13. könnyű had
osztály Osztrogozsszk térségében, s magában a városban próbált meg a „vég
sőkig kitartani". Urivnál és Scsucsjénál, az offenzívától elsőként érintett 7., 
illetve 12. könnyű hadosztály gyakorlatilag ellenállóképtelenné vált. Védő
körletük helyén már óriási űr tátongott, melyen keresztül szabadon nyomul
hattak előre a szovjet csapatok. A 2. magyar hadsereg arcvonala mögé 1943 
január elején rendelt Cramer-hadtest — lévén a német B Hadseregcsoport"' 
700 km-es arcvonalának egyetlen ki nem mondott tartaléka — még csak fel-
készülőben volt az ellentámadásra. 

A szovjet csapatok Uriv—Sztorozsevoje térségében elért egyre nagyobb tér
nyerése következtében a hadsereg zömétől teljesen elszakított III. hadtest 
fokozatosan a 2. német hadsereg déli sávhatárához szorult. Erejét az 1942 kora 
nyári timi előretörésben6 leharcolt és a doni hídfőharcok által is érintett 9. 
könnyű hadosztály, a kezdeti csatározásoktól viszonylag megkímélt 6. könnyű 
hadosztály és a hozzácsatolt, az 1943. január 12-i urivi áttörés elhárításában 
nagy veszteségeket szenvedett 20. könnyű hadosztály alkotta. A hadtestet, mi-

5 A német Dél Hadseregcsoport (Heeresgruppe Süd) kettéosztásával 1942. július 9-én meg
alakult hadseregcsoportba 1943. január elején már csak a 2. német és a 2. magyar hadsereg, 
illetve a 8. olasz hadsereg töredékei tartoztak. 

G Az 1942. június 28. és július 10. között vívott ütközet az ún. „timi előretörés" néven vonult 
be a magyar hadtörténelembe. Az 1942 kora nyarán meginduló német hadműveletek során a 
2. magyar hadsereg hadműveleti területre elsőként kiérkező hányada — nevezetesen III. hadteste 
és hadsereg-, illetve hadtestközvetlen alakulatai — ezen időszak alatt jutott ki súlyos harcok 
és veszteségek árán Kurszk környéki védőállásából a Don folyó vonaláig. 
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vei az összeköttetést már nem lehetett sokáig tartani a magyar hadsereg-pa
rancsnoksággal, a B Hadseregcsoport január 15-én reggel a 2. német hadsereg
parancsnokságnak rendelte alá, s azon belül a Siebert altábornagy parancs
noksága alatt megalakult hadtestcsoportba osztotta be.7 

A Siebert-hadtestcsoportba a magyar csapatokon kívül az alábbi német ala
kulatok tartoztak 1943. január 15-én Î 

— a 196. gránátos ezred (a 68. gyaloghadosztályból); 
— a 45., 168. és 188. sízászlóaljak ; 
— az 552. őrzászlóalj ; 
— a 700. pánoéloscsoport maradéka; 
— a Dolina-csoport egy páncélvadász osztállyal ; 
— egy ködvető osztály; 
— a 818/III., 109/11., 63/11., 635. tüzérosztályok és 
— a 284. légvédelmi tüzérosztály. 
A hadtestcsoport kötelékébe került még a Sztarij Oszkolban megszervezett, 

két ezrednyi rohamcsapatokból álló ún. Aldrián-csoport is. A Siebert-hadtest-
csoport parancsnoksága az 57. német gyaloghadosztály parancsnokságából ala
kult meg Verhnye Turovón. A fent említett német gyaloghadosztály ugyanis 
e célból már 1943. január 15-én megkezdte a voronyezsi hídfő elhagyását.8 

A 2. német hadsereg-parancsnokságnak közvetlenül alárendelt Siebert-had-
testcsoport első feladata az volt, hogy egy határozott ellentámadással Szemi-
gyeszjatszkoje—M el ovo je É—ÉN Y vonalban megakadályozza a szovjet csapa
tok északi irányú előretörését. 

A III. hadtest 1943. január 15-től kezdve különösen nehéz helyzetbe került 
az anyagi ellátás szempontjából. Az előretörő szovjet csapatok elvágással fe
nyegették utánszállítási vonalát. A 2. magyar hadsereg föszállásmestere nem 
intézkedett e vonalak megváltoztatásáról, így a hadtest anyagilag is elkülönült 
a hadsereg ellátószerveitől. A hadtest anyagi ellátásáról január 17-től a Siebert-
hadtestcsoportnak kellett volna gondoskodnia. E német parancsnokság azonban 
csak „vezette és irányította" a magyar hadtest anyagi ellátását, s ehhez a 
Sztarij Oszkolban felhalmozott magyar készleteket próbálta Igénybe venni. 
Sztarij Oszkolnak ekkor már folyamatban volt a kiürítése, ezért csak néhány 
szállítmány juthatott el a hadtesthez. Ennélfogva csak a saját készleteiket él
hették fel a csapatok.9 

Az 1943. január 15-én követő napoktól megkezdődtek egy új szovjet had
művelet előkészületei, amely a magyaron kívül már a 2. német hadsereg ellen 
is irányult. Erre lehetőséget kínált a 7. és 20. könnyű hadosztályok helyén, az 
uriv—sztorozsevojei arcvonalszakaszon támadt űr, melyen keresztül a szovjet 
csapatok a III. hadtest bekerítése mellett a 2. német hadsereg oldalába kerül
hettek. 

A Voronyezsi és Brjanszki Front csapatai január 20-án kapták meg a kon
krét parancsot az ún. Voronyezs—ikasztornojei hadművelet előkészítésére és le
folytatására. E hadművelet célja a 2. német hadsereg és a III. magyar hadtest 
megsemmisítése, illetve a Jelec—Valujki vasútvonal birtokba vétele volt. A 

7 HL 2. HDS iratai, 20. fasc, III. hadtest, összefoglaló harc jelentés, 1943. I. 12—31. 
8 HL Gefechtsbericht für die Zeit vom 15.1. — 18.2.43. (Korpsgruppe Siebert /57.Div.I.a./) 

1943. Ol. 15—16. (xerox-másolat.) 
9 HL 2. M. HDS iratai, 20. fasc, III. hadtest szállásmesterének harcjelentése, 1943 I—II. (Rad-

nóczy Antal vezérkari százados.) 
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támadás súlyát a nyugati irányban előretörő, átcsoportosított 40. hadsereg 
(Voronyezsi Front), észak felől pedig a 13. hadsereg (Brjanszki Front) képezte. 
Feladatuk az volt, hogy a főerőkkel Kurszk, illetve Harkov irányában előre
nyomulnak, részeikkel pedig Kasztornoje elfoglalásával a német és a magyar 
erőket bekerítik, nyugat felé való visszavonulásukat megakadályozzák. Ugyan
akkor a 38. hadseregnek (Voronyezsi Front) északkeletről, a 60. hadseregnek 
(Voronyezsi Front) pedig Jablocsnoje térségéből, tehát délkeleti irányból tá
madva kellett a magyar és a német csapatokat nyugat felé szorítani és a gyű
rűt kelet felől lezárva tartani. A felsorolt szovjet hadseregek közül a 40. és a 
13. teljes egészében friss, jól felszerelt csapatokkal rendelkezett. A 38. és 60. 
hadseregek a doni védelmet ellátó alakulatokból álltak, melyeket a szovjet 
hadvezetés bizonyos mértékben feltöltött és megerősített.l0 

A III. hadtesttel szemben támadó 60. szovjet hadsereg speciális feladata az 
volt, hogy északnyugati irányban előretörve mindenképpen akadályozza meg 
a voronyezsi német hídfő kiürítését. Támadásuk január 15-től az északi irány
ban folytatódott. A harcok már a hadtest 6. könnyű hadosztályának sávjában 
folytak. 

A szovjet alakulatok gyors előretörése már kezdetben szükségessé tette, 
hogy — komolyabb tartalék hiányában — III. hadtestbeli osztályokat és alosz
tályokat1 ' vonjanak ki a doni védelmi állásaikból és azokat a veszélyeztetett 
területekre irányítsák. A hadtest előre rögzített terv szerint megalakuló cse
kély tartaléka, a néhány 9. és 6. könnyű hadosztálybeli zászlóaljból és tüzér
ütegből álló ún. megerősítő csoport, Mártsa Sándor ezredes vezetésével már 
1943. január 13-tól harcban állt. A 2. magyar hadseregnek a szovjet főtáma-
dásba torkolló egyetlen ellentámadásához csoportosult volna, de a rossz idő
járási és útviszonyok — méteres hó, mínusz 40 fok — miatt csak egyes részei 
érkeztek meg a támadás tervezett időpontjára.1- A sikertelenül végződött el
lentámadás után a III. hadtestparancsnokság, hogy jobb szárnyát valamelyest 
biztosítsa, a csoportot és a Sztorozsevoje térségéből visszavetett és meggyengült 
20. könnyű hadosztálybeli részeket Rosszoskiban, Oszkinóban és Arhangel-
szkojéban körvédelembe rendelte. A községeket védő csapatok, súlyos veszte
ségeik ellenére, mindaddig fel tudták fogni a szovjet támadásokat, amíg azok 
nem váltak átkaroló jellegűvé. A szovjet páncélos erők és a jablocsnojei erdőn 
át bevetett sícsapatok Oszkinó megkerülésével 1943. január 14-én este a védők 
hátába kerültek, ennélfogva fel kellett adni a fent említett községeket. 

1943. január 15-én már a 6. könnyű hadosztály utolsó, doni állásaiban ma
radt zászlóaljainak is harcba kellett bocsátkozniuk. A január 14-én este kivont 
3/III. zászlóaljának egy kelet—nyugat irányban húzódó reteszállást kellett el
foglalnia. Ezzel próbálták biztosítani a 9. könnyű hadosztály még ép, déli szár
nyát. 

A III. hadtest Alekszandrovka D és Rosszoski É között húzódó kelet—nyu
gati irányú újabb arcvonalát tehát a 6. könnyű hadosztály állandó kivonásoktól 
megcsappant ezredei és a 20. könnyű hadosztály harcképes alosztályait is ma
gába foglaló Martsa-csoport tartották. 

10 V. P. Morozov: Zapadnee Voronyezsa. Moszkva, 1956. 94—97. o., Moszkalenko: A délnyugati 
irányban. I. k. Bp., 1982. 339. o. 

11 Osztályon zászlóaljakat, illetve osztályokat, alosztályon századokat és ütegeket kell érteni. 
Berger: i. m. I. kötet 1. o. 

12 HL 2. M. HDS iratai. 20. fasc, III. hadtest. Martsa-csoport működése, 1943 I—II. (Mártsa 
Sándor ezredes.) 
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VisszcwonuZás a doni védelmi állásokból 

A kelet—nyugati irányú arcvonal Donhoz közelebb eső felét az 52 gyalog
ezred szállta meg, mely ekkor már csak a 3/III. zászlóaljból, a kb. 100 főnyi 
22/5. századból és a csökkentett értékű ezredközvetlen aknavetős, kerékpáros 
kocsizó géppuskás századokból állt. Az arcvonal másik felének hevenyészett 
állásaiban a 22. gyalogezrednek kellett kitartania. A 22. gyalogezred parancs
noka a 22/11., 22/IIL, a felváltott 52/III. zászlóaljak és az ezredközvetlen árkász-
kocsizó géppuskás és páncéltörő alosztályok felett rendelkezett. Négy páncéltörő 
ágyú jelentette védelmének súlyát, 22/IIL zászlóalját azonban még január 15-
en délelőtt a szomszédos 52. gyalogezred megsegítésére rendelték.13 

A Dontól Rosszoskiig húzódó arcvonalhoz 9. könnyű hadosztálybeli osztá
lyokat és alosztályokat is felvonultattak. A 3/II. és a 34/1. zászlóaljakkal Jab-
locsnoje É-on a Kocsatovka felé vezető utat, Dolsenki É-on a Rosszoski patak 
völgyét, Jablocsnojétől északkeletre pedig az Alekszandrovka irányába vezető 
utat kellett védeniük. E gyalogos részek támogatására a 9/4. és az 5/6. üteg 
megmaradt lövegeit is ide csoportosították.14 

Bucenki, Rosszoski és Novo Szoldatka községekben a 20. könnyű hadosztály 
harcképes töredékeit is magába foglaló Marts a-csoport rendezkedett be. Mi
vel ezen helységek hosszan elnyúló völgyben feküdtek, körvédelemre nem 

13 HL 2. M. HDS iratai, 21. fasc., 6. könnyű hadosztály harctudósítása, 1943 I—II (Ginszkev 
^ k
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voltak alkalmasak. A védők 15-én este Rosszoskit, 16-án hajnalban pedig Bu-
cenkit feladva Kocsatovkába vanultak vissza.15 

A 20. könnyű hadosztály leharcolt, zömmel fegyvertelen tömegeit a III. had
testparancsnokság Andrej evka és Mihnyevo községek területére vonták hátra. 
Megmaradt kézi lőfegyvereikkel és tűzgépeikkel ellátták a még harcoló ala
kulatokat.Ui 

Siebert altábornagy a csoportjának alárendelt III. hadtesttel január 15-én dél
után vette fel a kapcsolatot. Utasította a kötelékeket, hogy Szinyije Lipjagi, 
Szkupolj, Szemigyeszjatszkoje, Kocsatovka, Alekszandrovka vonalát feltétlenül 
tartani kell. Ez utóbbi helység védelme már a következő nap reménytelen
nek látszott, ezért a továbbiakban Rudkino község képezte a védelem Don 
menti sarokpontját. Siebert altábornagy a voronyezsi német csapatok mögötti 
utóvéd szerepére kényszerítette a III. hadtest megmaradt erőit. A „Végsőkig 
kitartani!" parancsa a hadtest csaknem teljes megsemmisüléséhez vezetett. A 
III. hadtestparancsnokság mindvégig tájékozatlan maradt a szovjet csapatok 
bekerítő hadmozdulatai felől. 

