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A Voronyezsi Front 1943 januári osztrogozsszk—rosszosi támadó hadművele
tének előkészítését tárgyaló tanulmányunkban a rendelkezésre álló hiteles do
kumentumok alapján kimutattuk, hogy a támadó csapatok létszám tekintetében 
kisebbségben, tüzérség és harckocsik terén pedig legfeljebb másfélszeres túl
erőben voltak. Vagyis közel sem rendelkeztek olyan fölénnyel, mint amilyent 
a modern hadtudomány egy nagyobb szabású támadó hadművelet eredményes
ségéhez, elméletileg, feltétlenül szükségesnek tart. Az első kérdés, amit a had
művelet vizsgálatával kapcsolatban meg kell válaszolnunk, éppen az, hogyan 
lehetett ilyen körülmények között, egy széles víziakadályon keresztül támadást 
szervezni, és azt igen rövid időn belül sikeresen kifejleszteni. Ügy, hogy a Vo
ronyezsi Front vezetésének direktívái alapján az egész, a 40. hadseregre és a 18. 
lövészhadtestre eső kb. 300 km-es, és ebből a 2. magyar hadsereg által védett, 
csaknem 200 km széles arcvonal rendkívül nagymértékű meggyengítésével a 
két, összesen nem egészen 20 km-es áttörési szakaszon összpontosították erőik 
döntő többségét és ott olyan erőfölényt biztosítottak, mely megalapozta a tá
madás sikerének minden feltételét. Alaposan felkészültek a támadó hadműve
letre és ezt olyan rejtetten hajtották végre, hogy megindulása a teljes meglepe
tés erejével hatott és szinte sokkolta az erre fel nem készült védő csapatokat 
és vezetésüket. Ez utóbbit azért kell aláhúzni, mert az utólagos magyarázgatá
sok szinte kizárólag a katonák pánikba esésének tudják be a balsikert és meg
feledkeznek arról, hogy a katonák általában úgy harcolnak, ahogy a közvetlen 
elöljárók vezetik őket és ahogy a magasabb parancsnokok erre a csapatokat 
felkészítik. Azt természetesen nem lehet mondani, hogy egyáltalán nem szá
moltak támadással. Erre utal, hogy a két hídfő sokkal erősebben volt csapa
tokkal megszállva, megerősítő eszközökkel ellátva, mint az arcvonal egésze. Itt 
lényegesen nagyobb volt a gyalogsági és tüzérségi sűrűség, a sztorozsevojei híd
fő mögött állt tartalékban a 700. német önálló harckocsidandár, 100 harckocsi
jával és rohamlövegével, a 88. német gyaloghadosztály egy, a VII. német hadtest 
sávjából átdobott ezrede, a scsucsjei hídfő mögött pedig (itt számolt jobban a 
német hadvezetés aktív szovjet tevékenységgel) a Cramer-csoport, a „B" had-

* A hadművelet előkészítését tárgyalja Komis Pál: A Voronyezsi Front támadó hadműveletének előkészítése a 
német „ B " hadseregcsoport déli szárnyának (2. magyar hadsereg, 8. olasz hadsereg részei) szétzúzására, (1943. ja
nuár) c. tanulmánya. Hadtörténelmi Közlemények, 1982. 3. sz. 432—462. o.) 
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seregcsoport egyetlen hadműveleti tartaléka. Ez a 168. német gyaloghadosztály
ból (egy ezred nélkül), a 26. német gyaloghadosztályból és az 1. magyar páncélos 
hadosztályból állt. A sztorozsevojei hídfővel szemben, a későbbi támadás fő
irányában, az első vonalban volt továbbá a 20. könnyű hadosztály tehermentesí
tésére a 14. és a 23. gyalogezred között a 429. német gyalogezred (168. gyalog
hadosztály.). A szovjet támadás a későbbiekben éppen ezen a két szakaszon 
bontakozott ki, a 20., 7. és 13., illetve Scsucsjénál a 12. és 19. könnyű hadosztá
lyok arcvonalán. 

Mielőtt azonban a 40. HDS és a 18. lövészhadtest erőösszevonását ismertet
nénk, tekintsük át röviden a támadás előkészítésének szakaszában történteket. 

A lövészcsapatok közül az arcvonalban levők, a vállalkozások végrehajtásán 
és elhárításán kívül, műszaki munkálatokat végeztek, felderítő és figyelőszol
gálatot láttak el, részleges átcsoportosításokat hajtottak végre és közben rend
szeres harckiképzést folytattak a védelem áttörésének és a támadás kifejleszté
sének gyakorlása érdekében. Az újonnan beérkezett csapatok végrehajtották a 
szükséges átcsoportosításokat és harckiképzést folytattak. A tüzérség január 10-
re elfoglalta új tüzelőállásait, az első lépcsőben támadó hadosztályok tüzérezre
dei már a hídfők területén. 

A 40. hadsereghez beosztott hardkocsidandárok a harckiképzés és az anyagi 
feltöltés elvégzése mellett elfoglalták összpontosítási körleteiket, a 116. hardko-
csidandár Ticsilha D 1 km erdőben már január 4-én; a 150. harckocsidandár 
január 10-én érkezett be Szeljavnoje-ba, a 86. harckocsidandár pedig a Zadon-
szkij-tanyára. 

A 40. hadseregnek megerősítésül adott és az állományába tartozó műszaki 
csapatok előkészítő munkálatokat folytattak a támadáshoz. Hidakat építettek a 
Donon, oszloputakat készítettek elő és tartottak karban, építették és erősítették 
az átkelés jégútjait, átjárókat nyitottak a saját aknamezőkön és a magyar állá
sok előtt. Csak a sztorozsevojei hídfőben 11 760 m összekötő árkot ástak, 32 
parancsnoki harcálláspontot és figyelőt építettek ki, tüzelőállásokat építettek, 
álcázóhálókat fektettek (1267 db-ot), fedezékeket, aknamezőkön átjárókat készí
tettek, egy 40 t és egy 60 t teherbírású hidat építettek, a jégutakat 12 t teher
bírásúra erősítették. Ezt csak azért említem részletesebben, hogy lássuk, néhány 
nap alatt is mennyi műszaki munkát lehetett elvégezni, téli körülmények kö
zött, fagyos földben. Csupán a sztorozsevojei hídfőben 34 000 aknát szedtek fél, 
melyek még a nyári harcokból maradtak a harcmezőn; 62 átjárót nyitottak az 
aknamezőkön a gyalogság és a harckocsik részére, a január 11-ről 12-re virra
dó éjszakán 33-^at.1 

A támadást tehát sokoldalúan és alaposan előkészítették. Sikerének legfőbb 
feltétele mégis az volt, hogy a döntő szakaszokon olyan túlerőt hoztak létre, 
amely megteremtette a siker alapjait. 

A magyar (és az olasz—német) csapatok az arcvonal mentén nagyjából egyen
letesen voltak elosztva, bár a sztorozsevojei hídfőben egy magyar hadosztály 
11 km-en, a scsucsjeiben 12 km-en védett (a kantemirovkai áttörésnél 20 km 
esett egy védő hadosztályra). Ezt használta ki a szovjet vezetés és az áttörési 
szakaszokon így a következő erőviszonyok alakultak ki : 

Sztorozsevoje Scsucsje Rosszos 
hadosztályok : 1 :3,5 1:2 1 :2,5 
tüzérség: 1 :10 1:7 1:7 

1 A 40. HDS. törzsének hadműveleti jelentései. A Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumának Levéltára (a to
vábbiakban — AMO) 395. f. 9136 op. 132. gy. 
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a szovjet csapatok javára. Harckocsikban az áttörési szakaszokon döntő szovjet 
fölény volt, a védők oldalán az első lépcsőben egyáltalán nem voltak harc
kocsik, azok csak később kerültek bevetésre.2 

Ismétlem azonban, a szovjet lövészhadosztályok létszáma lényegesen kisebb 
volt a magyar könnyű hadosztályokénál. Fegyverzetük csak a lövegek és akna
vetők számát tekintve volt nagyobb. Minőség tekintetében minden téren különb, 
íme, a 40. HDS. lövészcsapatainak létszáma és fegyverzete a támadás kezdetén: 

• fő 
géppuska 

és 
golyószóró 

aknavető tábori 
löveg 

páncéltörő 
löveg 

25. gd. löv. ho. 9165 163 191 42 24 
107. löv. ho. 7191 241 176 44 21 
141. löv. ho. 7521 167 165 42 28 
305. löv. ho. 6606 241 168 39 23 
340. löv. ho. 6519 136 138 41 23 
322. löv. ho. 6539 113 126 24 20 
253. löv. dd. 4127 78 67 11 10 3 

Itt jegyzem meg, hogy a 7 lovashadtest állományába tartozó 83. lovashadosz
tály létszáma 4702 fő volt (a kell-állomány 4988-eal szemben), a lovashadtest 
teljes állománya (harckocsidandár, páncéltörő és légvédelmi tüzérezreddel stb.) 
14 464 fő és 11547 ló.4 

Nézzük meg a hadműveleti tervek és a kiadott harcparancsok alapján, mi 
volt a 2. magyar hadsereg ellen támadó két csoportosítás helyzete és parancs
nokainak elhatározása a hadműveletre. 

iA 40. HDS. arcvonalával a 9., 6., 20., 7. és 13. magyar könnyű hadosztályok 
álltak 'szemben. A 9. k.ho. a Gremjacsje—Alekszandrovika, a 6. k.ho. a Bors-
csevo—Arhangelszkoje, a 20. k.ho. a Pervoje Sztorozsevoje—Urivo Pokrovszkoje 
(kiz.) a 7. k.ho. az Urivo Pokrovszkoje—Gyevica, a 13. k.ho. a Mosztiscse— 
Kopaniscse szakaszon védett. A 40. HDS. parancsnoka, Moszkalenko vezérőr
nagy» úgy döntött, hogy támadását a sztorozsevojei hídfőből a 20., 7. és a 13. 
k.ho-ok ellen indítja meg, az áttöréstől É-ra eső 47 km-es és az attól D-re eső 
28 km-es szakaszok meggyöngítésével, erőinek döntő részét a hídfő 10—12 km-
es szakaszára összpontosítva. Célja az volt, hogy e csoportosítás szétzúzásával 
egyidejűleg nagy hídfőt vegyen birtokba a Don nyugati partján és érje el egy, 
a körülményektől függően Gorsecsnoje, vagy Valujki irányába kifejlesztendő 
következő hadművelet kifejlesztése számára az Arhangelszkoje — 180,3 map — 
— 205,7 map — Piatava—Drakino—Kresztyanszkij—Bikovszkij szovhoz—Novo 
Szoldatka—205,7 map—Ilovka—Viszokaja és Nyizsnajá Olsan—Blizsnyeje Szto-
janovo vonalat. Tevékenységével akadályozza meg az ellenség számára, hogy 
csapatokat dobhasson át a Délnyugati Front sikeresen kifejlődő hadműveletei
nek irányába és biztosítsa ellencsapásoktól a Voronyezsi Front déli csoportoší-

2 A Voronyezsi Front 1943. január 12—22-i támadó hadműveletének leírása, a 40. HDS. (és az 5. gd. HDS.) tá
madásának hadműveleti terve. AMO 203. f. 2843. op. 290. gy. 