A Sztaro Nyikolszkojéba áttelepült hadtestparancsnokság tevékenysége 1943. 
január 16-tól két feladatkörre koncentrálódott: rendezni kellett a visszavonult, 
összekeveredett és nagy részben fegyvertelen csapatrészeket és meg kellett 
szervezni a déli arcvonal, községekre támaszkodó védelmét. 

1943. január 17-e folyamán az ellenséges csapatok mindenütt felzárkóztak 
a III. hadtest déli arcvonalára. Az előterep községeit — Alekszandrovkát, Osz-
kinót, Isztobnojét és Rosszoskit — megszállták, síosztagokkal bevezették a fel
derítést és a dombos terep erdőinek és horhosainak kihasználásával közelebb 
húzódtak a magyar támpontokhoz. 

Stomm vezérőrnagy, hadtestparancsnok kérésére január 17-én és 18-án né
hány német gyalogos, illetve tüzéralakulat érkezett a III. hadtest területére. 
Feladatuk a magyar csapatok északi irányú hátrálásának megállítása volt. A 
Siebert-hadtestcsoport 168. és 188. sízászlóalja, 818/11. tüzérosztálya (2 db 15 
cm-es üteg), egy ködvető ütege, illetve a neki újonnan alárendelt 323. német 
gyaloghadosztálybeli 593. gránátosezred, a 164. gránátosezred, a 157/1. és IV. 
tüzérosztályok és egy másfél századnyi utászalosztály jelentette a védelem 
megerősítésére küldött német csapatkontingenst. A voronyezsi hídfőt elhagyó 
199. gránátosezredet Szinyije Lipjagiba, a XIII. német hadtest 68. gyaloghad
osztályát pedig Gorsecsnoje, Melovoje környékére vonta hátra a 2. német 
hadsereg-parancsnokság.I7 

Az arcvonal megtámasztására beérkezett német csapatok éppen a kellő pil
lanatban érkeztek. Akkor, amikor a szovjet erők a- magyar támpontokat alkotó 
községsort támadni kezdték. Erejük összesen egy gyenge hadosztályt tett. ki. 
A zászlóaljak létszáma 200 fő körül mozgott. Nehézfegyverekkel, géppiszto-* 
lyokkal azonban bőséges mennyiségben rendelkeztek, a velük érkezett tüzér
ség pedig már január 17-étől kiváló támogatást nyújtott a községek sikeres 
védelméhez. Siebert altábornagy kiadott intézkedése szerint a német csapatok 

15 HL 2. M. HDS iratai, 20. fasc, III. hadtest. Martsa-csoport működése, 1943 I—II. (Mártsa 
Sándor ezredes.) ' •• '• 

16 HL 2. M. HDS iratai, 28. fasc., 20; könnyű hadosztály harctudósítása, 1943 I—I. (Vasváry 
Frigyes vezérőrnagy.) . . . . . . 

1-7 HL Gefechtsbericht für die Zeit vom -15.-1. — 18. 2. 43. (Korpsgruppe Siebert /57.Div. La./* 
1943. 01. 17—17. (xerox másolat). • ' ' 
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ugyan alá voltak rendelve Stomm vezérőrnagynak, a gyakorlatban azonban 
a német tábornok összekötő tisztjétől, Fett német vezérkari őrnagytól köz
vetlenül kapott parancsok alapján cselekedtek.18 

A magyar főerőktől elszakított III. hadtest és a védelmének megtámasztására 
küldött német csapatok 1943. január 16-tól január 26-ig tartották a Szinyije 
Lip j agi, Szkupolj, Szemigyeszjatszkoje, Kocsatovka, Parnicsnij, Prokudinszkij 
és Rudkino községek körvédelmi állásait. A 9. könnyű hadosztály doni állásait 
védő két és fél zászlóalja is január 26-tól kezdte meg visszavonulását. Legto
vább, január 27-ig, a 17/III. zászlóalj maradt állásaiban. Ez a zászlóalj képezte 
az utóvédet a magyar csapatok visszavonulásában. 

A szovjet fő támadás nyugati irányú volt, ennélfogva a III. hadtest állásait 
kezdetben csak kisebb támadások érték. A védők ezt a kis lélegzetvételnyi 
időt körvédelmi állásaik tökéletesítésére és csapataik rendezésére használták fel. 

A Siebert altábornagy által meghatározott védelmi vonal elvileg alkalmas 
lett volna téli védelemre, mert aránylag közel fekvő helységek láncát alkotta. 
Szinyije Lipjagi, Szkupolj, Szemigyeszjatszkoje és Kocsatovka eredetileg a 
III. hadtest vonatalakulatainak szálláskörzete volt. 

A hadtest arcvonalának a Dontól legnyugatabbra eső körvédelmi központ
jait Szinyije Lipjagi és Szkupolj községek alkották. Ide vonultak vissza a 20. 
könnyű hadosztálynak és az alárendelt osztályainak és alosztályainak zömmel 
fegyvertelen, vagy csekély harcerőt képviselő maradványai. A 20. könnyű 
hadosztály csapatainak nagyobb része, a 20. tüzérezredből alakult gyalogzász
lóalj, valamint a 23. gyalogezred és a 20. huszárszázad részeit magába foglaló 
Szilágyi-csoport ezen időszak alatt Kocsatovka és Parnicshij községeket védte. 

Szinyije Lipjagiba — ahol a III 2. gépkocsizó vonatcsoport10 alosztályainak 
telephelye volt — már január 15-én megérkeztek a 20. könnyű hadosztály hát
ravont csapatai. Zytás százados vezetésével a 20. könnyű hadosztály seregvonat
parancsnoksága, a 20. élelmező oszlop, a 20/3. kocsioszlop és egyéb vegyes részek 
szállásoltak el itt. 

Szkupolj községben Fráter László századosnak, a 20. könnyű hadosztály fel
derítő tisztjének parancsnoksága alatt mintegy 1000 főnyi, a 23. gyalogezred
ből, a 46/11. zászlóaljból, a III. sízászlóaljból, a 7/1. tüzérosztályból és a III. 
élelmező oszlopból származó legénység gyülekezett. Három századnyi erőt le
hetett belőlük állásba rendelni. Fegyverzetüket egy aknavető, két géppuska, 
négy 37 mm-es és három 75 mm-es páncéltörő ágyú alkotta. Később a Kocsa-
tovkáról pánikszerűen visszaözönlő vonatrészekből újabb másfél századnyi 
legénységgel bővült a csoport. .. • •" 

Mivel ' Szkupolj hamarosan a szovjet' támadások körzetébe került, gyenge 
erőt képviselő védői január 18-án Szinyije Lipjagiba vonultak vissza. Az utób
bi község körvédelmi parancsnoki tisztét ekkor már Hermándy-Berencz György 
százados, a felváltásra került 52/III. zászlóalj parancsnoka vette át, s a fegy
verrel rendelkezők közül két gyalog- és két tüzérszázadot szervezett. Január 
19-én a 199. német gránátos ezred alosztályai érkeztek a községbe. A további
akban ezek látták el a szomszédos Bocsarovka körvédelmét is, Hermándy szá-

18 HL Móricz Bélu: Stömm Marcelaltábornagy életrajza. 172. ex • ' • • • . - . < . 
•'•• 19 Vonat: személy-, vagy anyagszállításra, ' oszlopokba foglalt fogatolt, vagy géperőliajtású 
szállítóeszközök, a hozzátartozó személyzettel. Berger: i. m. I. k. 277. b. • •*•-. . . . . . . 
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zadost pedig zászlóaljnyi alakulatával Sztaro Nyikolszkojéba, a III. hadtest
parancsnokság főhadiszállására rendelték.20 

Szemigyeszjátszkoje volt Kocsatovka után a második legerősebb körvédelmi 
központ. Ide települt a hadtest hírközpontja is. A körvédelmi parancsnoki tisz
tet Tavassy Lajos csendőr alezredes, a 102. hadtápzászlóalj21 parancsnoka lát
ta el, helyettese január 21-ttől Barna Tamás sí zászlóalj beli százados volt. Pa
rancsnokságuk alatt az alábbi osztályok és alosztályok álltak : 

— a III. hírzászlóalj Korotnoky Amadé aliezredes parancsnoksága alatt (kb. 
400 fő); 

— a 102. hadtápzászlóalj és a III. légvédelmi tüzérosztály részei dr. Drégelyi 
Béla csendőr százados parancsnoksága alatt (kb. 150 fő); 

— a III. hadtest sízászlóaljának maradék százada Czár István főhadnagy 
vezetésével (kb. 80 fő) ; 

— a III. hadtest törzsszázadának részei Horváth Zoltán százados vezetésé
vel (kb. 80 fő); 

— a III. tűzérmérő századból egy szakasz Clair Gyula tartalékos hadnagy 
parancsnoksága alatt (kb. 80 fő) ; 

20 HL. 2. M. HDS iratai, 28. fasc, 20. könnyű hadosztály hadműveleteinek hadtörténeti mél
tatása, 1943 I—II. (Vasváry Frigyes vezérőrnagy) ; HL. 2. M. HDS iratai, 21. fasc., 6. k. ho. 28. 
.gyalogezredének harctudósítása, 19*3 I—H. (Hermándy—Berencz György százados.) 

21 A hadtápalakulatok hivatása a hadműveleti terület katonai közigazgatási feladatainak 
ellátása volt. Berger: i. m. 352. o. 



— a leváltás alatt álló 17. gyalogezred egyik zászlóaljának részei; 
— egy kb. 200 főnyi vegyes, összeszedett csoport ; 
— 2 német 15 cm-es üteg és 
— a községtől északra 4 km-re kb. 100 fős fogatolt vonatalakulat, Lakos 

Bertalan őrnagy parancsnoksága alatt. 
A védőkörlet eléggé nagy kiterjedésű, 5 km hosszú és 3 km széles volt. Kez

detleges védőállásokkal épült ki. Január 16-án bevonult a községbe a 188. né
met sízászlóalj, melyet azonban január 21-től tartalékba helyeztek. Január 
21-én illetve 23-án a kocsatovkai védőkörletből Szemigyeszjatszkojéba irányí
tották a III. sízászlóalj 9 tisztből és 300 főnyi legénységből álló csoportját, és dr. 
Stieff László tartalékos főhadnagy parancsnoksága alatt egy 260 fős, 3. gya
logezredben csoportot. Január 25-én már 76 tiszt, 2020 főnyi legénység, 1088 
puska, 24 golyószóró, 4 gránátvető, 1 nehézgéppuska, 14 géppuska, 2 páncél
törő ágyú és 1 aknavető jelentette a körvédelmi központ erejét. A védők január 
22-étől általában már ezred erejű szovjet támadásoknak voltak kitéve.22 

A III. hadtest körvédelmi állásainak legerősebb láncszeme a Szemigyeszjatsz-
kojétól 10—15 km-re keletre fekvő Kocsatovka helység volt. Ide telepítet
ték előzőleg a hadtest lőszertelepét, betegnyugvó állomását, élelmiszer- illet
ve ruharaktárát. A raktárakban visszamaradt élelmiszerek és lőszerféleségek 
még 16 napra is fedezték volna a szükségletet. Az észak—déli tengelyben 
épült, több utcából álló falu keleti szegélye 2 km, nyugati része 1 km hosszan 
húzódott. Az észaiki oldala 700 méter, a déli pedig 500 méter széles volt. Te
hát nem nagy kiterjedésű területet kellett védeni. Az első nagyobb fegyveres 
csoport, nevezetesen Mártsa ezredes Rosszoski feladása után ide visszavonuló 
csoportja, január 15-én az esti órákban érkezett meg a községbe. Később a 
9., 6. és 20. könnyű hadosztályok töredékeiből még több osztály és alosztály 
foglalt el itt védőállást. Erre az időszakra már annyira összekeveredtek a had
test alakulatai, hogy érdemes Kocsatovka védőit részletesen felsorolni. 1943. 
január 17-ére az alábbi csoportok látták el a helység védelmét: 