3 A 40. HDS. harctevékenységének naplója. AMO 395. f. 9136. op. 185. gy. 
4 A 7. lovashadtest harcjelentései. AMO 0. gd. lov. hdt. f., 14 214 sz. sz. op. 0. gy. 105. 1. 
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tását. Ez megfelelt a Front eredeti elképzelésének, hogy a 40. hadsereg csapatai 
lőerőikkel Bolgyirevka—Krasznij irányába támadva Alekszejevka körzetében 
egyesüljenek a 3. harckocsihladsereg délről átkaroló csapataival és kerítsék be a 
magyar—olasz csapatokat. Egyidejűleg déli irányú kisegítő csapással, Osztro-
gozsszknál találkozva a 18. lövészhadtest csapataival, zárják gyűrűbe és diara
bolják részekre a Don mentén védő magyar egységeket. A hadműveleteknek 
az adott még különös jelentőséget, hogy így jöhettek létre az előfeltételei a 2. 
magyar hadseregtől északra védő 2. német hadsereg, tehát az egész „B" hadse
regcsoport szétzúzásának, hogy a Don és az Oszkol által határolt terület birto
ka megteremtette mind a Kurszk, mind a Harkov elleni további hadműveletek 
lehetőségét és hogy az itt keresztül vezető vasútvonalak igen nagy jelentőségűek 
voltak a csapatok ellátása számára. Egyidejűleg elvágta az összeköttetést a „B" 
hadseregcsoport és a Donyec medence között. Közbevetőleg említem meg, hogy 
a támadás megszervezése folyamán rendkívüli nehézségeket jelentett, hogy a 
Don keleti partján igen gyenge volt a vasúthálózat, ezért kellett egyes csapa
toknak — mint a 7. lovashadtest példáján említettem — többszáz km-t menet
ben megtenniük, más egységek pedig, mint a 4. harckocsihadtest, be se érkeztek 
a támadás időpontjáig. 

Mit jelentett az erők döntő részének az áttörés mintegy 10 km-es szakaszán 
való összpontosítása? Azt, hogy a 40. HDS. parancsnoka úgy határozott, hogy 
az áttöréstől északra eső Kremencsug—Kamenka—Nyizsnaja Aljonka—Anoski-
no (kizárva) 47 km-es vonalat a 141. löv. ho. egy lövészezredével, tanzászló
aljával, géppuskás zászlóaljával és a tüzérezred egy osztályával szállja meg 
(tartalékban egy zj. és egy 45 mm-es pct. á. üteg), avval a feladattal, hogy a tá
madás megindulásakor összes fegyvereivel tüzelve akadályozza meg, hogy a ma
gyar vezetés erről a szakaszról (a III. hadtest 9. és 6. hadosztálya) erőket von
hasson el az áttörési szakasz megerősítésére. 

Ugyanez történt a 28 km-es Ivanovszkij (kizárva)—Petropavlovszkoje—Ko-
paniscse—Podlesznij terepszakaszon, ahol Daskevics alezredes harccsoportja 
(a 25. gárda- és a 107. löv.ho-ok tanzászlóaljai, a HDS. záróosztag, a 169. löv.e.tü. 
[76 mm] és av. [120 mm] ütegei, a 107. löV.ho. 45 mm páncéltörő ágyú ütege — 
tartalék egy HDS. páncéltörő puskás zászlóalj) hasonló feladattal védett. 

Minthogy a 4. harckocsihadtest nem érkezett be és evvel az É-ról való bizto
sítás gyengült, a hadseregparancsnok kénytelen volt a támadó jobbszárny mö
gött még egy védelmi terepszakaszt kijelölni, hogy azt ellenlökés ellen biztosít
sa. Ez a 14. páncélvadász dandárból és a 305. löv.ho. tanzj-ából állt. Itt talál
kozunk először a páncélvadász dandárokkal, melyek közül több is vett részt a 
Voronyezsi Front hadműveletében. (A tájékoztatás kedvéért, miután a háború 
befejező szakaszában már nem voltak ilyenek, szervezésük az 589. oldalon lát
ható!) 

Egy ilyen alakulat jelentős páncélelhárító erőt képviselt, ennek következmé
nyei a későbbiekben nagy súllyal estek latba a magyar—német páncélos erők 
megsemmisítésében. 

így, a 40. HDS. parancsnokának, aki a lövész erők közül a két, együtt 75 km-
nyi védelmi terepszakaszon csak egy lövészezrednyi erőt használt fel, igen ke
vés tüzérséget (57 löveget és 82 mm-en felüli aknavetőt, azaz 0,75/km-t), harc
kocsit egyáltalán nem, az áttörés 10 km-es szakaszán öt löv.ho. (egy ezred nél
kül) és egy löv.dd., 164 harckocsi (a valóságban valamivel kevesebb, mert kb. 
10 nem volt üzemképes)5 és hozzávetőleg ezer lg. és av. állt rendelkezésére. 
Mintegy 250 ágyú (122 és 152 mm-es) lőtt közvetlen irányzással. 

5 AMO 203. f. 284?. op. 290. gy. 
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A hadművelet elgondolása az volt, hogy a tüzérség és az aknavetők tömeges 
alkalmazásával a 187,7 map — Goldajevka arcvonalon teljesen lefogja a magyar 
védelmet és erőteljes támadást fejleszt ki Repjevka irányába. A hadművelet 
mélységét 60—70 km-re tervezték. így a 40. HDS. két lépcsőben építhette fel 
támadását, az első lépcsőbe a 141. löv.ho. (egy ezred, a tan- és gp. zj^ak és a ho. 
tü.e. egy osztálya nélkül), a 25. gd. löv.ho., a 107. és 340. löv.ho-ok, a 86., 116., 
150. hk. dd-ok, a 16. páncélvadász dandár, a 4. műszaki dandár, a 14. mű.zj. és a 
15. hidász zj. került, a légvédelem és a tüzérség csapatain kívül, amelyeknek 
csoportosítását előző tanulmányunkban már vázoltuk. A 2. lépcsőben a 305. löv. 
ho. és a 253. löv. dd. támadott és a HDS. sávjában volt még a 322. lövészhad
osztály is, a front tartaléka. Ez már olyan nagy erejű csoportosítás volt, amely
nek a gyenge magyar védelem nem állhatott ellen. 

A hadművelet előkészítését tíz napra tervezték. Ez alatt kellett a csapatok 
szállítását, átcsoportosítását, váltását végrehajtani, felkészíteni és kiképezni 
azokat a hadműveletre. Megtartani a parancsnoki szemrevételezéseket és a fegy
vernemek együttműködését megszervezni a terepen, felderíteni az ellenséges 
tüzrendszert, megszervezni a vezetést, berendezni a figyelőket és harcálláspon
tokat. Elő kellett készíteni az átkeléseket, végrehajtani dezinformálás céljából 
az álcázási rendszabályokat és végül, a csapatoknak elfoglalni megindulási kör
leteiket a támadáshoz. 

A hadművelet végrehajtását Moszkalenko vezérőrnagy három ütemben kép
zelte el. Az elsőben, az első napon 2 órás tüzérségi előkészítés után az első lép
csőben támadó hadosztályok megrohamozzák a peremvonalat, birtokba veszik 
a harcászati mélységet, majd a második lépcső bevetésével továbbfejlesztik a 
támadást. A második ütemben, a 2. és 3. napon, a főerők kifejlesztik a támadást, 
a harmadik ütemben, a támadás 4. napján pedig elérik a hadművelet céljául 
kijelölt terepszakaszt. 

Ha a valóságban természetesen nem minden pontosan a tervben előirányzot
tak szerint történt is, az egész hadművelet akkor tekinthető át legalaposab
ban, ha végignézzük a csapatoknak adott feladatokat. 

1. A 141. lövészhadosztály a 104. lövészdandár (60. HDS.) egy zászlóaljával, 
egy fegyelmező zászlóaljjal, egy harckocsiszázaddal, a 16. páncélvadász dandár
ral, a 493. HDS. aknavető ezreddel, egy osztály M—30, egy osztály M—8 sorozat
vetőivel áttöri az ellenség védelmét a 187,7 map É 2 km — mezei útkereszteződés 
{187,7 map Ny 500 m) szakaszon és megsemmisíti azt a Pervoje Sztorozsevoje 
D 2 km — 176,3 map ellenálliási gócokban. A nap végéig főerőivel a 176,3 map 
ÉNy-i szegélye — 186,8 map K-i szegélye vonalra jut ki, arcvonallal É-ra. A 
hadmüvelet második napján készen áll a támadás továbbfolytatására Pervoje 
Sztorozsevoje Ny-i és DNy-i irányban való átkarolásával, elfoglalja Pervoje 
Sztorozsevojét, majd kijut és megerősíti a 195,0 map — Masztjugino (kizárva) 
szakaszt. A főcsapást a hadosztály két ezredével a bal szárnyon méri, Pervoje 
Sztorozsevoje D és DNy-i irányban való megkerülésével. Kiegészítő csapást 
mér a fegyelmező alegységekkel a község középpontjába. Napi feladatának telje
sítése után a 16. páncélvadász dandárt a horhosok (176,3 map D 1,5 km) térsé
gében átadja a 253. lövészdandár parancsnokának. 

Megindulási állását a hadmüvelet megkezdése előtti éjszaka, saját árkaiban 
foglalja el. 

Harcálláspont: erdő, Ticsiha Ny, figyelő: 187,7 map. 
A harcálláspont áthelyezésének iránya: 187,7 map — 176,3 map. 
2. A 25. gárd'a-lövészhadosztály, a 116. harckocsidandárral, a 805. tarackos 

tü.e.Hdel a 322. lövJho.tü. ezredével, a 253. löv.dd. egy tüzérosztálya, a 4. gárda 
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pot.tü.e., egy front aknavető ezred, négy M—30, két M—13, két M—8 sorozat
vető osztállyal, egy műszáki zászlóaljjal áttöri az ellenség védelmét a 185,6 map 
É-d szegélye (185,6 hárp. É 1 km) — 185,6 map ÉNy-d szegélye (Orehovaja li
get DNy 600 m) arcvonalon. Megsemmisíti az ellenséget a 185,6 map K-i szegé
lye — 172,7 map — Dovgalevka és 171,3 map megerősített körletekben. A nap 
végéig főerőivel birtokba veszi 186,8 map, Veszelij Hutor, Dovgalevka, 178,1 
map (kiz.) vonalat. Főerőivel csapást mér Dovgalevka körzetéből 178,1 map — 
Boldirevka irányba és a 340 löv. ho-lyal együttműködésben elfoglalja Boldirev-
kát. Felkészül folyamatos támadás kifejlesztésére a hadművelet 2—4. napja kö
zött Rodniki—Szkorickoje—Repjevka irányban. A hadművelet 2. napjának vé
gére kijut a Piatava (kiz.)—Gaj'kov szakaszra, a 3. nap végére a mezei csűr 
(Piatava Ny 3 km) — 202,8 map — 208,2 map — Kaszjánov—Repjevka sza
kaszra. 

A hadművelet végére elfoglalja a 202,8 map — 2018,2 map — 195,3 map — 
181,9 map — Drakino—Kresztyanszkij vonalat. 

A főcsapást a jobb szárnyon, Dovgalevka irányában méri. A közelebbi fel
adata: birtokba veszi a 172,7 map, 171,3 map K-i lejtőit, ezután támadását to
vábbfejleszti Dovgalevka—Veszelij Hutor irányában. Az első napi feladat tel
jesítése után a 116. hk. dd-t átadja Dovgalevka körzetében a 253. löv.dd.pk. 
alárendeltségébe. 

Megindulási állásként a támadás előtti éjszaka saját árkait foglalja el. 
Harcálláspont: erdő, Szeljavnoje; figyelő: három liget és 185,6 map. 
HÁ előrevonás tengelye: Dovgalevka, Rodnyiki, Fabrickoje. 

3. A 340. löv.ho. a 150. hk. dd-ral, két páncéltörő tüzérezreddel, a 839 tar.tü. 
ezreddel, a 305. löv.ho. tüzérezredével, egy front aknavető e-áéí, négy M—30 
sv. osztállyal, két M—13 sv. osztállyal, egy M—8 sv. osztállyal, egy utász zj-jal 
áttöri az ellenség megerősített védelmét az Uriv É-i része — Goldajevka temp
lom (kiz.) szakaszon. Megsemmisíti az ellenséget a 160,2 map és Boldirevka 
támpontokban. A nap végéig kijut a 178,1 map — Boldirevka szakaszra. 