> 

22 HL 2. M. HDS iratai, 20. fasc, III. hadtest, hírzászlóaljának harctudósítása. 1943 I—II. (Ja-
kobsen Gyula tartalékos főhadnagy) ; HL 2. M. HDS iratai, 20. fasc, 102. hadtápzászlóalj harc
tudósítása, 1943 I—II. (Tavassy Lajos csendőr alezredes.) 
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Alakulatok Parancsok Létszám Fegyverzet Megjegyzés 

22. és 52. gya
logezredek 

Kogutowitz 
Károly 
százados 

kb.800 
fő 

8 géppuska, 5 go
lyószóró, 2 nehéz
puska, 3 aknavető, 
2 gránátvető, 2 pán
céltörő ágyú 

Január 19-én kb. 
1200 fő, 11 géppus
ka, 9 golyószóró, 8 
nehézpuska, 5 ak
navető, 2 gránátve
tő és 3 páncéltörő 
ágyú 

17. és 47. gya
logezredek 

Kucsera 
Endre 
százados 

kb. 900 
fő 

14 géppuska, 13 go
lyószóró, 2 nehéz
puska, 5 aknavető, 
4 gránátvető, 2 pán
céltörő ágyú 

6. és 20. hu
szárszázadok, 
53/III. zászló
alj, 23. gya
logezred 

Szilágyi 
Dezső 
százados 

kb. 600 
fő 

4 géppuska, 18 go
lyószóró, 1 nehéz
puska, 2 páncél
törő ágyú 

46/1. zászló
alj 

Dózsa 
Jenő 
százados 

kb. 350 
fő 

3 géppuska, 4 go
lyószóró, 1 gránát
vető, 1 páncéltörő 
ágyú 

Január 19-én 7 pán
céltörő ágyú. 
Január 23-án a cso
portot Kucsera 
százados csoportjába 
osztották be nehéz
fegyverek nélkül 

III. sízász-
lóalj 

Barna Tamás 
százados 

9 tiszt 
300 le
génység 

néhány golyószóró 
és géppuska 

Január 21-én Szemi-
gyeszjatszkojéba 
irányították a cso
portot 

153. kerék
páros utász
század, VII/1. 
utászszázad 

Veress Sán
dor főhadnagy 

kfo. 350 
fő 

3 géppuska, 3 go
lyószóró, 1 gránát
vető, 1 páncéltörő 
ágyú 

Január 19-én 2 pán
céltörő ágyú 

20. tüzérez
red 

Harsányi Zé
nó és Sárré-
thy Jenő fő
hadnagyok 

kb. 150 
fő 

2 géppuska, 2 go
lyószóró és 12 pán
céltörő ágyú 

3/1. század dr. Stieff 
László tart. 
főhadnagy 

kb. 250 
fő 

3 géppuska, 10 go
lyószóró, 1 nehéz
puska, 2 gránátve
tő, 1 páncéltörő 
ágyú 

Január 21-én kivo
nultak, majd 24-én 
ismét visszatértek 
a községbe 

20. tüzérezred Rabács Ist
ván ezredes 

kb. 800 
fő 

fegyvertelenek Január 18-án kivo
nultak a községből 

168. német 
gránátos-
ezred 

Spoida német 
alezredes 

száza
donként 
kb. 40— 
50 fő 

4 géppuska, 2 ak
navető, 6 páncél
törő ágyú 

Január 18-án kivo
nultak a községből 
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Alakulatok Parancsok Létszám Fegyverzet Megjegyzés 

164. német 
gránátos 
ezred 

Lenz német 
alezredes 

kb. 500 
fő 

? Január 22-től már 
csak a 164/III. né
met gránátos zász
lóalj tartózkodott a 
községben 

157/1. német Röhre német 
tüzérosztály őrnagy 

? 9 db 10,5 cm-es 
löveg 

151. és 152. 
nehéz mozsár
ütegek 

? 4 tiszt 
130 le
génység 

? Karhatalmi szolgá
latra állították be 
a csoportot 

14. gyalogez
red 102/1. had
tápszázad23 

Csollány Jó
zsef főhad
nagy 

11 tiszt 
570 le
génység 

? Karhatalmi szolgá
latra állítottak be 
a csoportot 

Pár állványos golyószórón kívül a község főterén felállított egy légvédelmi 
gépágyú és két páncéltörő ágyú (5 illetve 7,5 cm-esek) képezte a páncélelhárítás 
mozgó tartalékát és a légvédelmet egyaránt. Az 5500—6000 fős harccsoport fe
lett Mártsa Sándor ezredes, a III. hadtest megerősítő csoportjának volt parancs
noka vette át a parancsnokságot. Január 20-án 2531 puskából, 560 pisztoly
ból, 39 géppuskából, 66 golyószóróból, 6 nehézpuskából, 11 aknavetőből, 12 
gránátvetőből, 3 75 mm-es, 8 50 mm-es és 7 37 mm-es páncéltörő ágyúból, va
lamint 1 légvédelmi gépágyúból állt a csoport fegyverzete. 

A viszonylag jó elhelyezés, a bőséges raktárak és a tisztek szervező mun
kája több napon át, előnyösen éreztették hatásukat. A különböző csapatré
szeknél a fegyelem megszilárdult és keményen állták a szovjet csapatoknak 
a környező erdőkből indított zászlóalj erejű támadásait.24 

A Kqcsatovkától délre eső területen kezdetben váltakozó sikerrel folytaik a 
harcok. Rosszoski község január 15. és 18. között többször cserélt gazdát. A 
Mártsa ezredes vezette csoport január 15-i kivonulása után ugyanis a kb. 350 
fős 168. német sízászlóaljnak 17-re sikerült visszafoglalni a községet. Január 
19-én — mivel nem kaptak segítséget — feladták állásaikat és visszavonultak 
ProkudinszMjbe. 

Január 17-én éjjel a 6. könnyű hadosztály elcsigázott, agyonfagyott és igen
csak megfogyatkozott csapatai már nem tudták tovább feltartóztatni a nap
palra falvakba húzódó, éjjel pedig meglepetésszerűen támadó, túlerőben levő 
szovjet csapatokat. A könnyű hadosztály reteszállása megszűnt, megmaradt 
védői a Kocsatovkától északkeletre húzódó Parnicsnij és Prokudinszkij köz
ségbe vonultak vissza. A fegyverrel rendelkezők látták el rövid ideig a két 
helység védelmét. A fegyvertelenül visszavonuló töredékeket tovább irányí
tották Ivanovkán és Sztaro Nyikolszkojén át Hoholba. 

Parnicsnijba először Farkas Zoltán ezredes kb. 120 fős csoportja érkezett be. 

23 HL 2. M. HDS iratai, 20. fasc, III. hadtest. Martsa-csoport működése, 1943 I—II. (Mártsa 
Sándor ezredes) ; HL 2. M. HDS iratai, 20. fasc. Dezső-csoport harcjelentése, 1943 I—II. 

24 HL 2. M. HDS iratai, 20. fasc, III., hadtest. Martsa-csoport működése, 1943 I—II. (Mártsa 
Sándor ezredes) ; HL 2. M. HDS iratai, 28. fasc, Rabács-csoport harctüdósítása, 1943 I—II. (Ra
bács István ezredes, 20. tüzérezred-parancsnok.) 
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A 22. gyalogezred parancsnoka átvette a parancsnokságot a községben tartóz
kodó részek felett. Zömmel 6. könnyű hadosztálybeli vonatoszlopok szállá
solták el itt és a Gilvácsy József főhadnagy vezette 5/II. fogatolt tüzérosztály 
kb. 130 fős megmaradt állománya. Január 18-án kfo. 370 fős, 22/III. zászlóalj-
beli szétvert csapattal növekedett a község védőinek létszáma. Farkas ezredes 
a III. hadtestparancsnokság utasítására január 20-án ezredének töredékeivel 
kivonult a községből és annak védelmét Lenz német alezredes 164. német 
gyalogezredben" zászlóaljának adta át. A 22. gyalogezred Farkas ezredes ve
zette csoportja ezek után Ivanovkára települt, ahol 558 fős állományával, 7 
géppuskával, 2 golyószóróval, 2 nehézpuskával, 2 gránátvetővel, 2 aknavető
vel, 4 37 mm-es és egy 50 mm-es páncéltörő ágyúval valamint 8 géppisztollyal 
a község körvédelmét látta el.25 Itt szállásoltak el a 9. huszárszázad részei is 
kb. 80. fővel. Január 20-án mintegy 700 főre nőtt Ivanovka védőinek létszáma. 

Prokudinszkijbe a 6. tüzérezred Csics György ezredes vezette maradványai 
és a Jablocsnojéban szétvert 34/1. zászlóalj Rátky László őrnagy vezette kb. 
160 fős csoportja vonult vissza. Január 20-tól ennek a helységnek is egy német 
sízászlóalj vette át a védelmét. A magyar csapatokat hátrairányították először 
Ivanovkára majd Verhnye Nyikolszkojéba, átszervezés céljából.26 

Mivel a 6. könnyű hadosztály reteszállása szétesett, a 9. könnyű hadosztály 
védőállásának déli szárnyát vissza kellett vonni a Gremjacsje D(Rudkinó), 
Hmelevij Les, K. Parnicsnij vonalra. A 9. könnyű hadosztály kevert osztályai 
mellett ezt a vonalat tartotta január 20-ig Farkas ezredes csoportja is. Meg
erősítésként az 593. német gyalogezred két gyenge zászlóalját, és a hadtest
közvetlen VII. utászzászlóaljat, illetve annak alárendelt osztályait is ide ren
delték. Az utászcsapatok feladata az volt, hogy a 9. könnyű hadosztály ezen arc
vonalának két legfontosabb körvédelmi központja, Gremjacsje és Hmelevij Les 
község előtt húzódó védőállásokat tisztítsák meg a nagy mennyiségű hótól. A 
hmelevij lesi állások védelmével Darnay László alezredesi bízták meg, akinek 
főleg a 47. gyalogezredben osztályok és alosztályok álltak rendelkezésére.27 

A III. hadtest magyar illetve német tüzérsége az alábbi védőállásokban he
lyezkedett el január 23-án: 
Szemigyeszjatszkojén: a III/2. gépvontatású tüzérosztály 2 lövege; 
Kocsatovkán: a 157/1. német tüzérosztály 3 ütege (összesen 9 löveg); 
Sztaro Nyikolszkojén : a 818/11. német tüzérosztály 2 ütege (összesen 5 löveg) 

és a 109/11. német nehéz tüzérosztály 2 ütege (összesen 5 löveg); 
Parnicsnij ban: a 157/IV. német tüzérosztály 3 ütege (összesen 9 löveg). 
A Jemancsa patak völgyében: a 323. tüzérosztály 2 ütege (Összesen 4—5 löveg); 

a 6/2. üteg (3 löveg), és a 9/4. üteg (3 löveg) ; 
a 9/6. üteg (2 löveg, és az 1. huszárüteg (2 löveg); 
a III/l. gépvontatású tüzérosztály 2 lövege. 

Gremjacsje — Rudkinón: a 9/3. üteg (4 löveg) és a 9/2. üteg (2 löveg), a 9/7. 
üteg (41öveg) és a 9/5 üteg (1 löveg), 

összesen : 58 löveg.28 

25 HL 22. gyalogezred téli harcai 1942/43-ban. Farkas Zoltán ezredes előadása, 1943 május. 
26 HL 2. M. HDS iratai, 21. fasc, 6. tüzérezred harctudósítása, 1943 I—II. (Csics Görgy ezredes.) 
27 HL 2. M. HDS iratai, 22. fasc, 9. k. ho. harc jelentése, 1943 I—II. (Barra Zsigmond vezér

kari őrnagy) ; HL 2. M. HDS iratai, 22. fasc, 9. tüzérezred harctudósítása, 1943 I—II. (Szalontay 
Lajos alezredes) HL 2. M. HDS iratai, 20. fasc, VII. utászzászlóalj harctudósitása, 1943 I—II. 
(Párkányi László százados.) 

28 HL 2. M. HDS iratai, 20. fasc, III. hdt. tüzérségi helyzete (vázlat 1943. 01. 23.) 
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A III. hadtest személyi állománya — a hozzácsatolt alaJkulatokéval együtt — 
a visszavonulás megkezdése előtt kb. 20—25 000 főre apadt le. 

A III. hadtest maradványainak visszavonulása 

A Voronyezsi és a Brjanszki Front csapatainak Voronyezs—kasztornojei had
művelete 1943. január 24-én vette kezdetét. A hadművelet sikere a déli irány
ból támadó, a német és magyar csapatok visszavonulását megakadályozni tö
rekvő szovjet hadseregeknek, főképpen a 40.-nek határozott előretörésétől 
függött. Január 24-én a 40. hadsereg fő erejét képező 4. harckocsihadtest, át
törvén a 68. német gyaloghadosztály hevenyészett védelmét Novo és Sztaro 
Meló voj énéi, 16 km-4 haladt előre. Másnap délutánig a harckocsialosztályok 
betörtek Gorsecsnojéba is, de menetüket technikai okokból, a tartálykocsijaik 
lemaradása folytán előállott üzemanyaghiány miatt, nem tudták tovább foly
tatni. Gorsecsnojéig való előretörésük kedvező feltételeket teremtett a gép
kocsizó lövész hadosztályok számára, melyek január 25-én már 10—18 km-t 
haladtak előre. 