A hadművelet 2. napjától készen áll a bevetésre Lesznoje-Ukolovo—Afanasz-
jevka irányba. A 2. nap végéig eléri a Zaversje—Ternovoje vonalat, a 3. nap 
végéig a Palnyikovo—Subnoje arcvonalat, a hadművelet végéig kijut a 213,3 
map (Afanaszjevka ÉNy 6 km) — Ilovka vonalra. Főcsapását középen méri a 
160,2 map irányában. 

Közelebbi feladata a 160,2 map K-i szegélyének elfoglalása. A továbbiakban 
továbbfejleszti támadását Boldirevka elfoglalására. 

Napi feladatának teljesítése után az 1207. pct. tü. ezredet Boldirevka körzeté
ben átadja a 305. löv.ho.pk. alárendeltségébe Megindulási állásait a támadás 
előtti éjszakán foglalja el az árkokban. 

Harcálláspont: horhos 164,9 map D, figyelő: Uriv. 
HÁ előretelepülésénék tengelye: Boldirevka, Prilepi, Lesznoje-Uikolovo, Afa

naszjevka. 

4. A 107. löv. ho. a 86. 'hlk.dd-ral, az 512 tar. tü. ezreddel, két pct. tü. ezreddel, 
egy HDS. av. ezreddel, két M—30, egy M—13 sv. o-val, egy utász zj-jal Golda
jevka D-i résziétől a 158,0 map általános irányba támad, megsemmisíti az ellen
séget liget Gyevica É — 158,0 map — Gyevica ellenállási fészkeiben. Az első 
nap végéig a hadművelet kijut a 154,2 map Ny-i lejtője, Peszkovatka, Kálinyin, 
118,7 map arcvonalra, elfoglalja a Potudan folyó átkelőhelyeit Jezdocsnojenál. 
Készen áll a hadművelet 2. napján Osztrogozsszk elfoglalására és erőinek egy 
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részével Korotojak Ny és DNy^ról való körülzárására. A 3. és 4. napon birtok
ba veszi Viszokaja és Nyizsnaja Olsanyt. 

A f őcsapást Goldajevka D-i szegélye irányából méri Gyevica ÉNy-ról való 
átkarolásával a 158,9 map-ra. Egyidejűleg erőinek egy részével (egy megerő
sített zj.) megtámadja Gyevicát az erdő Gyevica DK-től a 118,7 map irányában. 

Közelebbi feladata Gyevica É erdő elfoglalása, a továbbiakban továbbfej
leszti támadását a 158,0 map-ra. Megindulási állását az árkokban a támadás 
előtti éjszaka foglalja el. 

Harcálláspont: Troickoje; figyelő: Goldajevka, Doniscse. 
HÄ. előrevonás tengelye: Peszkovatka—Osztrogozsszk. 

5. Daskevics alez. csoportja: 1. a védőterepszakaszok ismertetésénél. Harc
álláspont: Zadonszkij. 

6. A 253. löv.dd. a HDS. második lépcsőjében támad a 25. gd. löv. ho. jobb 
szárnya mögött. Miután a 141. löv.ho. és a 25. gd.löv.ho. a horhos (Dovgalevka 
Ny. 4 km) Ny-i partját elérték, a 141. löv. ho. és a 25. gd. löv.ho. csatlakozásán 
támad 186,8 map—189,2 map irányba. A nap végéig kijut a 186,8 map Ny-i 
lejtője vonalara és megakadályozza az ellenlökést Oszinko és erdő Oszinkó K 
irányból. Felkészül a hadművelet 2. napján folytatni támadását Piatava irányá
ba és a 2. nap végéig birtokba veszi Masztyuginót, a 205,7 map-ot, Piatavát, ahol 
szilárdan megerősíti magát és készen áll az ellenlökés visszaverésére. 

A támadás kezdetétől a dandár állományába megy át egy páncélvadász dan
dár a 141. löv.ho-tól a horhos (Dovgalevka K 4 km) területén és a 25. gd. löv. 
ho.-tól a 116. hk.dd. egy hk.zj.-a Dovgalevka körzetében, ha a 25. gd. löv.ho. 
napi feladatát teljesítette. 

Harcálláspont: erdő Ticsiíha Ny déli része; figyelő: 185,6 map. 
HÁ. előrevonás tengelye: Dovgalevka. 

7. A 305. löv.ho. a HDS. 2. lépcsőben a 25. gd. löv.ho. és a 340. löv.ho. csatla
kozásán támad. A hadművelet 2. napján határozott támadást indít 178,1 map, 
Boldirevka szakasztól Uszty Murovljaruka—Krugloje irányába. A 2. nap végéig 
kijut a Gajkov (kiz.)—Uszty Murovljanka szakaszra. A 3. nap végéig birtokba 
veszi Komszomolec, Kiszeljevka, 219,3 map-ot. A hadművelet végére kijut a 
Kresztyanszkij (kiz.), Novo Szoldatka, 223,3 map (Urakovo Ny 3 km) szakaszra. 

A támadás kezdetekor Boldirevka térségében a 340. löv.ho.-tól a pct. tü.e. 
a ho. állományába megy át. 

Harcálláspont: Ticsiha, figyelő: 25. gdl löv.ho. pik-kal együtt. 
HÁ. előrevonás tengelye: Ticsiíha—Szeljavnoje—Uriv—Boldirevka—Uszty 

Murovljanka—Kiszeljevka. 

8. A harckocsihadtest a 25 gd. löv.ho. és a 340. löv.ho. áttörésén át erőteljes 
támadást fejleszt ki Repjevka irányába . . . A 3. nap végéig kijut Osztrogozsszlkig, 
erőinek egy részével készenlétben Korotojak megtisztítására. Megindulási hely
zetét a hídfőben a támadást megelőző éjszakán foglalja el. (A hk. hdt. nem ér
kezett be és nem vett részt a hadműveletben.) 

9. A 322. löv.ho. a HDS. tartalékában Anoskino, Sztaraja Hvorosztany, Jer-
molovka körzetében marad. 

HÁ. : Anoskino. 
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10. Tüzérség 
Tüzérségi előkészítés: 2 óra. 
Lefogni és rombolni az ellenség megerősített állásait az áttörés szakaszán 

187,7 map — Goldjevka. 
A tüzérségi támadással biztosítani kell az ellenség egész harcászati mélységé

nek elfoglalását és a kijutást a Pervoje Sztorozsevoje, 186,8 map, Boldirevka, 
154,2 map, Peszkovatka,, Kalinyin, 118,7 map terepszakaszra. 

Megakadályozni az ellenség ellenlökéseit Oszkino, erdő (Oszkino K 1 km.) 
körzetéből Dovgalevka irányába és Boldirevka körzetéből Dovgalevka és Gol-
dajevka, valamint Peszkovatka körzetéből Goldajevka irányába. 

Szakadatlan tűzegyüttmüködéssel és a harckocsitámogatás lövegeivel biztosí
tani a harckocsik harcát a ho.-ok szakaszain. 

Hadsereg tüzércsoport : 
Összetétel: 142. és 93. Fővezérségi tartalék ágyús tüzérezred., 76.,gárda. á. tü.e., 

522. Fővezérségi Tartalék legnehezebb tarackos tüzérezred 1. osztálya és 1148. 
Főv. T. legnehezebb tarackos tüzérezred, 2. osztálya, 1156. Fővezérségi tartalék 
ágyús tüzérezred 1. osztálya. Parancsnok: a 10. tüzérhadosztály parancsnoka 
(Huszid ezds.). 

Lefogja az ellenség tüzét Oszkino, Masztjugino, Dovgalevka, Boldirevka, Pesz
kovatka körzetében. Szétrombolja és lefogja az áttörés szakaszán a legjobban 
megerősített pontokat a 185,6 map Ny-i lejtő—Gyevica szakaszon. A hadművelet 
első napján kész folyamatos tűzösszpontosításokkal kísérni a hk. hdt . -e t . . . 

A tüzérségi előkészítés ideje alatt a 253. lev. dd.tüzér- és aknavető osztályai 
és a 322. löv.ho. tüzérezred tüzérsége a 25. gd.lov.ho. szakaszán, a 305. löv.ho. 
tüzérezrede a 340. löv.ho. szakaszán kerülnek bevetésre. 

11. Légierő. 
A hadművelet első napjának hajnalán csapásokat mér az ellenség törzseire és 

vezetési pontjaira: Oszkino, Masztjugino, Pervoje Sztorozsevoje DNy-i szegélye, 
Veszelij Hutor, Boldirevka, Kalinyin, Isztobnoje körzetében. 

A gyalogság rohamozó tevékenységének kezdetétől 'két órán át szakadatlanul 
a harcmező felett tevékenykedik a 25. gd.löv.ho., a 340. löv.ho. és a 107. löv.ho. 
szakaszán. 

Megakadályozza az ellenséges tartalékok előrevonását Jafolocsnoje, Oszkino, 
Nyikolszkoje, Kocsatovka, Szinyije Lipjagi, Krasznolipje, Repjevka, Osztro-
gozsszk irányokból. 

Fedezi a hk.hdt. megindulási ál lását . . . 
A hadművelet második napjától együttműködik a harcmezőn a földi csapa

tokkal. Megakadályozza az ellenséges tartalékok előrevonását Oszkino, Nyi
kolszkoje, Kocsatovka, Gorsecsnoje, Isztobnoje, Repjevka irányokból. 

A hadművelet második napjának reggelétől csapásokat mér az ellenség tör
zseire Osztrogozsszkban. 

12. Műszaki csapatok. 
Előkészíti a hídfőt a hadosztályok első és második lépcsőinek támadásához; 

legalább három harckocsiátkelőhelyet készít elő Ticsiha, Szeljavnoje, Uriv kör
zetében. Biztosítja a gyalogság és a harckocsik áthaladását az aknamezőkön és 
az ellenség'megerősített védőövén. Biztosítja a csapatok megkapaszkodását az 
elfoglalt terepszakaszokon. 

13. Vezetés. 
A hadseregtörzs harcálláspontja: Pocsepszkoje. Figyelő: erdő Ny-i széle (Ti

csiha Ny) — 164,9 map. Jelentésgyűjtő pont a gyalogság előnyomuló csapatait 
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követi; híradás rádión, vezetéken és mozgó eszközökkel. A vezetékes híradást 
meg kell ismételni repülőgépekkel, gépkocsizó és lovas híradó tisztekkel.6 

Hasonlóképpen (nem véletlenül, mert az elgondolás a Front pk.-tól, sőt a Fő
hadiszállás képviselőitől eredt) járt el a 18. lövészhadtest parancsnoka, Zikov 
vörgy. is. 

Vele szemben a 10., 12., 19. és 23. magyar könnyű hadosztályok, s ettől délre 
a már említett olasz—német csapatok védtek, összesen négy hadosztályával és 
egy dandárjával szemben legalább hét had osztálynyi erő védett az első vonal
ban. Nyilvánvaló, hogy létszám tekintetében a 18. löv.hdt. lényegesen elmaradt 
a szembenálló csapatoktól. A hdt. pk.-a itt is úgy döntött, hogy erőinek döntő 
részét nagyon keskeny szakaszon összpontosítja, és az áttörés 8 km-es sávjában 
hozza létre a lehetséges legnagyobb erőfölényt. Mint már említettük, ez a had
osztályok számában kétszeres, tüzérségben hétszeres, harckocsikban (a Cramer-
csoportot nem számítva) döntő fölény volt. Az áttörés döntően a 12. k.ho., rész
ben a 19. k.ho. arcvonalán történt. 

Meg kell jegyezni, hogy a 18. löv.hdt. arcvonalának déli szárnyán még egy ki
segítő csapást mért a 3. olasz hegyi ho. ellen és az attól délre eső terepszakaszt 
is védte. Mi csak a 2. magyar hadsereg elleni támadó tevékenységgel foglal
kozunk behatóbban. 