Míg a 40. hadsereg, előretörésének január 25-i megtorpanásáig, teljesítette 
a megkívánt feladatokat, a szintén déli irányból, Jablocsnoje körzetéből meg
induló 60. szovjet hadsereg és az észak felől támadó 38. hadsereg — mely a 
LV. és a XIII. hadtest között törte át a német arcvonalat — alig nyomult előre 
2—3 km-4.29 

Weichs vezérezredes, a német B Hadseregcsoport parancsnoka, a 2. magyar 
hadseregnél történt szovjet áttörést követően több ízben kérte Hitler és az 
OKW30 hozzájárulását a 2. német hadsereg arcvonalának visszavételére. Leg
inkább a voronyezsi hídfőben tartózkodó hadosztályok hátravonását próbálta 
kieszközölni. 1943. január 21-i jelentésének nyilvánvalóan világos megállapítá
sai végül is hatottak Hitlerre és a következő napokban az OKW utasította a 
2. német hadseregparancsnokságot, hogy a tőle balra elhelyezkedő Közép Had
seregcsoport (Heeresgruppe Mitte) déli szárnyának magasságáig visszavonhat
ja erőit. Von Salmuth vezérezredes, a 2. német hadsereg parancsnoka, aszerint, 
hogy megkapta a parancsot, január 24-én éjjel a voronyezsi hídfőt a Donnál 
kiüríttette, s január 25-én, január 26-i kezdéssel intézkedett csapatainak (XIII., 
VII. hadtestek és a Siebert-hadtestcsoport) az Olim folyó vonaláig való hát
ravonásáról.31 

Január 24-től megerősödtek a szovjet támadások a III. hadtest körvédeikni 
állásai ellen is. Míg a Szemigyeszjatszkoje, Kocsatovtka, Hmelevij Les, Rudkinó 
(félig), Gremjacsje vonalat tartották védői, addig a 68. német gyaloghadosztály 
196. gránátos ezredénél, a szovjet kézben levő Szkupolj községen keresztül, 
a 40. szovjet hadsereg gépkocsizó lövészalakulatai bejutottak Mihnyevo, Bob
rov, Misdrjanka területére, tehát közvetlenül a hadtest oldalába és hátába. 

A Siebert-hadtestcsoport első parancsa, amely a visszavonulásról intézke
dett, január 24-én éjfélkor jutott el a hadtesthez. Lényege abban állt, hogy 
az eddigi állásokban január 28-ról 29-re virradó éjjelig ki kell tartani és csak 

29 Morozov: i. m. 97—99. o.; HL AOK. 2. Tagesmeldung 24.01.43. (xerox-másolat). 
30 OKW = Oberkommando der Wehrmacht = német véderőfőparancsnokság. 
31 Eberhard Schwarz: Die Stabilisierung im Süden der Ostfront nach der Katastrophe von 

Stalingrad und dem Rückzug aus dem Kaukázus. (Dissertation) Köln 1981. 26—29. o. 
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utána lehet majd elkezdeni a visszavonulást. A visszavonulás meghatározott 
útvonala általában a Gyevica patáik völgyében vezetett volna nyugati irányba, 
egészen a sztarij oszkol-kasztornojei vasútvonalig. Ezt követően a vasútvonal 
rogovoje—gorsecsnojei szakaszánál kellett volna védőállást elfoglalni.32 

A Siebert-hadtestcsoport parancsnoksága mindvégig késleltette a III. hadtest 
visszavonulását, közben a voronyezsi hídfőt elhagyó három német gyaloghad
osztály már készült doni állásait is feladni. 

Január 25-én a III. hadtest két nagyobb csoportra oszlott. Ekkor alakult 
meg dr. Deseő László vezérőrnagynak, a hadtest tüzérparancsnokának vezeté
sével Sztaro Nyikolszkojén a Deseő-csoport parancsnoksága. E parancsnokság 
alá tartozott a 9. könnyű hadosztály védőkörzetétől nyugatra, a hadtest terüle
tén harcoló összes magyar és német alakulat. A másik nagyobb csoportot a 9. 
könnyű hadosztály még a doni állásban levő két és fél zászlóalja, valamint a 
neki alárendelt német csapatok képezték. Stomm Marcel vezérőrnagyot, aki 
törzsével Hoholba vonult vissza, Siebert altábornagy, a köztük támadt feszült 
viszony miatt, a vezetésből kikapcsolta, s dr. Deseő vezérőrnagy vette át névleg 
a vezetést. 

Január 26. nem hozott jelentősebb sikereket a szovjet hadműveletekben. A 
40. hadsereg csapatai nem jutottak tovább Gorsecsnojénál. Az északi irányból 
Kasztornoje és Nyizsnaja Veduga felé támadó 38. és az e napon harcba lépő 13. 
hadseregek harckocsi és légi csapatokkal megerősítve bár 8 km mélységben 
nyomultak be a XIII. hadtest védőkörzetébe, nem tudták kihasználni a sikert.33 

A 60. hadsereg megélénkülő támadásai bekerítéssel fenyegették a Szinyije 
Lipjagit, Szemigyeszjatszkojét, Kocsatovkát, Pamicsnijt és Prokudinszkijt vé
dő csapatokat. Prokudinszkijt kellett legelőször feladni, nevezetesen január 
26-án hajnalban.34 A Szkupoljon át a hadtest védelmi vonalába betört szov
jet csapatok a hadtest esetleges, nyugati irányú visszavonulását akarták meg
akadályozni és a bezáruló gyűrűben rekedt magyar és német csapatok meg
semmisítésére törekedtek. A Deseő-csoport egyetlen nagyobb kísérletet tett 
ennek megakadályozására, mikor január 26-án német erők — a 199. és az 593. 
gránátos ezredek — közreműködésével támadást intézett a Mihnyevo, Andre-
jevka, Bobrov területére beszivárgott szovjet csapatok ellen. A támadás azon
ban nem hozott sikert.35 

A szovjet csapatok január 26-án Szemigyeszjatszkojét és Kocsatovkát több
ször is körülzárták, s várható volt, hogy folytatják előrenyomulásukat Sztaro 
Nyikolszkoje felé. A hadtest nehéz helyzetét fokozta az egyre jobban mutatkozó 
lőszerhiány és az eddigi visszavonulás során néha kényszerűségből visszaha
gyott nehézfegyverei zömének hiánya. 

A kritikus helyzetre való tekintettel a hadtestparancsnok jelentette Siebert 
altábornagynak, hogy a hadtest január 29-ig nem tud kitartani állásaiban. 
A hadtestparancsnok többszöri kérelmére Siebert elrendelte, hogy a III. hadtest 
csapatai január 26-tról 27-re virradó éjjel — a szinyije lipjagi-i védőállás fel
adását kivéve — Sztaro Nyikolszkoje, Dimitrijevika vonalában visszavonulhat-

32 HL 2. M. HDS i ra ta i , 20. f a s c , i n . h a d t e s t összefoglaló harc je len tése , 1943. I . 12—31. 
33 Morozov: i. m . 101—102. o. 
34 HL 2. M. HDS i ra ta i , 22. f a s c , 9, tüzé rez red ha rc tudós í t á sa , 1943 I—H. (Szalontay Lajos 

a lez redes ) . 
35 HL 2. M. HDS i ra ta i , 20. fasc. I I I . hd t . összefoglaló h a r c je lentése , 1943. L 12—31. ; H L Ge

fech tsber ich t fü r die Zeit v o m 15.1.—18.2.43. (Korpsg ruppe Sieber t /57. Div. I . a./) 1943. 01. 26. 
{xerox-máso la t ) . 
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nak, itt azonban két napig ki kell tartaniuk. Később ezt egy napra változtatta. 
Siebert egyúttal intézkedett a hadtest- és hadosztályvonat részek visszavonu
lására is, melyek a Nyizsnyije Turovo, Vjasznovatovka, Novaja Olsanka, Kru
tá j a Gora, Olim, Bicsek, Bikovo útvonalon Tim felé már megkezdték a visz-
szavonulást. A III. hadtestparancsnokság — a tájékozatlansága miatt — meg 
volt győződve arról, hogy a hadtestparancsnok kérésének engedett Siebert, mi
kor a visszavonulást 27-re végre elrendelte. A visszavonulás kezdetét azonban 
azért kellett előrehozni, mert a Voronyezsi Front 40. hadserege és az észak
ról támadó hadseregek — ha lassan is — közeledtek a tervezett kasztornojei 
találkozási pontjukhoz. 

„Sajnos nem sejthettük, hogy míg mi a Don mellett álljuk a harcot, a min
dig biztosnak tudott É szárnyunknál (alletve hátunkban:) fog bekövetkezni 
a katasztrófa, hiszen ott a németek voltak. Nem tudtuk, hogy a végre I. 25-é^ 
kiadott több oldalas és igen komplikált Siebert altbgy. féle visszavonulási in
tézkedésnek I. 29-ére beállított kezdetét azért kellett 27-ére előrehozni, mert 
közben a németeket Kasztomoje felett áttörték. (I. 27-én már Kasztornojéban 
voltak az oroszok.) Azt hittük, hogy a mi kérésünknek engedtek, mikor a visz-
szavonulást 27-ére végre elrendelték. Áldozatul voltunk odadobva. Fedezzük 
a német visszavonulást, azután mi is vonuljunk vissza (:a hátunkban levő el-
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lenségen át:) de úgy, hogy a valamire való utakat nem használhatjuk."36 

— vélekedett Barra Zsigmond vezérkari őrnagy, a 9. könnyű hadosztály ve
zérkari főnöke az 1943 nyarán, utólag rekonstruált harcjelentésében. 

A német hadvezetés a bekerítéssel fenyegetett 2. német hadsereg részeinek 
és a III. magyar hadtest töredékeinek megsegítésére elrendelte a Cramer-had-
test 26. német gyaloghadosztályának Sztarij Oszkolba csoportosítását. A 2. 
német hadsereg és a III. magyar hadtest köré vont gyűrű bezárulása már csak 
napok kérdése volt.37 

A visszavonulást Kocsatovkán 20 órától, Szemigyeszjatszkojén 21 órától a 
9. könnyű hadosztálynál pedig szintén 21 órától kellett megkezdeni. A had
test utóvédje a 9. könnyű hadosztály 17/III. zászlóalja volt, amelynek 27-én haj
nali 5 óráig kellett kitartania állásaiban. 

Az andrejevkai völgyből több irányból előnyomuló szovjet csapatok elvágták 
a Sztaro Nyikolszkoje felé vezető utat, ennélfogva a körvédelmi csoportoknak 
több helyütt a bekerítésből kitörve kellett megkezdeniük a visszavonulást. 
Különösen a szemigyeszjatszkojei csoport visszavonulása járt nagy vesztesé
gekkel. A csoportot a községtől 7 km-re erős szovjet támadás érte és ennek 
következtében az teljesen szétszóródott. A kocsatovkai védőkörletből 3600 fő 
került ki épségben. 400 halottat és 1300 sebesültet vesztett a Mártsa ezredes 
vezette csoport. A kijutottak január 27-én 10 órakor érkeztek be Sztaro Nyi-
kolszkojéba. A zöm, dr. Deseő vezérőrnagy parancsára beszállásolt, a 22. gya
logezredből pedig egy kb. 900 fős csoport, Kogutowitz Károly százados pa
rancsnoksága alatt, a községtől 4 km-re keletre levő dombokon, más alakula
tokkal együtt, védelembe ment át. A 9. könnyű hadosztály visszavonuló csa
patainak már súlyos harcokat kellett folytaniuk a Sztaro Nyikolszkojéba való 
bejutásáért is. 

A visszavonulás során több páncéltörő ágyú és egyéb löveg maradt a körvé
delmi állásokban, mivel kivontatásuk a nagy hóban és az emelkedőkön szinte 
lehetetlen helyzet elé állította a kezelőket. A kocsioszlopok a zsúfolt utakon 
hosszan vesztegeltek s a szovjet légitámadások gyakran okoztak pánikot so
raikban.38 

Január 27-én a 40. szovjet hadsereg jelentős sikereiket ért el. Harckocsialosz
tályai Kasztornoje közvetlen közelébe érték, s ezzel lezárták a visszavonulás 
útját dél és délnyugat felől. Gépkocsizó lövészcsapatainak jobb szárnya Szi-
nyije Lipjagi, balszárnya pedig Sztarij Oszkol birtokbavételéért harcolt. Az 
észak felől előrenyomuló 38. és 13. hadseregek is 15 km-t haladtak előre Kasz
tornoje irányába ezen a napon. 