A 18. löv.hdt.-nél az előkészületek lényegében megegyeztek a 40. HDS.-nél 
már említetettékkel. A hdt. pk.-a, Zikov vörgy., a Front parancsának vétele után 
január 3-án megparancsolta, hogy minden lövJho., a löv.dd., a hk.dd.-ok és a 
műszakiak, valamint az összes támadó erők január 3-a és 5-e között hajtsák 
végre: 

1. az ellenség védelmének felderítését és alapos tanulmányozását, tűzrendsze
rének mind a peremvonalban, mind a mélységben való felderítését, műszaki 
rendszerének, a peremvonal előtti aknamezőknek, továbbá a terepnek mind az 
előtérben, mind a mélységben való felderítését. 

2. válasszák ki a megindulási állásokat a gyalogság és a harckocsik részére 
és az előrevonási útvonalakat. 

3. a vezetési pontok kiválasztását. 
4. a tűzvezetési pontok, tüzelőállások kiválasztását, berendezését stb.7 

Január 9-én a 18. hdt.pk., kiadta a 007. sz. harcintézkedését, mely szerint a ja
nuár 2-ról 3-ra virradó éjjel az ellenség aláásta a Liszkitől D-re lévő vasúti híd 
partmenti alapjait és előkészíti a pillérek rombolását. Ezért a híd alapjainak 
megóvása és mindenfajta rombolás megakadályozása érdekében a Front pk. pa
rancsa alapján megparancsolta, hogy 1943. I. 10-én részleges hadműveletet kell 
végrehajtani Szvoboda körzetében, avval a feladattal, hogy Liszki állomástól 
D-re a Don partján a híd előtt állásokat vegyenek birtokba. 

A hadművelet végrehajtásaihoz a 309. lov.ho.pk.-nak 1,5—2 század erőiben 
megerősített osztagot rendelt alá az 1/957. löv.e.-től; megerősítő tüzérséget a 
161. löv.ho. állományából három üteg 122 mm tarack, két üteg ágyú, egy páncél
törő tüzérosztály, három üteg 122 mm aknavető, egy 82 mm av.szd. és egy M—13 
sorozatvető osztály erőben, valamint a páncélvonat tüzérséget Szvoboda kör
zetében. 

Elrendelte, hogy az elfoglalt híd előtti állásokat feltétlenül saját kézben kell 
megtartani, az alegységek az állások elfoglalása után készen kell, hogy álljanak 

0 A 40. HDS. sztorozsevojei hídfőből indítandó támadó hadműveletének hadműveleti terve. AMO 203. f. 7000. 
*z. op. 20. gy., 3—13.1. (Megtalálható 395. f. 9136. op. 135. a. gy. alatt is, de a hadseregparancsnok eredeti hadmű
veleti térképe az előző okmányban). 

7 A 18. löv. hdt. szigorúan titkos és titkos iratai. AMO 18. löv. hdt. f. C447. sz. sz. op. 3. gy. 18.1. 
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az összes, Szvoboda körzetében lévő tűzeszközökkel a Don É-i partjánál védeni, 
beleértve a géppuskák, golyószórók és 50 mm-es aknavetőik tüzét. 

A megerősített osztagnak nem kellett Liszki falut elfoglalnia, de feltétlenül 
meg kellett a híddal közvetlenül szomszédos szakasz védelmét szerveznie. Ezért 
spanyollovasokat, aknákat kellett telepítenie és 45 mm-es pct. lövegeket, vala
mint 1—2 ezredlöveget átvinnie a túlsó partra. A támadás kezdete előtt, melyet 
a. 309. löv.ho.pk.h.-e, Dremin ezredes vezetett, tüzérségi tűzzel meg kellett sem
misíteni a 186,0 map-on, liszki É-i részén Zaluzsnojéban és a Szvobodától D-re 
eső parton lévő tüzérséget.8 

A 18. löv.hdt. pk.-ának elgondolása a január 14-én indítandó támadó hadmű
veletre a következő volt : 

A hadtest f őerőivel a 79,2 map—175,4 map szakaszon tör át a harcászati mély
ségbe és a nap végére eléri a 150,6 map, Mihajlovszkoje, Jekatyerinovka, 
177,0 map, „Vörös ekék" kolhoz vonalat, a továbbiakban, együttműködve a 40. 
HDS. és a 12. hk. hdt. csapatrészeivel, bekeríti és megsemmisíti a 10., 12. és 
19. k.ho.-okat és eléri a Kopaniscse—Szrednyeje Voszkreszenszkoje—Blizsnyeje 
Sztojanovo—Dobrovoljec—Grecsaskov—Arbuzov—Kovaljov—Karausnyik— 
Kulasovka—Rosszos É terepszakaszt. 

Az egyik lövészhadosztállyal (egy ezred nélkül) kisegítő csapást mér a 3. olasz 
hegyi hadosztály megsemmisítésére és a támadó jobbszárny-csapatoknak ellen
csapás elleni biztosítására, együttműködésben a 3. hk.HDS. 180. löv.ho.-ának 
északi irányban mért csapásával. 

Harcrendjét két lépcsőben építette fel. Az első lépcsőben két löv.hadosztály 
és egy lövész dandárral. Egyidejűleg az arcvonal többi szakaszán, a Kalács— 
Szvoboda—Peszkovatka—Nyizsnáj Ikorec — a Don DK-i partja — Nyikola-
jevka— Novaja Kalitva (kiz.) — a Don K-i partja, lefogja az ellenséget. 

Itt, mint azt a védelmi arcvonalszakaszok ismertetésénél meglátjuk, megint 
igen nagy erőösszpontosítást hozott létre, a másodrendű irányok meggyengíté
sének rovására. A 2. magyar hadsereg 1,5 k.ho.-ból álló védelme ellen az 1. lép
csőben két lövészhadosztály és egy dandár, a második lépcsőben egy további ho. 
támadott. A tüzérség döntő része ugyancsak a 8 km-es áttörési szakaszra össz
pontosult. 

Az egyes támadó egységek feladata a következő volt : 
1. A 129. lövészdandár egy harckocsiszázaddal, egy légvédelmi tüzérosztállyal, 

egy Főp. T. tarackos tüzérosztállyal a Don-völgyteknő, 160,7 map DNy-i lej
tője szakaszon tör át, csapását a bal szárnyon Mihajlovka—Kolomejzovo—Po-
pasznoje—Svedovo—Krepicski irányba mérve; a nap végéig elfoglalja 159,6 
map-ot és Milhajlovkát, a továbbiakban Kolomejzovora és Popasznojera támad. 

A védőcsapatok biztosítják a támadás jobb szárnyát és a 10. magyar k.ho. 
Don Ny-i partján védő csapatainak bekerítését és megsemmisítését. 

Sávhatár balra: Duhovoje (kiz.)—Scsucsje (kiz.)—tej farm (kiz.)—197,5 map 
•(kiz.)—Popasznoje—Krinyica—Szrednaja Voszkreszenszkaja. 

2. A 309. löv.ho. (hét löv.zj.-jal) a „Kiiment Vorosilov" önálló harckocsiez
reddel, a 10. páncélvadász dandárral, egy Igv.tü.e.-del, egy utász zj-jal, egy pct. 
tü.e.-del, egy 120 mm aknavető csoporttal a 177,4 map irányában támad, csapá
sát a bal szárnyon vezeti a Milhajlovszikij (kiz.)—Jekatyerinovka szakasz elfog
lalására és a 161. löv.ho. balszámyon való harobavetésénék biztosítására. A to
vábbiakban Petrovszkaja— 221,4 map—Scserbakovo—Blizsnyeje Sztojanovora 
nyomul előre. 

S Uo. 22. o. 
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Sávhatár balra: 156,1 map—Scsucsje—Petrovszkaja—Jaszenova—Jarki—No*-
vaja Szotnya állomás, . 

3). A 219. lövjho. a 96. harckocsidandárral, a 6. páncélvadász dandárral, egy 
Igv.tü.ezreddel, egy tarackos tüzérosztállyal, a 496. aknavetőezreddel (36 cső) és 
egy utász zj.-jal a 174,6 map irányába tör át és elfoglalja Jekatyerinovkát és 
a 177,0 map-ot. A továbbiakban a Don K-i partján védő csapatokkal együtt
működve Kozki—Verhnyije Marki—„Druzsnij" kolhoz-ra nyomul előre. 

Sávhatár balra: Krasznij Kurgan (kiz.)—Nikolajevka—175,4 map—Marki— 
Judino—Szaguny. 

4. A 161. lövJho. a 192. harckocsidandárral (egy szd. nélkül), egy pct.tü.e.ndel, 
egy lgv.tü.e.-del és egy utász zj.-jal megindulási állást foglal el erdő Duhovoje 
É területén. 

A peremvonal áttörése és az ellenség védelmének mélységébe való betörés 
után a 309 löv.ho. a nap végéig eléri a Mihajlovszkij—„Március 8." kolhoz te
repszakaszt. A második nap reggelén a 309. löv.ho. bal szárnyán „2. ötéves terv" 
kolhoz—Volcsje irányban tör előre és a nap végéig elfoglalja a Krutec—Volcsje 
terepszakaszt. 

A továbbiakban a 12. harckocsihadtesttel Kamenka—Gyegtyamij irányba tá
mad. 

Sávhatár balra: 156,1 map—Jekatyerinovka (kiz.)—Volcsje—Kamenka—Kar-
penkovo—Kolesznyikov. 

5. A 270. löv.ho. (egy ezred nélkül) kisegítő csapást mér erdő Ruszkaja Buj-
lovka É térségéből Ukrainszkaja Bujlovka irányába, elfoglalja Zaprinot és Ku-
sint és a 180. löv.ho.-lyal együttműködésben megsemmisíti a körülzárt olasz és 
német csapatokat. 

Hogy nyomon követhessük az erőösszpontosítás mértékét, nézzük meg, milyen 
erőben látták el feladatukat a Don keleti partját védő csapatok. (Kizárólag a 
2. magyar hadsereggel szemben.) 

Fokrovszlkoje állomás—Kalács—Szvoboda (kiz.): egy tanzj. 
Szvoboda—Peszkovatka (kiz.): a tiszthelyettesi tanfolyam és egy páncélvonat

osztály. 
Peszkovatka—Nyizsnij Ikorec: egy gép.löv.zj. (192. hk.dd.). 
Ez az erő állt szemben hozzávetőleg a 10. k.ho-lyal. Majd az áttöréstől délre 

eső szakaszon, a 19. k.ho. egy részével és a 23. k.ho-lyal szemben: 
Nikolajevka—Oszinovka: egy kik.zj. egy géppuskásszd., egy lángszórós szd-T 
Vlagyimirovka : egy géppisztolyos század 
Don-kanyar Prijarig: egy gázvédelmi szakasz, egy löv.zj. 
Erdő, Novaja Mihajlovszkaja É—Grany (kiz.): egy löv.szd., egy záróosztag 
Grany: egy löv.zj. és egy gázvédelnii szd. 
Pokrovka—Pereboj: egy tanzj. 
Bjeloje tó—Sztupino: egy gázvédelmi század 
Don-kanyar, Sztupinótól délre: hat löv.szd. 
Putyilo tói—Szlatoje tó—Dafoka: egy tanzj. egy tü.o., hat 120 mm av., egy 

45 mm pct.á.szakasz. 
A tüzérség, melynek összetételét már az előzőekben ismertettük, a következő 

feladatokat kapta: 
1. tűzzel fedezni a megindulási állásokba való előrevonást az ellenség tüze 

ellen; 
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2. a páncélelhárítás tűzrendszerét és a műszaki berendezéseket a peremvonal
ban lefogni ; 

3. megakadályozni, hogy az ellenség oldalazó tüzet lőhessen a 159,6 map, Nyi-
kolszkij és 73,5 map 'területéről; 

4. az esetleges ellenlökéseket a „Május 1." kolhoz, Mihajlovszkij, „Már
cius 8." kolhoz, „Iljics Hagyatéka" kolhoz területéről megakadályozni ; 

5. az ellenség védelmi csomópontjait lefogni 154,6 map, „Május 1." kolhoz, 
Mihajlovszkij, 162,1 map, „Március 8." kolhoz, Jekatyerinovka, „Iljics Hagya
téka" kolhoz területén; 

6. A harcászati tartalékokat Mihajlovszkij, Petrovszkij, „Március 8." kolhoz, 
Jekatyerinovka területén lefogni ; 

7. A Mihajlovszkij, „Március 8." kolhoz, „Iljics hagyatéka" kolhoz, Tejfarm 
területén levő tüzér- és aknavetőütegeket lefogni; 

8. A harcálláspontokat lefogni ; 
9. Minden löv.ho. és löv.dd. számára legalább tíz átjárót nyitni; 
10. A fasiszta vezetést dezorganizálni és megsemmisíteni. 

A légierő a következő feladatokat kapta: 
— a csapatokat a megindulási állásokban légitámadás ellen oltalmazni 
— a peremvonal tűz- és páncélelhárító rendszerét lefogni 
— a harc során felfedett ellenséges tüzérséget és páncélelhárító fegyvereket 

megsemmisíteni 
— az ellenség ellenintézkedéseit meghiúsítani, a harcászati tartalékokat szét

zúzni, a hadműveleti tartalékok előrevonását megakadályozni 
— a harcemezőhöz vezető utakon a forgalmat dezorganizálni. 

A műszaki biztosítás érdekében : 
— az átkelőhelyeket meg kellett erősíteni, az oda vezető utakat kiszélesíteni, 

a be- és kirakodási helyeket használatképes állapotba hozni, a hidak előtti 
teret megtisztítani; 

— minden hídhoz légitámadás esetére legalább 25% tartalék elemet biztosí
tani; 

— a jégátkelőhelyeket meg kell tisztítani és erősíteni ; 
— a roham megindulási állását elő kellett készíteni, a harcászati mélységbe 

való betörés után minden, a támadó ellen irányuló tűzfészket megsemmí^ 
síteni, a nagyobbakat védelem céljaira átépíteni; 

— átjárókat kellett nyitni az aknamezőkön és a zárakon; 
— anyagokat kellett előkészíteni az elfoglalt területek megerősítésére. 

A parancsnok megítélése szerint a harckocsiveszélyes irányok Kolomejeevo, 
Petrovszkoje, Verhnyije Marki voltak, tartalékául egy löv.zj.-at és egy pct.tű\ 
osztályt tartott rendelkezésére. 

A 18. löv.hdt. harcálláspontja Duhovoje DNy-i szegélye és az attól északra 
levő erdőben települt, a figyelő a 160,7 map-on volt.9 

A fentiekből meggyőződhetünk arról, hogy a szovjet csapatok valóban nem 
számszerű túlerővel, hanem éppen a hadművelet elgondolásának merészségével 
és végrehajtásának igen alapos és megfontolt előkészítésével teremtették meg 
a feltételeket az egész ellenséges csoportosítás, közte a 2. magyar hadsereg meg
semmisítéséhez. 

Hogy a végrehajtást teljesen megérthessük, indokoltnak látszik a hadművelet-

9Uo. 
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ben résztvevő 3. hk.HDS. (és 7. lov.hdt.) tevékenységi tervének rövid ismerte
tése, mert a későbbiékben erre is kell utalni. 

A 3. hk.HDS. (pk. Ribalko vőrgy.) azt a feladatot kapta, hogy a Front déli 
szárnyán törje át a 180., 184. és a 48. gd.löv.ho.-okkal a német—olasz arcvonalat 
és a 180. löv.ho. sávjában a 12. hk.hdt.-nek az áttörésbe való bevetésével fejlesz-
sze tovább É-i irányban támadását. Ennek a támadó csoportosításnak az olasz— 
német csapatok bekerítése után Karpenkovo térségében kellett találkoznia a 18. 
löv.hdt. balszárny-csapataival és befejezni az ott levő magyar erők bekerítését 
és megsemmisítését. A 184. löv.ho. áttörési sávjában a 15. hk.hdt.-nek kellett 
ÉNy-i irányban áttörnie és Alekszejevkánál egyesülnie a 40. HDS. jobbszárny
csapataival, befejezve ezzel a 2. magyar hadsereg bekerítését. Végül a balszár
nyon a 7. lov.hdt. bevetésével ki kellett jutni az Oszkol folyóra, átvágva a Kasz-
tornoje—Vorosilovgrád vasútvonalat és délről biztosítani a hadművelet sikerét. 
(Ezt a célt szolgálta a Délnyugati Front 6. HDS.-ének Pokrovszkojéra irányuló 
támadása is.) A 3. hk.HDS. három lövészhadosztályból, egy lövészdandárból, 
két hk. hadtestből és két önálló harckocsidandárból állt. Megerősítésül többek 
között egy Főparancsnoksági tartalék tüzérhadosztályt, egy lgv.tü.ího.-t, hét 
M—30 és hat M—13 sorozatvető osztályt kapott. A 7. loviidt. két lovashadosz
tályból, egy hk.dd.-ból, egy gépesített ezredből és három sídandárból állt. Ennek 
a csoportosításnak 478 hk.-ja volt, közülük 250 nehéz és közepes hk. 770 löveggel 
és nehéz aknavetővel rendelkezett. Ha összehasonlítjuk a három támadó csopor
tosítást, kétségkívül ez utóbbi rendelkezett a legnagyobb átütőerővel. 

Az áttörés szakaszán élőerőben és tüzérségben kétszeres, harckocsik terén 
döntő fölénye volt. Meg jeli jegyezni, hogy a déli csoportosítás előkészületei az 
utolsó pillanatig tartottak, s ott az anyagi ellátás sem volt olyan jó, mint a 40. 
HDS.-nél és a 18. löv.hdt.-nél. A tüzérségnek átlagban 1 javadalmazás lőszer 
sem állt rendelkezésére, a lövészhadosztályok ellátottsága nem volt kielégítő, 
hiány volt üzemanyagban, a harckocsik egy része nem érkezett be az összpon
tosítási körletbe.10 

Előzőekben részletesen ismertettük a német „B" hadseregcsoporttal szemben 
álló szovjet erőket, az osztrogozsszk—rosszosi hadművelet sávjában kialakult 
erőviszonyokat és a Voronyezsi Front elgondolását a hadműveletre, a 2. magyar 
hadsereg arcvonalán tevékenykedő csapatokat és a 40. HDS., valamint a 18. 
löv.hdt. parancsnokainak hadműveleti elképzeléseit. Magyar hadműveleti elkép
zeléseket nem vázolhattunk, mert ilyenek nem voltak. Hozzá kell tenni, hasonló 
volt a helyzet a német és olasz csapatok arcvonalán is; az egyetlen irányelv a 
végsőkig való kitartásra vonatkozó parancs volt. A szovjet csapatoknál — a 
gyalogságot nem is említve — harckocsik és tüzérség tekintetében sem volt 
meg à folyóátkeléssel egybekötött támadáshoz az elméletileg szükséges általá
nos fölény. A magas színvonalú vezetés viszont az áttörési szakaszokban olyan 
túlsúlyt tudott biztosítani, amely a kemény .tél viszonyai között is megterem
tette a siker előfeltételeit. Nem arról van tehát szó, ami a köztudatban él, és 
több erről a témáról szóló műben is olvasható, hogy a hatalmas túlerő döntötte 
el a harcot,, hanem arról, hogy a szovjet vezetés az akkori legmodernebb katonai 
elvek szerint járt el, gondos előkészítéssel és álcázással a döntő helyeken össz
pontosította erőinek döntő részét és így nagyon tudatosan hozott létre olyan 
helyzetet, mely számára a Ihadművelet kedvező kimenetelét biztosította. 

* 

10 A 3. hk. HDS. törzs 03. sz. harcjelentése. 43.1.11.10.00. AMO 203. f., 7000 sz. op. 20. gy. 17—21.1. 
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Ilyen körülmények között kezdődött meg a 2. magyar hadsereg elleni táma
dás, melynek időpontja január 14-ére volt kitűzve. 

Ebben az időszakban a szovjet hadseregben már általános szabály volt, hogy 
a támadó hadművelet megkezdése előtt, megfelelő időpontban, harcfelderítést 
kell végrehajtani az ellenséges állások és tűzfészkek pontos felderítésére. A so
rozatvető tüzérség tömeges megjelenése után ugyanis a német vezetés ahhoz az 
eljáráshoz folyamodott, hogy a peremvonalat csak csekély erőkkel szállta meg 
és tüzérségét gondosan rejtette. így a tüzérségi előkészítés nem járt a kellő ered
ménnyel, mert a csapatok csak annak befejezése után szállták meg védőállásai
kat, és a tűzeszközöket se sikerült megsemmisíteni. Ezért a Voronyezsi Front 
parancsnoka, Golikov altbgy. elrendelte, hogy bármennyire is felderített a ma
gyar védelem, két nappal a támadás előtt, január 12-én, megerősített zászlóaljak
kal, nagy tüzérségi előkészítés után erőszakos felderítést kell végezni a magyar 
állások pontos felfedésére és a tűzeszközök pontosítására. 

Január 12-én a 18. löv. hdt. szakaszán a reggeli órákban a 12. könnyű had
osztály egy század erejű felderítőcsoportja erőszakos felderítést kísérelt meg 
a 309. löv.ho. ellen, melyet visszavetettek. Ugyanakkor a 309. löv.ho. folytatta 
Szvoboda D-en az erőszakos felderítést, de az a magyar csapatok heves ellen
állásába ütközött, Liszkiből nehéz ütegekkel lőtték a felderítő osztagot és Szvo
boda déli körzetében folytatódott a harc. A magyar légierő felderítő repüléseket 
folytatott Anoskino, Petropavlovszkoje, Bojevo és Krasznij Log körzetében, va
lamint bombázta Davidovkát. A szovjet légierő Plotava, Masztjugino, Peszko-
vatka, Korotojak és Osztrogozsszk körzetében folytatott felderítést. 

A 40. HDS. sávjában a 291. csatarepülő hadosztály gépei Masztjugino, Dovga-
levka, Boldirevka, Orehovaja ligettől nyugatra levő horhosok (Uriv É 2 km) 
körzetében több tucat bevetést végeztek. Moszkvai idő szerint 11 órakor műkö
désbe lépett a tüzérség. Óriási tűzcsapása a sorozatvetők hatalmas sortüzével 
kezdődött és nagyszámú löveg és aknavető bevonásával egy órán keresztül tar
tott.11 

A hadsereg csapatai a védelemre kijelölt terepszakaszokon folytatták a vé
delmi tevékenységet, a 141. ho. (pk. Raszadnyikov alez.) kijelölt felderítő cso
portjai Pasenkovo körzetében tevékenykedtek. 

A 25. gd.löv.ho. (pk. Safarenko vőrgy.), a 107. löv.ho. (pk. Bezsfco ezds.) és 
a 340. löv.ho. (pk. Martiroszjan vörgy.) csapatai azonban — kihasználva a ma
gyar védelem tűzrendszerének szétzúzását — felderítő osztagaikkal a hídfő ki
szélesítésére részleges vállalkozást indítottak. 12.00 órakor az utászok, akik az 
éjszaka folyamán 33 átjárót nyitottak, levegőbe repítették a drótakadályokat 
és a tüzérség támogatásával harcba léptek a lövész alegységek. Tevékenységük 
még a szovjet vezetés számára is váratlan eredménnyel járt. 

A 25. gd.löv.ho. 73. és 81. gárdaezredének megerősített zászlóaljai, áttörve 
a védelmet, elfoglalták Orehovaja ligetet (Uriv É) és Urivo-Pokrovszkoje falut 
és délutánra — foglyokat és zsákmányt ejtve — további 300 métert nyomultak 
előre és Orehovaja ligettől Ny-ra beásták magukat. 