A magyar arcvonal ellen támadó 60. hadsereg ezúttal sem nyújtotta a kí
vánt teljesítményt. Csapatai a kellemetlen időjárási viszonyok közepette a 
lakott települések birtokbavételéért küzdöttek, s nem törekedtek átkaroló 
hadmozdulatokra.39 

36 HL 2. M. HDS iratai, 22. í'asc, 9. k. ho. harctudósítása, 1943 I—II. (Barra Zsigmond vezér
kari örngay.) 

37 HL 2. M. HDS iratai, 20. fasc, i n . hadtest összefoglaló harcjelentése, 1943 I. 12—28.; Schwarz: 
i. m. 33. o. 

38 HL 2. M. HDS iratai, 22. fasc, 9. tüzérezred harctudósítása, 1943 I—II. (Szalontay Lajos 
alezredes) ; HL 2. M. HDS iratai. 20. fasc, i n . hadtest. Martsa-csoport működése, 1943 I—II. 
(Mártsa Sándor ezredes) ; HL. 2. M. HDS iratai, 22. fasc, 9. könnyű hadosztály harctudósítása, 
1943 I—II. (Oszlányi Kornél vezérőrnagy) ; HL 2. M. HDS iratai, 20. fasc, 102. hadtápzászlóalj 
harctudósítása, 1943 I. (Tavassy Lajos csendőr alezredes.) 

39 Morozov: i. m. 104—105. o. 



Január 27-én von Weichs vezérezredes határozott parancsot adott a 2. német 
hadseregnek, hogy a Kasztornoje közelébe, valamint az Olim folyó partjáig 
eljutott szovjet csapatok további előrenyomulását mindenképpen állítsa meg. 
A Kasztornojétól délre és északra kikényszerített csata eredményessége esetén 
a 2. német hadsereg következő feladata a Timnél kialakított reteszállás elérése, 
illetve védelme lett volna. A német VII. hadtest kötelékéből a 323. és 68. gya
loghadosztályok ezen a napon már Gorsecsnoje környékén harcoltak.40 

A III. hadtest zöme január 27-én délelőtt Sztaro Nyikolszkojén tartózkodott. 
A Szemigyeszjatszkojéból kitört, menekülő csoportrészeket szorosan követő 
erős szovjet alakulat 11 órakor betört a községbe. Később déli és nyugati irány
ból is rajtaütöttek az itt beszállásolt magyar és német csapatokon. Kitört a 
pánik. Az egyes felbomlott csapatrészek tovább menekültek észak felé, Ho-
hol irányába. Az erre felé vezető utat ugyanis még nem vették birtokukba a 
szovjet csapatok. A 9. könnyű hadosztály beérkezett csapatrészei és néhány 
német alakulat az esti óráikig tartotta Sztaro Nyikolszikojét, majd ezek is visz-
szavonultak északi irányba Hoholon át Verhnye Turovóba. Január 28-ára Verh-
nye Turovóba ért a III. hadtestparancsnokság is. A faluba vezető völgyet kisebb 
csoportjával, Oszlányi Kornél ezredes, a 9. könnyű hadosztály parancsnoka 
védte, aki itt meg is sebesült. Ezek után Mártsa Sándor ezredes vette át a köny-
nyű hadosztály vezetését/*1 Menekülés közben a 9. könnyű hadosztályközvetlen 
páncéltörő ágyússzázad összes lövegét elvesztette, a 9/4. ütegnek egy, a 6/2. 
ütegnek pedig három lövegét azonban sikerült még megmenekítenie. 

Stomm vezérőrnagy január 28-án több ízben megjelent a Siebert-hadtest-
csoport parancsnokságán, s jelentette hadtestének súlyos lőszer- és élelmiszer-
ellátási gondjait. Siebert altábornagy válasza az volt, hogy ők csak a harcoló 
magyar csapatok megsegítésére hajlandók. Stommnak azonban ezidőtájt már 
nem volt összképe hadtestének még harcképes alakulatairól.42 

A menekülő magyar és német csapatoknak Verhnye Turovón, majd Vjaszno-
vatovkán át vezetett az útjuk. Az utóbbi községet január 29-re érték el. Itt 
csatlakozott a zömhöz Rabács István ezredes csoportja, amely a 20. tüzérez
red, a III. sütőoszlop és a III. vegyiharcszázad töredékeiből állt. Ennek a cso
portnak rendelték alá később a Szilágyi Dezső százados vezette csoportot — a 
20. és 6. huszárszázad, valamint az 53./III. zászlóalj töredékeit — és a lövegeit 
vesztett III. gépvontatású tüzérosztályt is.43 

Január 28-ra az északi, illetve déli irányból összehangoltan támadó szovjet 
hadseregek gyorsan mozgó részei Kasztornojéban harcoltak, a 40. hadsereg 
gépkocsizó lövészosztályai pedig, megszállván a Gorsecsnoje, Bikovo, Jevro-
szimovka vonalat, elvágták a német és magyar csapatok nyugati, délnyugati 
fő visszavonulási útját. Kasztornoje nagy részének január 29-i reggeli bir
tokbavételével azonban nem alakult ki összefüggő gyűrű a 2. német hadsereg 
XIII. és VII. hadteste, illetve a III. magyar hadtest körül. Kasztornoje és Bi
kovo, valamint Gorsecsnoje és Sztarij Oszkol között a későbbiek során is meg-

40 Schwarz: i. m. 33.o.; HL Gefechtber icht für die Zeit vom 15.1.—18.2.43. (Korpsgruppe S ieber t 
/57. Div. I. a./) 1943. 01. 27. (xe rox-máso la t ) . 

41 HL 2. M. HDS ira ta i , 20. fasc., III . had tes t . Mar t sa -csopor t működése , 1943 I—II. (Mártsa 
Sándor ezredes.) 

42 HL Gefechtshber ich t für die Zeit vom 15.1—18.2.43. (Korpsgruppe Sieber t /57. Div. I. a./) 1943. 
Ol. 28. (xe rox-máso la t ) . 

43 HL 2. M. HDS ira ta i , 28. f a s c , 20. tüzérezred harc tudós í tása , 1943 I—IL (Rabács I s tván 
ezredes.) 
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A hazatérés reményében 

maradt egy-egy, 25—30 km-es folyosó, melyen keresztül a visszavonuló csa
patok kijuthattak a bekerítésből/1'' 

Erre az időre a német és magyar csapatok Kasztornojétól DK-re Verhnye Tu-
rovo, Nyizsnyedevick és Vjasznovatovka körzetében csoportosultak. Az északi 
arcvonalról a 377. és 340. gyaloghadosztályoknak, a voronyezsi hídfőből pe
dig a 75., 57. és 38. gyaloghadosztályoknak sikerült hátrajutniuk a fent em
lített területre. Ezen VII. és XIII. hadtestbeli hadműveleti egységek csatlakoz
tak a már korábban hátravont és harban álló 68. és 323. gyaloghadosztályok
hoz. 45 

A német hadosztályok és a III. magyar hadtest megmaradt csapatrészei in
nen akartak a már említett hézagok, rések bármelyikén át kitörni a gyűrű
ből, mivel az igénybe vehető utak főleg ezeken keresztül vezettek. 

A szétszóródott III. hadtestbeli csapatrészek különféle utakat választva, több
szöri bekerítésből kitörve, február 10-től érkeztek be a Dontól 450—500 km-re 
nyugatabbra fekvő Szumi városába. 

Legelőször a 20. könnyű hadosztály megmaradt része, valamint a 6. köny-
nyű hadosztály és III. hadtestközvetlen csapattöredékek kísérelték meg nyu
gati irányban a visszavonulást. Ezek, a január 20-tól hátravont és a hadtest észa
ki területén gyülekezett, zömmel fegyvertelen csapatok már január 24-én pa
rancsot kaptak a visszavonulásra. Tim területére szándékozták ezeket hátra
vonni. Visszavonulásuk tehát külön történt a hadtest zömétől. 

44 Morozov: i. m. 106—107. o. 
45 HL Gefechtsber icht für die Zeit vom 15.1—18.2 43 

1943. 01. 27. (xe rox-máso la t ) . (Korpsgruppe Siebert /57. Div. I. a./) 
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A 2. német hadseregparancsnokságon ekkor már ismeretes volt a német fel
ső vezetésnek az a szándéka, hogy a Voronyezsnél előreugró arcvonalat hamaro
san visszaveszik és az 1942 nyári támadás kiinduló állásaiban kívánják megszer
vezni az új ellenállást. Az új állások elkészítése délen a 2. magyar hadsereg, észa
kon a 2. német hadsereg feladata volt. Munkaerőt a fegyvertelen magyar csa
patoktól kellett biztosítani. Ilyen értelmű rendelkezést kapott Siebert altá
bornagytól a III. hadtestparancsnokság is, mely ennek alapján a fentebb meg
nevezett alakulat töredékeit hátrairányította. Ginszkey Oszkár vezérőrnagyot 
'— a 6. könnyű hadosztály parancsnokát — pedig kis törzsével Kurszkba 
rendelték hátra azzal a feladattal, hogy ott a hátországból érkező magyar sza
badságos vonatok tisztjeit és legénységét munkászászlóaljakba szervezze.46 

A III. hadtestparancsnokság a 20. könnyű hadosztály parancsnokát, Vas-
váry Frigyes ezredest bízta meg a 20. és 6. könnyű hadosztály vonatrészeinek, 
valamint a hadtestközvetlen nélkülözhető vonatoszlopainak hátravo<násával. A 
csoport utóvédjét Nickl Károly alezredes 14. gyalogezredbeli csapata képezte. 
Az eredeti elgondolás az volt, hogy Jaszenkin, Gorsecsnojén és Bikovón át te
szik meg az utat Timig. A szovjet csapatok előnyomulása azonban ezt keresz
tülhúzta, mivel páncélos éleik ékkor már Gorsecsnojéban tartózkodtak. Az út 
Tim felé ezek után lezárult. A csoport Krasznoje Olimon át Kasztornoje felé 
tért ki és sikerült egy német gépkocsioszlopba besorolnia és a községből kivo
nulnia. Az egész gépkocsioszlopot nyugati irányból azonban olyan jelentős 
erejű szovjet harckocsi- és gyalogsági támadás érte, hogy az csaknem meg
semmisült. A személyi állomány nagy része elesett, vagy fogságba került. Akik 
ezt a rajtaütést túlélték, azok a harckocsik által járhatatlan mély hóban, napokon 
át gyalogolva jutottak el Timig, illetve Scsigriig. Január 28-án Bicseknél meg
semmisült a csoport fogatolt vonat és gyaloglépcsője is. Abból a kb 800 szán
ból álló oszlopból, amely Glazovóból január 26-án útnak indult, az első rende
zésnél alig 150-et lehetett megszámolni. A szétugrasztott gépkocsi és fogatolt 
vonatrészek végül is Tinitől Korovino, Obojan, Junalkovka útvonalon február 
9—10-re érkeztek meg Szumira. 

A Junakovkán február 7-én estig gyülekeztetett 20. könnyű hadosztály sze
mélyi állománya 85 tisztből és 2601 főnyi legénységből állt. A hadműveleti egy
ség 1172 lóval, 318 szánnal, 9 motorkerékpárral, 12 tehergépkocsival, 6 sze
mélygépkocsival, 1 géppuskával, 7 golyószóróval, 17 géppisztollyal, 221 pisz
tollyal és 1306 puskával rendelkezett.47 

A Vasváry ezredes vezette csoportot szorosan követve az alábbi csoportok
nak sikerült még kijutniuk január 28—30. között a szovjet csapatok gyűrű
jéből: 

a) a Kádár József ezredes vezette 52. és 22. gyalogezredbeli fegyvertelenek
ből álló csoportnak; 

b) Radnóczy Antal vezérkari százados, hadtest szállásmester csoportjának, 
melybe a hadtest tágabb törzse, gépkocsi és fogatolt vonat részei tartoztak; 

c) a Csics György ezredes 6. tüzérezredbeli csoportnak. 
Ezek a csoportok, követve a német oszlopokat, szintén Kasztornojén át igye

keztek Tim felé eljutni. A Csics ezredes vezette csoport a Gubanovo—Kasztor
noje—Aszarovo—Natalina—Olsana—Scsigri—Riskovó—Jekatyerinovka— 

46 HL. Móricz Béla: i. m. 175—177. o. 
47 HL 2. M. HDS iratai, 28. fasc, 20. könnyű hadosztály hadműveleteinek hadtörténeti mélta

tása, 1943 I—II. (Vasváry Frigyes vezérőrnagy.) 
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Szudzsa útvonalon harcok nélkül jutott el Szumiig/18 Innen február 10-én to-
vábindult és csatlakozott a Kádár-csoporthoz. A Radnóczy vezérkari százados 
parancsnoksága alatti hadtest vonatoszlopot és a Kádár ezredes által vezetett 
csoportot azonban január 28-án Kasztornojéban erős szovjet harckocsitáma
dás érte. A gépjárművek nagy része találatot kapott. A magyar csapatrészek 
egy német hadoszlop végére besorolva nyugat felé törtek ki a községből. Mo-
ravkán a szállásmester, megmaradt csoportjával, csatlakozott Kádár ezredes 
ott beszállásolt csapatához. Január 31-én Scsigriig jutott hátra az egyesült cso
port. Később szétváltak, a Radnóczy-csoport Kurszikban szállásolt el, a Kádár
csoport pedig Bjelopolje községig jutott hátra február 10-én/»9 

Február 13-án a hadtestközvetlenekből 49 tiszt és 540 fős legénység, a 6. 
könnyű hadosztályból pedig 18 tiszt és 366 fős legénység gyülekezett a magyar 
hadsereg hátsó körzeteiben. A szabadságról és kórházból bevonult 9. könnyű 
hadosztálybelieket Hunyadváry József alezredes, a 47/11. zászlóalj parancsnoka 
gyűjtötte össze. 9 tisztből és 155 főnyi legénységből állt a csoportja február 
12-én.50 

Az eredetileg a III. hadtest kötelékébe tartozó 7. könnyű hadosztályt egye
lőre a VII. hadtestparancsnokságnak rendelték alá közvetlenül. Beresovkán 
(Romnitól nyugatra 35 km-rel) 220 tisztet és 6994 főnyi legénységet sikerült gyü-
lekeztetnie.51 

A III. hadtest körvédelmi állásait feladó kb. 14—15 ezer fős csoportjának 
nagyobbik hányadára jóval viszontagságosabb visszavonulás várt. A magyar 
hadtest maradványainaik a német csapatok állandó utóvédjeként, tájékozó
dási lehetőségek hiányában, többszöri bekerítésből kellett kivágniuk magukat. 