A 107. löv.ho. 516. löv.e.-ének és a 340. ho. 1144. löv.e.-ének felderítő zászlóal
jai az Uriv—Goldajevka szakaszon törtek át, elfoglalták a 160,2 map Ny-i lej
tőit, Urivot, Goldajevkát, 18.00-ra teljesen szétzúzták a 160,2 map-on levő 
zászlóaljkörletet és 19.20-ra a 107. ho. felderítő zászlóalja 450 métert nyomult 
Ny-ra, ahol megerősítette magát. A magyar 20. k.tho. jobb- és a 7. Ik.ho. balszár
nyán a 2. magyar hadsereg hónapokon át kiépített védelme 6 km, szélességben 

11 A 40. HDS csapatainak harci tevékenysége a Nagy Honvédő Háborúban 1941. VIII.—1945. V. AMO 395 
f. 9130. op. 34. gy., 57—01. o. 
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és 3 km mélységben át volt törve.12 És ezt az áttörést nem 5—6 hadosztály, 
mint ezt a már említett szerzők írják, hanem 4—5 zászlóaljnyi erő érte el ! 

Váratlanul teljesen új helyzet állt elő. A szovjet vezetésnek haladéktalanul 
döntenie kellett, hogy az elért sikert megfelelően kiaknázhassa. A késő esti 
-órákban a 40. HDS. parancsnokának javaslatára megszületett Golikov vezérez
redes döntése: a hadsereg első lépcsőjének főerőit a leggyorsabban harcba kell 
vetni, a támadást a tervezettnél egy nappal előbb, 13-án reggel meg kell indí
tani. Lázas tevékenység kezdődött: az éjszaka folyamán a csapatoknak új meg
indulási állásokba kellett előrezárkózniuk, helyesbíteni kellett a tüzérség tüz-
tervét, a három harckocsidandár a lövészek harcrendjébe csoportosított át, 
a 253. löv.dd. (pk. Kraszin alez.) Urivban összpontosult. 

A 340. löv.ho. 13-án 5.00-kor már Boldirevka megközelítési útjain harcolt, 
a 107. löv.ho. Gyevica irányába támadott és 522. löv.ezrede virradatra kijutott 
a Gyevica patak (Gyevica ÉNy 500 m) — Don (Doniscse Ny 2 km) vonalhoz. 

Január 13-án hajnalban, most már nem a peremvonalra, hanem a magyar vé
delem mélységben felfedett céljaira, a vezetési pontokra, hírközpontokra, tüze
lőállásokra zúdult az előző napinál is lényegesen nagyobb tüzérségi tűz. Arhan-
gelszkoje, Oszkino, Pervoje Sztorozsevoje, Uszty Muravljanka, Prilepi körze
tében szétzúzta a technikai eszközöket, felrobbantotta az aknamezőket, szét
zúzta a földjfaerődöket, a fedezékek födémét, megbénította a vezetést, és a csa
patok mozgását. Pedig a légierő, a rossz időjárás miatt, nem is vehetett részt az 
előkészítésben. Utána rohamra indultak az első lépcső csapást mérő csapatai. 
Az előző napi eredmények következtében most már nem mélyebben fekvő meg
indulási állásokból, hanem sík terepről indíthatták a rohamot, 30—40 cm magas 
hóban, ködben, 20 fokos hidegben, 

A támadás középen és a bal szárnyon hamarosan átütő eredménnyel járt. 
A 340. löv.ho. a 150. harckocsidandárral és a 107. löv.ho. a 86. hk.dd.-ral sikere
sen fejlesztette ki támadását, és bár szívós ellenállásra talált és több ellenlökést 
kapott, a 107. löv.ho. Gyevicára nyomult előre. A 340. lövjho. Jablocsnoje—Bol
direvka körzetéből kapott erős ellenlökést. A német vezetés itt rendelkezésre 
bocsátotta a 700. német páncélos csoportot, ezt azonban a támadó csoportosítás, 
a bevetett 30 harckocsiból 11-et megsemmisítve, szétverte és visszavonulásra 
kényszerítette. A páncélos zászlóalj parancsnoka és segédtisztje fogságba esett. 
Délutánra a 340. löv.ho., megsemmisítve az ellenállási fészkeket, elfoglalta Bol-
direvkát és átvágta a Voronyezs—Osztrogozsszk utat. Ezzel a magyar—német 
csapatoknak a front mentén való manőverezési lehetősége megszűnt. 

A 25. gd.löv.ho. csapatai különösen heves ellenállásra találtak, mert a 23. gya
logezred jobb szárnyának átkarolása után ÉNy-ra fordulva velük szemben rész
ben a 429. német gyalogezred csapatai működtek. Az esti órákra sikerült kijut
niuk a 116. hk.dd.-ral Dovgalevka megközelítési útjaira, de azt csak Veszelij 
Hutor elfoglalása után, a hajnali órákban sikerült bevenniük. A 40. HDS. csa
patai 13-án estére az áttörést 10 km-re szélesítették és mintegy 10 km-es mély
ségben nyomultak előre. 

A Front középső csoportosításán — a scsucsjei hídfő szakaszán — még mindig 
kétoldalú felderítő tevékenység folyt, magyar részről is mintegy két századnyi 
erő próbált többször is kisebb csoportokban, egyszer 40 perces tüzérségi és akna
vetőtűz után, behatolni a 309. löv.ho. harcrendjébe. 

Kétségkívül meg lehetett állapítani, hogy a védőöv peremvonalának áttörése 
és a védelembe vert ék, ha visszavonulásra kényszerítette is a magyar csapato
kat, a védelmi rendszert még nem zúzta szét. A magyar vezetés Kor ot o jak és 

12 A 40. HDS. törzsének harcjelentései. AMO 395. f. 813G. op. 1C9. gy., 12. o. 
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Osztrogozsszk helyőrségeinek egy részével csapást készített elő az áttörésbe be
tört támadó csapatok szárnyaira. Ezért a szovjet vezetés úgy döntött, hogy a tá
madás kifejlesztése érdekében harcba veti második lépcsőjét. Goldajevka—Uriv 
körzetébe vonta előre a 305. lov.ho.-t és Orehovaja ligetbe a 253. löv.dd.-t, 
amelynek parancsnoka, Kraszin alez. az éj folyamán elesett. A parancsnokságot 
Krutikin ezredes vette át. 

14-én a 40. HDS. szakaszán tovább folytatódtak a harcok. A támadó jobb
szárny kisebb ellenállásra talált, mert a magyar vezetés elhatározta a szárny 
bekanyarítását és Arhangelszkoje irányában visszavonult,13 a balszárny azon
ban heves ellenállásra talált Szoldatszkoje É 6 km, Prilepi, Jezdocsnoje, Mosz-
tiscse körzeteiben. 

Támadásba ment át a 141. löv.ho. is, másfél órás tüzérségi előkészítés titán 
áttörte a védelmet, elfoglalta Pervoje Sztorozsevojet és a 253. löv.dd.-ral együtt 
továbbfejlesztette támadását. A 305. löv.ho. (pl. Danilovics ezds.) a siker kimé-
lyítésére a balszárny támadó csapatai között került bevetésre. A 40. HDS. csa
patai által elfoglalt helységek között találjuk Pervoje Sztorozsevojén kívül 
Masztjuginót, Dovgalevkát, Jablocsnojet, Prilepit, Szoldatszkojet, Peszkovatkát, 
Jezdocsnojet. Ily módon a 40. HDS. csapatai a nap végéig teljes mélységben 
áttörték a magyar védelmet. Az áttörés szélessége elérte az 50, mélysége a 
17 km-t. 

A 40. HDS. csapatai tehát 12—14-e közt 15—32 km-t nyomultak előre, el
foglaltak 15 helységet, 4500 magyar és német katonát semmisítettek meg és kb. 
2600 foglyot ejtettek. Zsákmányoltak — többek között — 152 löveget, 60 akna
vetőt, 215 géppuskát és golyószórót, 2000 puskát, 11 rádióállomást, 18 raktárát. 
Megsemmisítettek 17, zsákmányul ejtettek 3 német harckocsit.14 

Bizonyos értelemben itt lezárul a harcok egyik szakasza. (A következő napon 
már meggyorsul az előnyomulás üteme, rohamosan emelkedik a zsákmány, nő 
a halottak és foglyok száma.) Más értelemben éppen ez a nap a támadás meg
indulásának napja, hiszen ekkor, az előre kitűzött időpontban indul meg a 18. 
löv.hdt. és a 3. harckocsihadsereg tevékenysége. 

Le kell szögezni, hogy az ellenállás kezdetben általában szívás volt, a tüzérségi 
támadás okozta sokkot leszámítva a magyar csapatok ellenállást tanúsítottak, 
a rendezetlen visszavonulás ekkor még nem vette kezdetét. Az, hogy a harcoló 
szovjet hadosztályoknak ezekben a napokban alig volt veszteségük, elsősorban 
a rendelkezésükre álló nagy tűzerőnek volt köszönhető. A január 14-i harcok
ban pl. a 141. löv.ho. 2 halottat és 12 sebesültet, a 25. gd.löv.ho. 40 halottat és 
102 sebesültet, a 107. löv.ho. 20 halottat és 30 sebesültet vesztett.15 

Ezt csak azért említem, mert egyes volt magyar katonai vezetők jelentéseiben 
a politikai biztosok által fegyverrel előre hajtott szovjet katonákról olvasunk, 
akik tömegesen buktak fel a magyar ellenállás tüzétől. Az igaz, hogy a szovjet 
katonák ezekben a napokban általában nem szökellve nyomultak előre, hanem 
lépésben, tüzelve, de nem azért, mert annyian voltak, hogy nem számított az 
emberélet, hanem mert a tűz biztosította a mozgásukat. Ezt alátámasztja, hogy 
a 40. HDS. támadó csapatainak és a támogató tüzérségnek lőszerfelhasználása 
január 12—14. között a következő volt: puskatöltény: 1843 000; pisztoly (gép
pisztoly) töltény: 747 000; páncéltörő puska töltény (14,5 mm) 27 000; kézigránát: 
17 300; harckocsi elleni gránát: 2800; akna, 50 mm-es: 10 600; 82 mm-es: 21 400; 
120 mm-es: 4500; lövedék, 45 mm páncéltörő: 7600; 76 mm ezredágyú: 4300; 

13 Horváth Miklós: A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál, (összeáll., bev. —• ) Bp. 1958.142.0-
14 A 40. HDS törzsének harcjelentései. AMO 395. f. 9136. op. 109. gy., 10. o. 
15 A 40. HDS harctevékenységének naplója. AMO 395. f. 9136. op. 185. gy. 
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76 mm hadosztályágyú: 7900; 122 mm tarack: 1700; 152 mm tarack: 1000; 
203 mm tarack : 400.16 

1943. január 14^én a Voronyezsi Front középső és déli csoportosítása is táma
dásba lendült. Egyidejűleg harcba léptek, a déli csoportosítás szárnyának vedel-» 
mére a Délnyugati Front 6. hadseregének csapatai. Kibontakozott a Voronyezsi 
Front osztrogozsszk—rosszosi támadó hadművelete. 

Két órás tüzérségi előkészítés és több lépcsőben végzett csatarepülő tevékeny
ség után, 10.30-kor, a harckocsikkal együtt támadásba mentek át a 18. lövJhdt. 
csapatai a scsucsjei hídfőből. A 12. magyar k.ho. védelme rövid időn belül meg
szűnt létezni. A jobbszárnyon támadó 129. löv.dd., a megerősítő csapatokkal, 
másfél órán belül elfoglalta az első állást; két km-t nyomulva előre és 17.00-ra 
megtörve a 18. magyar gyalogezred ellenállását, 8 km mélyen hatolt be a véde
lembe. Középen a 309. löv.ho., ellenlökést visszaverve, DNy-i irányban szorította 
vissza a védőket, egyik ezredével elfoglalta a „Március 8." kolhozt, két másik 
ezredével Mihajlovszkoje-ért kezdte meg a harcot. 

A balszárnyon a 219. löv.ho. a számára rendkívül kedvezőtlen terepen a 48. 
magyar gyalogezred heves ellenállásába ütközött, erős tüzérségi tüzet kapott és 
csak a nap végén tudott előnyomulást kierőszakolni. 

A 18. löv.hdt. csapatai tehát az első napon áttörték a fővédőövet és a 159.6 
map — „Március 8." kolhoz—tejfarm vonalat érték el. A hadtest parancsnoka, 
Zikov vörgy., úgy döntött, hogy a harcot éjszaka is folytatja, hogy az első napi 
feladatot, a Mihajlovszkoje—Petrovszkaja—Jekatyerinovka—„Iljics Hagyatéka" 
kolhoz vonalat elérje. Rendkívül nehéz körülmények között, erős szélviharban, 
25 fokos hidegben folyt az éjszakai harc, amelyben a 129. löv.dd. (pl. Ladigin 
vőrgy.) 15-én 6.00-ra elérte a Nyikolszkij DK 1 km — 159,6 map vonalat, a 
309. löv.ho. — két század erejű, 5 harckocsival támogatott ellenlökés visszauta
sítása után — Mihajlovszkoje nyugati, délnyugati szegélyét, a 219. löv.'ho. a 
„Március 8." kolhoz — „Iljics Hagyatéka" kolhoz ÉK 300 m terepszakaszt. Ily 
módon a hadtest 15-én reggelre teljesítette 14-i napi feladatát, 10—12 km-t 
nyomult előre és az áttörést 16 km-re szélesítette. A feladat most az volt, hogy 
tovább hatoljanak előre a magyar védelem harcászati mélységébe és fejlesszék 
ki a támadást a védőcsapatok egymástól való elszigetelésére. 

Ugyanezen a napon, tüzérségi előkészítés után, 12.20-kor támadásba ment át 
lövészegységeivel a 3. harckocsihadsereg is. 13.40-kor bevetette harckocsi csapa
tait, áttörte az olasz—német csapatok védelmét és január 15-re, Mitrofanovká-
nál vívott heves harcok után a 12. hk.hdt. elérte Rosszost, a 15. hkihdt. pedig 
— feladatának megfelelően — Alekszejevka irányában nyomult előre, hogy ott 
a 40. HDS. csapataival egyesülve, bezárja a 2. magyar hadsereg körül a gyűrűt. 
A főerők 15-én estig 20—35 km-t nyomultak előre, a lövészegységek kissé lema
radva követték őket és megtisztították a terepet. 15-én hajnaltól a hadsereg 
délről való biztosítása érdekében az áttörésbe bevetésre került a 7. lovashad
test is. 

Január 15-én megváltozott a helyzet. A Voronyezsi Front esti napi jelentése 
már úgy kezdődik, hogy az ellenség gyenge ellenállást tanúsított és csapatai 
gyorsan vonulnak vissza nyugati és északnyugati irányba. 

A 40. HDS. előtt a magyar csapatok, bár zászlóalj-^erejű ellenlökéseket még 
végrehajtanak, számottevő ellenállás kifejtése nélkül, a harcmezőn nagy meny-
nyiségű technikai eszközt elhagyva, új állásokba vonulnak vissza. 

A 141. löv.ho., folytatva előnyomulását, elfoglalta többek között Arhangelsz-
• kője, Pasenykovo, a 253. löv.dd. Roszoski, Ivanovszkij, a 25. gd.löv.ho. Szkoric-

16 AMO 203. f., 2843. op., 290. gy. 
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A Voronyezsi Front Osztrogozsszk — 
Rosszosi hadművelete 
( 1 9 4 3 . január 13-17.) 
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kője, Fabrickoje községeiket és folytatta támadását Repjevkára. A 340. löv.ho. 
Ternovoje körzetében heves ellenállásra talált és részleges visszavonulásra 
kényszerült. A 150. hk.dd. elfoglalta Lesznoje Ukolovót, de nagy anyagi veszte
ségeket szenvedett és visszavonult a 340. löviho. jobbszárnya mögé. A harcok 
eredményeként az áttörés 100 km-nyire szélesedett, a jobbszárnyon elérte a 20, 
középen a 35, a balszárnyon pedig a 16 km mélységet. Ez már a teljes harcászati 
mélység áttörése volt, megkezdődhetett a scsucsjei hídfőből támadó és a déli 
szárnyon előnyomuló csapatokkal együttműködésben az egész magyar—olasz 
csoportosítás bekerítése és felszámolása. 

Ehhez hozzájárult, hogy a 18. löv.hdt. is sikeresen fejlesztette ki tevékenységét 
a scsucsjei hídfőből. Bár a szárnyakon, különösen Kozki, Verh. Marki és Szvo-
boda (Kresztyiki) körzetében erős volt az ellenállás, középen megkezdődött a 
visszavonulás. A jobbszárny csapatai nyugati irányban, Osztrogozsszkra törtek 
előre, hogy a 40. HDS. balszárny-csapataival egyesülve befejezzék a 13. és 
10. k.ho.-ok bekerítését. A középen támadó főerők Kamenka—Karpenkovo 
irányban támadtak, hogy ott találkozzanak a 3. hk. hadsereg délről támadó 
12. hk. hdt.-ével és bezárják a gyűrűt a német—olasz csoportosítás körül. A bal
szárny Marki—Saguny irányban nyomult előre, hogy a Don partján védelemben 
álló 19. és 23. k.ho.-ok hátába kerüljön. A 129. löv.dd. egész napon át tartó he
ves harc után 16-án hajnalra elfoglalta Zaluzsnojét és Liszkit, a 309. löv.hb. 
Popasznojét és a 12. k.ho. visszavonuló részeit üldözve elérte az erős támasz
ponttá kiépített Puhovót, a január 15-én reggel bevetett 161. löv.ho., a 192. 
hk.dd.-ral együttműködésben elfoglalta Krutyecet, és Volcsjéért harcolt, ahol 
a 26. német hadosztály egy ezrede védte a 2. védőövet. A 219. löv.ho. Jekatye-
rinovka elfoglalása után Kozki és Marki elfoglalásáért kezdett harcot. Ez azt 
jelentette, hogy a támadási sáv 50 km-re szélesedett ki és mélysége elérte a 15— 
25 km-t. 

A légihadsereg ezen a napon — a földi csapatokkal együttműködésben — 163 
bevetést teljesített Kolomejcevo, Petrovszkaja, Mitrofanovka, Arhangélszkoje, 
Maszlov Log és Sztaraja Kalit va körzetében. 

Január 15-én estére a Voronyezsi Front 40. HDS.-e és 3. hk. HDS.-e teljesen 
áttörte a magyar, illetőleg olasz—német védelem harcászati mélységét és már 
csak a 18. löv.hdt. csapatai előtt állt ennek a feladatnak teljesítése. 

A 40. HDS. csapatai január 12—15 között 46 km-t nyomultak előre, 56 hely
séget szabadítottak fel, 6247 foglyot ejtettek, mintegy 8100 ellenséges katonát 
és tisztet semmisítettek meg. Ha összehasonlítjuk az előzőekben közölt 12—14. 
közötti adatokkal, látjuk, hogy 15-ével valóban új helyzet állt elő. A zsákmány 
410 löveg, 197 aknavető, 340 géppuska és golyószóró, 6000 puska, 4 harckocsi 
(17 megsemmisítve), 51 páncéltörő puska, 26 rádióállomás, 250 gépkocsi, 130 
vontató, 272 ló, 120 országos jármű, 50 raktár, 350 km kábel, 250 000 lövedék, 
5 millió puskatöltény.17 

A szovjet csapatok embervesztesége nem volt jelentős, az anyagi veszteség 
azonban, a zord időjárás, a hallatlan nehéz útviszonyok és a helyenként heves 
ellenállás következtében nem elhanyagolható. 

A 116. hk.dd.-nak a hadművelet kezdetén a vonalban 21 db KV és 26 db 
T—70 harckocsija volt, január 15-re 6, illetve 10 maradt harcképes. 

A 86. hk.dd.-nak a hadművelet kezdetén volt az első vonalban: KV: 4; T—34: 
19; T—60: 17; T—70: 2; január 15-re maradt: KV: 3; T—34: 15; T—60: 15; 
T—70: 2. 

A 150. hk.dd.-nál azonban, mely a 700. német páncélos dandárral került szem-

J7 AMO 395. f., 913«. op., 109. gy. 10. o. 
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be a támadás kezdetén volt: T—34: 29; T—70: 11, T—60: 3, összesen 43 hk., eb
ből január 15-én éjszakára maradt T—34: 3, T—70: 1, úgyhogy az üzemképes 
harckocsikat a 86. hk.dd.-nak átadva kivált a harcból, hogy anyagi veszteségeit 
rendezze.18 

Az elmondottak rövid összegezése található a Voronyezsi Front törzsének 016. 
számú harcjelentésében, mely 1943. január 16-i kelettel „Szigorúan titkos!", 
„Egyetlen példány" jelzéssel a Legfelsőbb Főparancsnok részére készült, s me
lyet a Front parancsnokán kívül a Főhadiszállás képviselője, Vasziljevszkij is 
aláírt: 

„Végrehajtva az ön parancsát a Voronyezsi Front csapatai 1943. január 13-án 
és 14-én támadásba mentek át a következő irány óikban: 

a) Davidovka, Repjevka 
lb) Scsucsje, Kamenka 
c) Kantemir ovka, Rosszos, Valujki 
Kétnapos harc eredményeként a Front csapatai áttörték az ellenség hat hóna

pon keresztül erősen megszilárdított védelmét: 
a sztorozsevojei szakaszon (40. HDS.) 45 km széles arcvonalon, 60 km-ig ter

jedő mélységben és kijutottak a Borscsevo, Novo Szoldatka, Krasznolipje, Kasz-
janov, Drakino, Buturki, Szvh. Bikovszkij, Krasznoje, Kamisenka, Ruszkaja 
Trosztjanka, Lesznoje Ukolovo, Berezovo, Osztrogozsszk É 5 km, Korotojak 
Ny-i széle terepszakaszra; 

a scsucsjei szakaszon (18. lövJhdt.) 50 km szélességben, 35 km mélységben és 
kijutottak a Melogorje vá., Kovalevo, Melahino, Scserbakovo, Krutyec, Volcsje, 
Kozki, Kolibjelka terepszakaszra; 

a kantemirovkai szakaszon: (3. hk. HDS.) 30 km szélességben, a gyalogság 
35 km, a harckocsi magasabbegységek 90 km, a lovasság 55 km mélységben és 
kijutottak a Rosszos, Olb-ovatka, Harkovszkaja, Rovenyki, Novo Belaja, Bondar-
jevo terepszakaszra. 

Kétnapi harc után a Front csapatai felszabadítottak több, mint 600 lakott 
belységet. Átvágták a Kamenka—Liszki vasútvonalat. . ." 

A továbbiakban a szétzúzott ellenséges erőket, az ellenségnek okozott veszte
séget (51 000 halott és sebesült, 47 000 hadifogoly), valamint a nem teljes adatok 
szerinti zsákmányt jelenti, majd így fejeződik be: 

• „A harcokban kitűntek Moszkalenko vörgy., Zikov vörgy., Ribalko vörgy. csa
patai és a következő magasabbegységek: 107. löv.ho. (Bezsko vörgy.), 340. löv.ho. 
^Martiroszjan vőrgy.), 129. löv.dd. (Ladigin ezds.), 25. gárda löv.ho. (Safarenko 
vörgy.), 253. löv.dd. (Kraszin alez.), 141. löv.ho. (Raszadnyikov ezds.), 305. löv.ho. 
(Danyilovics ezds.), 309. löv.ho. (Menysikov ezds.), 180. löv.ho. (Malisickij ezds.), 
48. gd.löv.ho. (Makovcsuk gd.vörgy.), 15. hk. hdt. (Kobcov vörgy.), 12. hk.hdt. 
(Zinkevics ezds.), 7. lovas hdt. (Szokolov vörgy.). 

A Front csapatai folytatják a feladatok végrehajtását, az ö n által jóváhagyott 
terv szerint."19 

Miután, mint az előzőekben láttuk, a 40. HDS. és a 3. hk. HDS. áttörte a ma
gyar, illetőleg az olasz—német csapatok harcászati mélységét, az a feladat állt 
előttük, hogy az egész ellenséges csoportosítást minél gyorsabban bekerítsék és 
felszámolják. A 18. löv.hdt.-nek a szárnyak irányába kellett támadását tovább-

" fejlesztenie, hogy a két csapást mérő hadsereg feléjük irányuló szárnyával az 
összeköttetést megteremtsék és evvel a bekerített csapatokat részekre szab
dalják. 