Január 27-tól a visszavonulás többnyire vezetés nélkül, az egyedüli úthoz 
kötöttség folytán maguktól alakult hosszabb-rövidebb oszlopokban történt 
Verhnye Turovón, Vjásznovatovkán, Novaja Olsankán át Olimba. Mivel a Gye-
vica folyó völgyébe már szovjet csapatok nyumultak be, a Voronyezsből visz-
szavonuló VII. német hadtestbeli gyaloghadosztályok is a magyar alakulatok
nak kiutalt sávban meneteltek nyugati irányban. Az utakon így óriási volt 
a zsúfoltság. A III. hadtestparancsnokság és a Mártsa ezredes vezette cso
port (6. tüzérezredbeli és 9. könnyű hadosztálybeli részek) már január 29-én 
délben megérkeztek Krutaja Gorába.52 A hadtest többi része az utóbb emlí
tett településtől nyugatra, Olim községig jutott el. Az ide beérkező csapatok 
felett Farkas Zoltán ezredes, a 22. gyalogezred parancsnoka vette át a veze
tést. A csoportot a megszervezés után az alábbi részek alkották : 

— a 22. gyalogezred (kb. 550 puska, 8 golyószóró, 6 géppuska, 4 páncéltörő
ágyú, 2 aknavető); 

— a 17. gyalogezred (kb. 300 puska), parancsnok: Szakáts Zoltán ezredes; 

48 HL 2. M. HDS iratai, 21. fasc, 6. tüzérezred harctudósítása, 1943 I—II. (Csics György ez
redes.) 

49 HL 2. M. HDS iratai, 20. fasc, n i . hadtest szállásmesterének harc jelentése, 1943 I—n. (Rad
nóczy Antal vezérkari százados) ; HL 2. M. HDS iratai, 21. fasc, 6. könnyű hadosztály 52. gya
logezredének harctudósítása, 1943 I—II. Kádár József ezredes) ; HL 2. M. HDS iratai, 20. fasc, 
III. hadtest vonatcsoport-parancsnokság harctudósítása, 1943 I—II. (Draveczky Jenő alezredes.) 

50 HL 2. M. HDS iratai, 21. fasc, 6. könnyű hadosztály harctudósítása, 1943 I—II. (Ginszkey 
Oszkár vezérőrnagy.) 

51 HL 2. M. HDS iratai, 327. fasc, VII. hadtestparancsnokság naplója, 1943. 02. 13. 
52 HL 2. M. HDS iratai, 20. fasc, III. hadtest. Martsa-csoport működése, 1943 I—II. (Mártsa 

Sándor ezredes.) 
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— a 47. gyalogezred (kb. 150 puska); 
— a 20. huszárszázad, az 53/IIL, és a 23/1. zászlóaljak, valamint a III. sí-

zászlóalj (kb. 400 puska, 2 golyószóró), parancsnok: Szilágyi Dezső százados; 
— a 20. tüzérezred (kb. 600 puska), parancsnok: Rabács István ezredes; 
— a 9. tüzérezred, a III. mérőszázad, a III. légvédelmi tüzérosztály és a 6. 

huszárszázad (kb. 800 puska, 6 géppuska), parancsnok: Krassay Pál alezredes; 
— a VII. utászzászlóalj, a 110. utászszázad, a 154. kerékpáros utászszázad, 

valamint III. vegyiharoszázad (kb. 400 puska), parancsnok: Párkányi László 
százados. 

A tüzérség rendelkezett még 5 darab löveggel, a hadtest és a könnyű had
osztályok vonatoszlopaiba pedig kb. 2000 jármű (szán, gépjármű) sorolt be.53 

Az Olimba és Krutaja Gorába beérkező magyar alakulatokat nem engedték 
tovább a németek. Közölték velük, hogy a szovjet csapatok teljesen bekerí
tették az Olim völgyét. Csathó Ernő vezérkari őrnagy, a III. hadtest hadmű
veleti vezérkari tisztje azt a tájékoztatást kapta, hogy a magyar hadtest Ohm
tól északra, nyugat felé kitörhet, de ettől délre nem lépheti át a patak völ
gyét. Nyilvánvaló volt, hogy a nyugat felé vezető irányt erős szovjet csoporto
sítás zárta le. A hadtestparancsnokság ugyanis tudott arról, hogy Kasztornojén 
egy szovjet harckocsihadosztály van és a Biesek patak völgyét is megszállták. 
Ugyanakkor az Olimban levő német gyaloghadosztály megkezdte a déli irányú 
menetét az Olim patak völgyében. Január 30-án a hadtest részére az volt az 
újabb német utasítás, hogy 31-én estig tartsanak ki a községekben és csak 
ez után követhetik a német gyaloghadosztályok menetét. Stomm vezérőrnagy 
megtagadta az utóvéd szerepét elrendelő parancs teljesítését. Ügy döntött, hogy 
a délután folyamán a német vezetés tudta nélkül Krutaja Goráról a terepen 
át Kucsugurira, majd onnan nyugat felé Sirokijba menetel, ahol egyesíti harc-
Csoportját. Közben a Parkas ezredes vezette csoport is megindult délnyugat 
felé, s Ivanovkán összeköttetést teremtett a hadtestparancsnoksággal.54 

Január 31-én a hadtestparancsnokság Ivanovkáig, a hadtest csapatainak 
éš vonatrészeinek zöme viszont csak Babanyinóig jutott előre. Délután a had
testparancsnokság elrendelte az Ivanovkára beérkezett hadtestrészeknek, (a 
Mártsa- és a Farkas-csoportnak, valamint a hadtestvonatnak), hogy a vasút 
mentén Orlovkára meneteljenefk. Mivel a hadtestparancsnokság nem tudott 
előrejutni a völgy nyugati oldalán vezető úton, a vasútvonal mentén tette meg 
az utat. Február l-jén hajnalban érkezett meg Krasznoje Olimba. A község 
tele volt német csapatokkal. Reggel Stomm vezérőrnagy tudomására jutott, 
hogy Siebert altábornagy a faluban tartózkodik. A hadtestparancsnok felke
reste német elöljáróját. Siebert azt a parancsot adta, hogy a hadtest az Olim 
völgyében dél felé visszavonuló német gyaloghadosztályhoz nem csatlakozhat, 
hanem törjön ki nyugati, illetve északnyugati irányban Tim felé. Utasítását 
azzal indokolta, hogy ebben az irányban csak kis szovjet erők állnak és sike
rülhet az egyesülés egy szemből közeledő magyar hadtápalakulattal is. Stomm 
vezérőrnagy végrehajthatónak ítélte a parancsot és elrendelte, hogy az egyes 
csoportok önállóan vágják ki magukat a gyűrűből. Csathó vezérkari őrnagy 
a nap folyamán többször is érintkezésbe lépett a Siebert-csoporttal és min-

53 HL 22. gyalogezred téli ha rca i 1942/43-ban. (Fa rkas Zol tán ezredes e lőadása, 1943 május . ) 
54 HL 2. M. HDS i ra ta i , 20. f a s c , III . had tes t összefoglaló harc je len tése , 1943. I. 12—13. 
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den egyes alkalommal azzal tért vissza, hogy a legkevesebb veszéllyel az észak
nyugati irányú kitörés jár.55 

A délelőtt folyamán az ellentétes hírek hatására Stamm vezérőrnagy kiadta 
a maga nemében is példátlan, február 1-jei keltezésű búcsúparancsát, mely
ben feloszlatta hadtestét. A parancsban többek között ezek a sorok olvasha
tók: „A mai nappal Siebert tábornok Űrtól azt a parancsot kaptam, hogy ve
zesselek benneteket az Qlim patáiktól nyugatra eső területre, ahol keresztül 
tudjuk magunkat nyugat felé törni. Azon az orosz hadseregen keresztül törni, 
amelyiken a német hadsereg teljesen felszerelt, teljes harcértékű hadosztályai 
sem voltaik képesek. E parancsot én nem tudom néktek továbbadni, mert nincs 
értelme, hogy az agyonfagyott, kiéhezett magyarok ezrei 10 tölténnyel pus
kánként, üres gyomorral, tehetetlenül pusztuljanak el. . . . ezek után kény
telen vagyok mindenkinek saját belátására bízni jövendőjét, mivel élelmet, 
lőszert és végrehajtható feladatot adni nem tudok."56 A sorok jól tükrözik a 
hadtestparancsnok mélységes kiábrándultságát és reményvesztettségét. Embe
rileg meg lehet érteni tettét, de katonai szempontból körülzárás esetén ve
zetés nélkül, szervezetlenül hagyni egy harccsoportot annyit jelent, mint fel
adni a megmenekülés minimális esélyét is. 

Stomm vezérőrnagyot a búcsúparancs kiadásánál és a németektől eltérő 
külön visszavonulási útvonal választásánál — a katonai helyzeten, a bekerített-
ségen kívül — két egyéb szempont vezette. Az egyik, hogy nem bírta tovább 
eltűrni, mint jellemes, önérzetes magyar tábornok Siebert altábornagynak és 
parancsnokságának rideg, megalázó viselkedését. A másik, hogy megbántva 
érezte magát, amiért egyik ezredparancsnoka, Farkas Zoltán ezredes neki el
lenszegült és már kezdettől a németekkel való továbbsodródást választotta in
kább. 

Búcsúparancsa megszerkesztésénél a lényeget tekintve — mint hadtest
parancsnoknak — abban igaza volt, hogy a feltételek már nem voltak adottak 
a további harcászati vezetéshez. A hadtest már csak a nevében volt hadtest. 
Az alárendelteknek legfeljebb parancsolni lehetett, de vezetni őket, gondos
kodni róluk, nem. Nem vállalta tovább e pozíciót, jelleme, becsületérzése, hu
mánuma összeütközésbe került a csapattiszti katonás, egyszerű gondolkodás
móddal és lelki konfliktusában a gróf „győzött". Tulajdonképpen búcsúparan-
esának megfogalmazása volt helytelen. Nem azt kellett volna mondani, hogy 
.„Kénytelen vagyok mindenkinek saját belátására bízni jövendőjét", mert ez 
a csapatoknak kihirdetve a teljes szétesésüket jelenthette volna. Ehelyett azt 
kellett volna elrendelni, hogy a további visszavonulás csoportokban történik, 
a csoportparancsnokok adta irányban. Gyülekező terület itt és i t t . . . Stomm 
vezérőrnagynak jobban kellett volna bíznia tetterős, áldozatkész csapatpa-
rancsnokaiban. Ezt az események igazolták is, hiszen a Farkas, Mártsa, Rabács, 
Krassay és Szilágyi ezredesek vezette csoportoknak sikerült kijutni a németek 
kitörési útvonalát követve a szovjet gyűrűből. A kis csoportok — ahogy 
Stommék is — fogságba estek, vagy megsemmisültek. 

A magyar hadtest eddig is, ezután pedig még inkább ki volt szolgáltatva 
a német hadműveleti egységek legtöbbször megvalósíthatatlan utasításainak. 

55 HL 2. M. HDS iratai, 20. í asc , III. hadtest összefoglaló harcjelentése, 1943. I. 12—13.; HL 
2. M. HDS iratai, 20. fasc, III. hadtestparancsnoksághoz beosztott dr. Boksay Endre tartaléko» 
hadnagy harctudósítása, 1943. I. 20—11. 2. 

56 HL 2. M. HDS i ra ta i , 20. f a s c , I I I . had te s t összefoglaló harc je len tése , 1943. I . 12—31. 
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Bár a búcsúparancsot nem hirdették ki a legénység között, mindenki tudomást 
szerzett róla. Nagy lehangoitságot okozott a katonák soraiban. A III. hadtest 
magasabb parancsnokai: Farkas, Rabács, Szakáts, Krassay ezredesek úgy dön
töttek, hogy csoportjukat együtt tartják, s megpróbálnak valahogy átjutni a 
gyűrűn. Elhatározták, hogy az így megalakult, egyesült csoport vezetését Far
kas Zoltán ezredes veszi át. Tudták, hogy az Olim völgyében bekerített csa
patok közül egyedül a német csapatok képeznek harcerőt, csak az általuk vég
rehajtandó kitöréstől várhatnak kiutat a reménytelen helyzetből. Tisztában 
voltak azzal is, hogy a németek „engedélyét" a kitörésükhöz való csatlako
záshoz csak akkor kaphatják meg, ha a megmaradt kötelékeket rendezik, s a 
„minimális" harcra felkészítik. Ennek megfelelően cselekedtek. 

Az Orlovkáig eljutott magyar csoport létszáma — a Krutaja Gorából be
érkezett 17. gyalogezred részeinek és egyéb alakulatoknak csatlakozása után — 
már kb. 11 000—12 000 főre emelkedett. 

A déli órákban az Olim nyugati völgyében levő egyik, déli irányban kitörni 
igyekvő német hadműveleti egység utóvédjének parancsnoka, magyar össze
kötő tiszt (Török főhadnagy) útján, kilátásba helyezte, hogy a magyar csoport 
a német gyaloghadosztáillyal együtt áttörhet délnyugat felé. Kikötése az volt, 
hogy a magyar csoport csak a párhuzamos utakat használhatja és a teljes 
vonatoszlopát el kell égetni. 

A hadtestnél egyre rendkívülibb állapotok uralkodtak. Semmilyen utánpótlási 
lehetőség nem volt. Az utolsó élelmiszer és lőszer felvételezése még január 
28-án Sztaro Nyikolszkojéban történt. A sebesültek ellátása — egészségügyi 
anyag és szállító oszlopok hiányában — megoldhatatlan feladat elé állította a 
csapatokat.57 

Az Olim folyó völgyébe szorult német csapatok január 30-án, a déli órák
ban kezdték meg támadásukat Gorsecsnoje helység ellen, a gyűrűből való ki
törésük érdekében. Mivel Gorsecsnojén fontos közlekedési útvonalak vezet
tek át, birtoklása nagy jelentőségű volt. Ennek ellenére szovjet részről csak 
a 25. gárda-lövészhadosztály 73. lövészezrede védte a helységet. Alosztályai 
heves és elkeseredett harcok után január 31-én reggel már csak Gorsecsnoje 
déli körzetét tartották.58 

1943. február l-jén a gyűrűből kitörő német hadműveleti egységek élén ha
ladó 88. gyaloghadosztály és a Sztarij Oszkolt védő 26. német gyaloghadosz
tály csapatai felvették a kapcsolatot egymással. A német csapatok e naptól 
kezdve jutottak el folyamatosan Gorsecsnojén keresztül Sztarij Oszkol váro
sáig.59 Az Olim völgyet utolsóként elhagyó kötelékei után a némi fegyver
zettel rendelkező magyar csapatrészek is besorolhattak. Erről azonban csak az 
utolsó pillanatban bizonyosodhattak meg. 

Február l-jén a kora délutáni órákban Stomm vezérőrnagy Orlovkán magá
hoz hívatta a magyar alakulatok parancsnokait. A tanácskozáson jelen vol
tak a hadtestparancsnokon kívül, Sárkány vezérkari ezredes, hadtest vezér
kari főnök; dr. Deseő vezérőrnagy, tüzérparancsnok, Csathó vezérkari őrnagy, 

57 HL 2. M. HDS i ra ta i , 21. f a s c , 6. k ö n n y ű hadosz tá ly 22. gya logezredének ha rc tudós í t á sa , 
1943 I—II. (Fa rkas Zol tán ezredes.) 

58 A. P. Gyikan: Gvargye jcü dvaca ty p já to j . Moszkva, 1984. 47—48. o. ; HL Kr iegs t agebuch 
26. I. D. 1943. 01. 30—31. (xerox-másola t ) ; HL Gefechtsber icht für die Zeit vom 15.1—18.2.43. 
(Korpsgruppe Siebert /57. Div. I. a./) 1943. 01. 30—31., (xe rox-máso la t ) . 

59 HL Kr iegs tagebuch 26. I.D. 1943. 01. 130—31. 02. 01. (xe rox-máso la t ) . 
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a hadműveleti osztály vezetője; Dárdai őrnagy, a felderítő osztály vezetője, 
valamint Rabács, Szakáts, Krassay ós Farkas ezredesek. Stomm a parancsnokok 
előtt ismét közölte azon elképzelését, miszerint az áttörést 30—40 főből álló 
kisebb csoportokkal lenne ajáinlatos végrehajtani. Farkas ezredes kijelentette, 
őez t a parancsot nem hajtja végre, mert február 2-án egy német utóvéd gya
loghadosztállyal párhuzamosan az egész csoporttal áttör Sztarij Oszkol felé. 
Elhatározását azzal indokolta, hogy a német egységek erejét elegendőnek tart
ja ahhoz, hogy az áttörést egy ponton kikényszerítsék anélkül, hogy a magyar 
csapatokat a tehermentesítés céljából fel kellene áldozni. Ugyanakkor felkérte 
Stomm altábornagyot, hogy törzsével együtt csatlakozzék az oszlopához. A 
hadtestparancsnok hajlandó volt erre, azonban vezérkari főnökének erélyes 
tiltakozására, hosszas vita után, végül is elutasította a javaslatot/'0 Ezután a 
hadtesttörzs, Stomm altábornagy rendelkezésének megfelelően, 30—40 fős cso
portokra oszlott fel, hogy így észrevétlenül átcsúszva a szovjet gyűrűn, Tim-
ben gyülekezzen. A hadtestparancsnok csoportját Görgényi Dániel százados 
és Dárday Ernő vezérkari őrnagy vezették. Itt volt dr. Deseő vezérőrnagy, Sár
kány vezérkari ezredes, Kíshalmy alezredes, Csathó vezérkari őrnagy és még 
15—20 fő. Még két ilyen csoport alakult, az egyiket Berethalmy Mihály őr
nagy, a másikat pedig Endrey Rezső tartalékos főhadnagy vezette. A hadtest-
parancsnokság első csoportja késő délután öt szánon Ivanovka felé elindult, 
s hamarosan fogságba esett.61 A hadtestparancsnokság szűkebb törzsén kívül 
más kisebb csoportok, a 22., illetve a felváltóként kiérkezett 3. gyalogezredből 
is megkísérelték az önálló hátrajutást. Bicsek és Bikovo térségében 1943. feb
ruár 2. és 4. között azonban ezek is hasonló sorsra jutottak. 

A III. hadtest nagy oszlopa február 2-án hajnalban kisebb-nagyobb csopor
tokat alkotva megkezdte menetét déli irányban, a német gyaloghadosztályok 
után. A 9. tüzérezrednek meg kellett semmisítenie a maradék két lövegét is, 
mivel a csapatok csak a főútvonal mellett a terepen menetelhettek és itt azok 
továbbvitele lehetetlen volt. A menetsorrend az élen haladó Rabács ezredes 
csoportja (20. tüzérezred, utászosztályok, Szilágyi-csoport) után a 17., 22. gya
logezred, majd a 9. tüzérezred volt. 

Mártsa ezredes csoportja (a 6. tüzérezred és a 9. könnyű hadosztálybeliek), 
valamint a Kern Károly vezérkari őrnagy, Zetelaky Tibor vezérkari százados, 
Barra Zsigmond vezérkari őrnagy vezette csoportok, s egyéb ikisebb csoportok 
is, a német hadoszlopokat követve, déli irányban igyekeztek ki a gyűrűből. 

Az egyes magyar csoportok Gorsecsnojéig a karbantartott úton menetelő 
német oszlopokkal párhuzamosan, terepen, onnan Sztarij Oszkolig a vasúti 
töltésen meneteltek. Azokat az oszlopokat, amelyek Gorsecsnoje után rész
ben éj j élezés, részben az út megrövidítése céljából letértek a vasúti töltésről, 
erős partizántámadások érték. így járt a 9. könnyű hadosztály megmaradt 
vonatoszlopa és a Barra vezérkari őrnagy által vezetett csoport. 

A magyar csoportok február 2. és 4. között érkeztek be Sztarij Oszkolba. A 
város teljesen körül volt zárva, s a 2. német hadseregnek január 24-től alá
rendelt Cramer-hadtestbeli csapatok, a 26. német gyaloghadosztály osztályai 
és alosztályai tartották. Ennélfogva a körülzáró szovjet csapatok tüzérségi és 

60 HL 2. M. HDS iratai, 28. fasc, Rabács-csoport harctudósítása, 1943 I—II. (Rabács István 
ezredes) ; HL 22. gy. e. téli harcai 1942/43-ban. Farkas Zoltán ezredes előadása, 1943 május. 

61 HL 2. M. HDS iratai, 20. fasc, III. hdt. pság-hoz beosztott dr. Boksay Endre tartalékos 
hadnagy harctudósítása, 1943. I. 28—11. 2. 
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aknavetőtüzében. kellett észak felől behatolni a területére. Az idetartó hosszú 
és fáradtságos menet alatt a csoportok állománya erősen lecsökkent. A várost 
gyorsan el kellett hagyni, mivel a német utóvédek feladni készültek azt. Far
kas ezredes csoportja — a 22. és 17. gyalogezredbeliek — ettől fogva külön
vált a zömtől. Együtt maradt a Rabács-csoport, a Krassay-csoport és Mártsa 
ezredes Sztarij Oszkolban csatlakozott csapata. A magyar oszlopok, követve 
a német hadműveleti egységek visszavonulását, Lukjanovkán át Tim felé vet
ték az útjukat. Három elkülöníthető nagyobb csoport alakult ki a visszavonu
ló német és magyar részekről : 

1) a Gollwitzer-csoport (a 88. és a 26. német gyaloghadosztályok részei); 
2) a Beukemann-csoport (a 75., 323., 377. és a 340. német gyaloghadosztályok 

részei) ; 
3) a Siebert-csqport (az 57. és a 68. német gyaloghadosztályok részei, kisebb 

csapatrészek a 75. és a 323. német gyaloghadosztályokból, valamint a III. ma
gyar hadtest).62 

A németek Hut Mihaj lovkán február 5-̂ én dél felé irányították a magyar 
oszlopokat, ők pedig tovább vonultak Tim felé. Február 5. éjjelét Mocsagiban 
töltötték a csapatok. Itt pihentek először huzamosat a visszavonulásuk során. 
Mocsagiból reggel indultak el egy oszlopban, melynek parancsnokságát Mártsa 
ezredes vette át. Krivjeckoje, Troickoje és Marino volt a menet útvonala, ez
úttal már a németektől leválva. A további meneteket ismét külön csoportokban, 
hadrendi alakulatokra felbontva tették meg a magyar csapatok, mivel így köny-
nyebb volt az elszállásolásuk. 

Korovinótól Obojánon és Szudzsán át Szumiig már folyamatos volt a menet. 
Szovjet támadások (partizán-, légi-) nem érték a csapatokat. Üközben Obojánon 
és Szudzsán a német egészségügyi részlegeknek leadhatták súlyos sebesült
jeiket és élelmet is tudtak vételezni. A magyar összekötő törzsek, vagy egyéb 
intézetek, parancsnokságok már hátrább települtek. Nem számoltak azzal, hogy 
a III. hadtest töredékei még hátra juthatnak.63 

A hadtest megmaradt csapattöredéke, kb. 6000—7000 fő, február 14. és 18. 
között érkezett be Szumira. Itt találkoztak először magyar irányító közeggel. 
Mártsa ezredes, segédtisztje útján, nyomban összeköttetést teremtett Mattya-
sovszky huszárőrnaggyal, a 2. magyar hadsereg irányító tisztjével. A huszár
őrnagy üzenete az volt, hogy parancsnoksága már nem működik, mert híreik 
szerint a III. hadtest csapatai fogságba estek és azok hátraérkezésére csak feb
ruár 7-ig kellett várnia. Közölte még azt is, hogy a hadtest maradványai a 
Nyezsin környékén gyülekező VII. hadtest területére érkezzenek be. Odaszál-
lításuk a németekkel való megegyezés alapján, az egyes német szerelvények 
üresen maradt vagonjaiban történik, a gyaloglépcsők (szánok) pedig indulja
nak Romniba.64 

A III. hadtest összes megmaradt alakulatainak gyülekezésére a 6. könnyű 

62 HL 2. M. HDS i ra ta i , 11. f a s c , 2. m a g y a r hds -pság naplója , 1943. 02. 04. 
63 HL 2. M. HDS i ra ta i , 20. f a s c , I I I . hd t . Mar t sa -csopor t m ű k ö d é s e . 1943 I—II. (Mártsa S á n 

d o r ezredes) ; HL 2. M. HDS i ra ta i , 22. f a s c , 9. tüzérezred ha rc tudós í t á sa , 1943 I—II. (Szalontay 
Lajos alezredes) ; HL 2. M. HDS i ra ta i , 22. f a s c , 9. k . ho . ha rc tudós í t á sa , 1943 I—II. (Bar ra Zsig
m o n d vezé rka r i ő rnagy) ; HL 2. M. HDS i ra ta i , 28. f a s c , Radács -csopor t ha rc tudós í t á sa , 1943 
I—II. (Rabács I s tván ezredes) ; HL 22. gy. e. téli h a r c a i 1942/43-ban. F a r k a s Zol tán ezredes e lő
adása , 1943 m á j u s ; HL 2. M. HDS i ra ta i , 20. fasc III . hd t . összefoglaló harc je len tése , 1943. I. 
12—31.; HL 2. M. HDS i ra ta i , 28. f a s c , 20. k ö n n y ű hadosz tá ly ha rc tudós í t á sa , 1943 I—II. (Kern 
Káro ly vezérkar i őrnagy. ) 

64 HL 2. M. HDS i ra ta i , 20. f a s c , III . had tes t . Mar t sa -csopor t m ű k ö d é s e , 1943 I—II. (Már tsa 
Sándor ezredes.) 
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hadtest hadosztályparancsnoka, Ginszkey Oszkár vezérőrnagy kapott meg
bízást. A III. hadtestparancsnok ugyanis fogságba esett, a 7. könnyű hadosz
tály parancsnokát betegen, a 9-ét pedig sebesülten szállították a hátországba. 
A 6. könnyű hadosztály parancsnokának a 6., 7. és 9. könnyű hadosztályok 
maradványait 7. könnyű hadosztály elnevezés alatt kellett egyesítenie, mivel e 
hadműveleti egység képviselte a legnagyobb harcértéket a három közül. A had
testközvetlen osztályokat a VII. hadtest közvetlenéibe olvasztották be. Feb
ruár 12-én a III. hadtest három eredeti könnyű hadosztálya és a hadtestközvet
len osztályok közösen az alábbi erőt képviselték: 193 tiszt, 8599 fő legénység, 
1427 ló, 361 fogatolt jármű, 20 gépjármű, 5 géppuska, 11 golyószóró, 28 gép
pisztoly, 1239 puska, 342 pisztoly. Ebből a 7. könnyű hadosztályhoz tartozott 127 
tiszt, 7393 fős legénység, 817 ló, 226 fogatolt jármű, 2 gépjármű, 1239 puska, 
309 pisztoly, 28 géppisztoly, 5 géppuska és 11 golyószóró — tehát az egésznek 
kb. 80%-a.)65 

A szovjet csapatok Harkov irányába történő gyors előretörése miatt nyu
gatabbra kellett kijelölni a 2. magyar hadsereg maradványainak átszervezési 
területét. A III. hadtest később hátraérkező csoportját ezért már egyenesen 
Kobicsa, Noszovka és Koszelec környékére irányították. A Szumiig eljutó had
test-zöm. Mártsa ezredes parancsnoksága alatt, vasúti szállítással került hátra 
a Vorozsba, Konotop, Nezsin vonalon. A megmaradt fogatolt oszlop is ezt az 
útvonalat követte. A Buromkáról útnak induló Kádár-csoport és a hadtest
közvetlenek február 24-ére érkeztek be a fent említett átszervezési körzetbe. 

Végigkövetve a III. hadtest tevékenységének 1943. január 15-től február 15-ig 
tartó, utolsó 31 napját, meg kell állapítanunk, hogy szinte egy megoldhatatlan
nak látszó feladatot hajtott végre. 

A Vörös Hadsereg hadseregei nem tudták megvalósítani a voronyezs-kasz-
tornojei hadműveleti tervükben előírtaikat. A Voronyezs térségében harcoló 
2. német hadsereg és az 1943. január 15-től neki alárendelt III. magyar hadtest 
megsemmisítését végül is nem sikerült elérniük. A német csapatok az 1943. 
január 24—28. közötti harcokban megvédték magukat és vissza tudtak vonulni 
Kasztornoje—Gorsecsnoje területére. Ebben része volt a Szinyje Lip j agi és 
a Don között védekező III. magyar hadtest január 25—26-i, szinte reménytelen 
helyzetben vívott harcainak a túlerővel rendelkező 60. szovjet hadsereg ellen. 
A hadtest le tudta lassítani a voronyezsi német erők bekerítésére előretörő 
szovjet csapatok előnyomulását. Körvédelmi csoportjainak szívós ellenállása 
miatt január 25-én és 26-án csupán 7—11 km-t tudtak előrenyomulni a szov
jet erők. 

Mivel a 2. német hadsereg hadosztályainak sikerült ezalatt visszavonulniuk, 
a III. hadtest maradványaival együtt „vándorló katlant" képeztek Sztarij 
Oszkol, Kasztornoje, Jevroszimovka és Bikovo térségében. Ez a többször be
kerített német—magyar harcoló tömeg meg tudta védeni magát és esetenként 
sikerült nyitva tartania nyugat felé a Kasztornoje és Gorsecsnoje közötti fo
lyosót. A hadtest tehát német alárendeltségben és német „erőszakoskodásoknak" 
kitéve harcolt önmagáért. Ennek ára azonban a német parancsnokságok ma
gatartásának „elviselése" volt, amely a hozzájuk került magyar csapatokat 

65 HL 2. M. HDS iratai, 27. fasc, VU. hadtest naplója: 27., 29. és 37. sz. melléklet. 
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a legcsekélyebb gátlás nélkül a lkalmazta oldaluknak és h á t u k n a k biztosítá
sára. 

A III. hadtest csapatai — néha különböző ad hoc csoportokba szervezetten, 
néhány te t t rekész csapattiszt vezetésével — emberfelet t i külzdelmet vívtak a 
szovjet túlerővel és súlyos ellátási viszonyaik ellenére megáll tak helyüket . A 
nehéz körülmények — nagy hideg, élelem-, lőszer-, szállítóeszközhiány — kö
zepette egy cél vezérelte katonái t , s ez az életben maradás ösztöne volt. Har 
coltak és védték maguka t a rendelkezésre álló elégtelen fegyverzettel, amíg 
egyáltalán lehetséges volt. 

A hadtestnek, mint seregtestnek a kálváriája, feloszlatásával, m á r február 
14-én véget ért. Nem így életben marad t tagjaié. Egy részük fogságba esett, 
más részeik halálukig vonszolták maguka t a hazatérés reményében, de vol tak 
olyanok is, akiket hazaszállí tottak. Sorsukat pontosan még nem mér te fel sen
ki, t a lán nem is lehet. Hozzávetőlegesen meg lehet ál lapítani a fogságba eset
tek, sebesültek, s a későhbi újból harcbavete t t haza tér tek számát. A puszta szá
mok mögött i egyéni t ragédiákat azonban csak a családok érezhették. 

Péter Szabó 

THE DEFENSIVE FIGHTS AND WITHDRAWAL OF THE 
3RD CORPS OF THE HUNGARIAN 2ND ARMY, 

15 JANUARY—15 FEBRUARY, 1943 
Summary 

There were many a grave and insulting charges against the Hungarian 2nd Army 
because of its defensive fights in January 1943 even contemporarily. Through the 
analysis of the fights of its 3rd Corps (Szombathely) this study disputes that the 
firm resistance of this army of tragic fate was inadequate. The Woroniesh-Oastor-
noye operation of the Soviet army, the aim of which was to annihilate the German 
2nd army, ended without success planned by the Soviet High Command, that is to 
say it ended without a „Stalingrad-like" victory and the defensive fights of the 
Hungarian 3rd Corps, with the aim to ensure the withdrawal of the more effective 
German units and its own parts to the West, had a great part in the Soviet failure. 
The German and Hungarian units, having retired to the valley of the River Olim 
were strong enough to fight effectively in case of sortie. 

Péter Szabó 

LACTIVITÉ DE COMBAT DÉFENSIVE ET LA RETRAITE DU I IP CORPS 
DARMÉE DE LA 2" ARMÉE HONGROISE, 

15 JANVIER—15 FÉVRIER 1943 

Résumé 

La 2e armée hongroise était accablée d'injures encore pendant qu'elle existait, à 
cause de ses combats défensifs et préventifs de janvier 1943. Cet essai conteste que 
la résistance ferme de cette armée honved de l'histoire hongroise, au destin tragi
que, aurait été insuffisante. Les combats de son IIIe corps d'armée de Szombathely, 
menés entre le 18 et le 26 janvier 1943, en sont la preuve. Il est constant que l'opé
ration de l'armée soviétique de Voronesh-Kastornoe en janvier 1943, dont le but 
aurait été l'écrasement de la 2e armée allemande, n'a pas rapporté „le succès ayant 
un caractère de celui de Stalingrad" que le haut commandement soviétique atten-
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dait. Sur ce point, les combats préventifs du IIIe corps d'armée jouaient un rôle 
important, c'était des combats qu'il a menés pour aider la retraite vers l'Ouest des 
unités allemandes, plus capables de combattre, bloquées à la tête de pont de Vo-
ronesh, et avec cela il luttait pour se sauver aussi. Les unités allemandes et hong
roises, arrivées en arrière jusqu'à la vallée du fleuve Olim, constituaient en effet 
une force, qui, en cas de trouée des lignes, pouvait efficacement affronter la bataille. 

Peter Szabö 

DIE ABWEHROPERATIONEN DES III. ARMEEKORPS DER UNGARISCHEN 
2. ARMEE UND SEIN RÜCKZUG, 15. JANUAR— 

15. FEBRUAR 1943 

Resümee 

Bereits zur Zeit ihrer Bestehung erhielt die 2. ungarische Armee schwere Vor
würfe wegen iher defensiven und Abwehrtätigkeit im Januar 1943. In vorliegendem 
Aufsatz bestreitet der Autor die mangelnde Standhaftigkeit der 2. ungarischen Hon-
vedermee, die später ein so tragisches Schicksal erfahren sollte. Den Beweis dafür 
liefern gerade die Kämpfe des III. Armeekorps aus Szombathely zwischen dem 18. 
und dem 26. Januar 1943. Zweifellos gingen die Operationen der sowjetischen Armee 
im Januar 1943 bei Woronesch-Kastornoe, deren Zweck die Vernichtung der 2. 
deutschen Armee war, nicht — wie von der sowietischen Heerführung erhofft, — 
mit einem Erfolg wie bei Stalingrad einher. Dabei spielten die Abwehroperationen 
des III. Armeekorps, im Interesse der Deckung des Rückzuges der beim Brücken
kopf von Woronesch gebliebenen, noch kampffähigeren deutschen Einheiten in 
Richtung Westen und dadurch auch im Interesse ihres eigenen Überlebens durchge
führt, eine bedeutende Rolle. Bis zum Tal des Flusses Olim zurückgekehrt, stellten 
nämlich die deutschen und ungarischen Einheiten eine Kraft dar, die imstande 
war, im Falle eines Ausbruchs den Kampf erfolgverheißend aufzunehmen. 

• 

Петер Сабо 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ОТСТУПЛЕНИЕ 
III КОРПУСА 2-Й ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ В ПЕРИОД 

С 15 ЯНВАРЯ ПО 15 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА 

Резюме 

2-ую венгерскую армию еще во время её существования серьезно обвиняли и уяз
вляли за те оборонитепьные и отражающие бои, которые она вела в январе 1943 
года. Автор настоящей статьи оспаривает мнение о том, что самая трагическая в 
венгерской истории судьба армии гонведов объясняется якобы недостаточным ге
роизмом её личного состава. И в целях подтверждения этого приводит историю 
боев сомбатхейского III корпуса в период с 18 по 26 января 1943 года. Несомненным 
фактом является то, что операция в районе Воронеж-Касторное, проводившаяся в 
январе 1943 года и ставившая целью уничтожение 2-й немецкой армии, не завершилась 
тем успехом „сталинградского масштаба", на который рассчитывало советское ру-
ководсво. И в этом значительную роль сыграли сдерживающие бои III корпуса, 
которые он вел в интересах собственного спасения, а также в целях прикрытия от
ступления на запад немецких более боеспособных частей, застрявших на воронежс
ком плацдарме. Отступившие до долины реки Олим немецкие и венгерские части 
однако представляли собой такую силу, которая в случае прорыва могла бы успеш
но принять бой. 
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