18 AMO 395. f., 9136. op., 132. gy. 
19 A Szovjet Hadsereg Vezérkarának Levéltára. 991. sz. sz. oszn. op., 10. gy., 38—40. o. 
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A 40. HDS. és a 3. hk. HDS. (utóbbi tevékenysége itt kerül a 2. magyar had
sereg csapataival kapcsolatba) elérték Ilovszkoje—Alekszejevka térségét és ev
vel a teljes osztrogozsszk—rosszosi csoportosítás körül bezárult a gyűrű. A 40: 
HDS. 107. löv.ho.-Jának a balszárnyon működő csapatai Korotojak elfoglalása 
után az egyik ezreddel január 17-én Osztrogozsszkig nyomultak előre, ahol 
egyesültek a 18. löv.hdt. 129. löv.dd.-ának és a 309. löv.ho.-nak 17-én illetőleg 
18-án oda beérkező csapataival. A 2. magyar hadsereg hét hadosztálya körül 
bezárult a gyűrű. (A Cramer hadtestről külön szólunk.) A 20., 7. és a 12. k.ho;-
ok után, amelyeknek sorsa lényegében már a Don-menti védelemben betelje
sedett, az Osztrogozsszkra visszavonuló 13. és 10. k.ho.-ok maradványai itt ke
rültek január 18-án elkeseredett harcokba. Ekkor már csak az Ilovszkoje és 
Alekszejevka közötti, mintegy 8 km széles folyosó állt a menekülők rendelke
zésére, melyet a tüzérség mindkét oldalról belőtt. Mindenesetre ezen a résen 
keresztül sikerült egyes csapat részeknek és harcoló csoportoknak még vissza
vonulniuk. A 19. és 23. k.ho.-oknak az áttörésnél nem érintett csapatai az 
olasz—német csoportosítással együtt a 18. löv.hdt. bal szárnya és a délről elő
nyomuló 12. hk.hdt. és az azt követő lövészcsapatok gyűrűjébe kerültek. 

A további részletezés helyett, ami meghaladná e tanulmány kereteit, ismét 
a Voronyezsi Front Sztálinnak küldött január 18-i 0020. sz. harcjelentésére hi
vatkozunk : 

„Hatnapos támadó harc eredményeként a Voronyezsi Front csapatai, meg
valósítva a magyar—olasz—német csoportosítás szétzúzásának tervét, sikeresen 
teljesítik az ö n parancsát. 

A 40. HDS. és a 18. lövJhdt. csapatai a sztorozsevojei és a scsucsjei hídfőből 
nyugati és délnyugati irányba támadva egyesültek a 3. hk. HDS. csapataival az 
Alekszejevka, Tatarino, Kamenka terepszakaszon és megsemmisítik az ellenség 
bekerített erőit. 

A Front csapatai a harcok folyamán szétzúzták a 6., 20., 7., 13., 10., 12., 19. és 
23. magyar gyaloghadosztályokat, a 2., 156., 4. olasz gy.ho.-t, a 168., 26., 385., 
387. német gy.ho.-okat és hat különböző (SS., rendőr, önkéntes, vegyes) ezredet. 

A harcok hat napja folyamán a Front csapatai felszabadítottak mintegy 2500 
helységet, köztük Korotojak várost és Kamenka, Rosszos, Olhovatka, Podgór-
noje, Krasznoje, Repjevka, Rovenyki, Markovka, Mitrofanovka, Velgyejevka 
jelentős körzeti székhelyeket. Átvágták az Osztrogozsszk—Valujki vasútvonalat. 

A Front csapatai kijutottak a Kosztyenki, Isztobnoje, Pervaja Rosszos, Hmele-
voje, üovka, Alekszejevka, Vejgyeljevka terepszakaszra és folytatják az ellen
ség nyugat felé visszavonulást megkísérlő csapatainak üldözését, foglyul ejtését 
és megsemmisítését. 

A harcok folyamán 43. 1. 12—17-ig az ellenségnek jelentős veszteségeket okoz
tak : nagy a száma az ellenség megölt és megsebesített katonáinak és tisztjeinek. 
Ejtettek 31 136 foglyot (ezek közül mintegy 22 000 magyar, kb. 7000 olasz, mint
egy 2000 német); megsemmisítettek mintegy 150 harckocsit, lelőttek 20 repülő
gépet; 

Zsákmányoltak: 144 harckocsit, 330 vontatót, 4 páncélgépkocsit, kb. 1560 lö
veget, mintegy 2500 géppuskát, 3952 aknavetőt, 3464 gépjárművet, 1300 kerék
párt, 107 motorkerékpárt, kb. 45 000 puskát, 271 nehézpuskát, mintegy 10 millió 
töltényt, kb. 600 000 lövedéket, 136 különböző raktárt, 98 rádióállomást, kb. 
1Ö00 lovat, több, mint 500 km távbeszélő kábelt és sok más harceszközt. 

I. 18-a folyamán a Front csapatai folytatják előnyomulásukat közvetlenül Va^ 
lujkira, teljesítve további feladatukat."20 

20 Uo. 49—50. o. , ; 
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Itt csak röviden említhetjük, bár a következő két-három hétben ennek még 
komoly szerepe lesz, hogy a német vezetés, a 2. német hadsereg szárnyának és 
hátának óvása érdekében erőket volt kénytelen elvonni annak állományából is, 
hogy a 40. HDS. jobb szárnyon előretörő csapatainak a 2. német hadsereget ve
szélyeztető részeit feltartóztassa. így a VII. német hadtest 57. gy.ho.-ának, majd 
a XIII. hdt. 68. hadosztályának egy-egy ezredét és az 57. gy.honnak egy további, 
Voronyezs térségében védő ezredét. Ezeket a III. magyar hadtest 9. és 6. had
osztályaival, a 20. k.ho. maradványaival, az áttörés szárnyán már megtépázott, 
a 20. k.ho.-t erősítő 429. német gyalogezreddel, valamint a 700. német harckocsi
dandár maradványaival összevonva hozta létre az ún. „Siebert csoportot", 
amely a későbbiekben a Voronyezs—Kasztornoje-i hadművelet alatt heves har
cokat vívott, és amelynek soraiban a III. hadtest (pk. Stomm Marcell vörgy.) fel
morzsolódott. 

A Voronyezsi Front támadó csoportosítása a hadmüvelet első hat napja alatt 
az alábbi feladatokat teljesítette: 

1.. A 40. HDS. jofobszárny-csapatai a III. magyar hadtestet, a 9. és 6. ktio.-
okat, a 20. k.ho. részeit és a magyar hadsereg vonalában védő 429. német gye.-et 
a 2. német hadsereg területére szorították vissza és arra kényszerítették, hogy 
a Dontól elszakadva észak—déli irányú arcvonalat vegyenek fel. A „B" hadse
regcsoportot a többi, északabbra fekvő arcvonalból erők elvonására késztette 
és evvel megkönnyítette a már egyidejűleg szervezés alatt álló Voronyezs— 
Kasztornoje-i hadművelet sikerét. 

2.. A 40. HDS. közepének, főirányban támadó csapatainak Alekszejevkára 
való előretörésével és a 3. harokocsühadsereg ugyanakkor előnyomuló csapa
taival létrehozta a bekerítés külső arcvonalát. 

3. A 40. HDS. Osztrogozsszkra előretörő balszárnya egyesült a 18. löv.hdt. 
csapataival és bezárta az e térségben lévő, vagy oda visszavonuló magyar—né
met alakulatokat. 

4. A 18. löv.hdt. Karpenkovóra előretörő csapatai egyesültek a 3. hk. HDS. 
ugyanide előnyomult csapataival és katlanba zárták a 19. és 23. magyar k.ho.-
okat, a 12. k.ho. maradványait, valamint a Karpenkovo—Rosszos térségben ta
lált olasz és német csapatokat. 

5. A hadműveleti területen átmenő vasútvonalak átvágásával és birtokba vé
telével, a hadműveletnek a déli szárnyon való biztosításával [megfosztotta az el
lenséget mozgási és szállítási lehetőségeitől és megteremtette a kedvező feltéte
leket további, sikeres hadműveletek kifejlesztésére. 

A következő napok feladata már a körülzárt csapatok felszámolása volt. Tény,, 
hogy az időközben megkezdett átcsoportosítás nem tette lehetővé, hogy a beke
rítés teljesen hézagmentessé váljék, és így a körülzárt csapatok egy részének 
— további óriási veszteségekkel — helyenként sikerült a bekerítésből kitörniük,, 
vagy kicsúszniuk. 

Ezeknek a napoknak részletes ismertetése azonban már túlmegy e tanulmány 
keretein. Itt csupán azt a célt tűztük magunk elé, hogy bizonyítsuk : 

A 2. magyar hadsereget nem valamilyen elsöprő számbeli fölényben levő, 
a tömegekkel operáló, megsemmisíthetetlen harckocsik óriási többségével ren
delkező szovjet csapatok semmisítették meg, hanem számbeli hátrányban és alig 
valamelyes technikai túlsúlyban lévő, a szabályzatok által kötelezően előírt erő
fölénnyel egyáltalán nem rendelkező csapatok, amelyeket a nagyszerű vezetés 
képessé tett arra, hogy a főirányokban — a másodrendű irányok merész meg
gyengítésével — megfelelő fölényt hozzanak létre ahhoz, hogy jól kiképzett, ma
gas erkölcsi színvonalon álló harcoló állománnyal megsemmisítő csapást mérje
nek a sémákban gondolkodó, rugalmatlan és politikai szempontból gerinctelen; 
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magyar vezetésre, annak áldozatként odadobott, a háború célját nem értő ka
tonatömegeire. 

Nem állja meg helyét az az állítás, hogy a 2. magyar hadsereg egyetlen cérna
vékonyságú vonalban állt a Don mentén. Az igazság az, hogy a Don menti védő-
állások — ha, elsősorban a vezetés hibájából, nem is megfelelően — ki voltak 
építve, a Don uralgó partján, előretolt állásokkal is rendelkeztek és megvolt a 
mélységük is, 6—8 km, ha csapatokkal nem is megfelelően megszállva. Itt a 
helységek védelemre voltak berendezve, a magaslatokon is voltak tűzfészkek. 
Ha az a 12 gyalogzászlóalj szállta volna meg ezeket felfegyverezve, amelyek 
gyakorlatilag fegyvertelenül bolyongtak, mint a harcolók váltása, komoly ellen
állás kifejtésére is képesek lehettek volna. Az események is bebizonyították, 
hogy a Nyikolszkoje—Osztrogozsszk—iPuhovo—Szaguny vonalon a valóságban 
egy második védőöv is létezett, 10—20 km-rel a peremvonal mögött. A vissza
vonuló csapatok itt is tanúsítottak ellenállást, helyenként bekerítve is szívósan 
tartották magukat. 

Nem állja meg helyét az az állítás, hogy a 2. magyar hadsereg katonái 
nem tanúsítottak ellenállást a támadó szovjet csapatoknak. Fordult elő pánik, 
fordult elő tömeges fegyvereldobálás és fejvesztett menekülés, de ahol kemény
nek bizonyult a vezetés, maga mögé tudta állítani, vagy — saját érdekükkel 
szemben — kényszeríteni a katonák jó részét. A megtorlástól való félelem, a 
besulykolt, gondolkodás nélküli vakfegyelem, a szovjetellenes propaganda ha
tása állt-e e mögött, ebből a szempontból nem elsőrendű kérdés. Tény, hogy sók 
helyütt még kis csoportok is ellenállást tanúsítottak és több tízezren harcok 
közepette menekültek ki a gyűrűből, hogy megkapják Jány Gusztáv parancsát 
az elveszített becsületről és arról, hogy még élelmet sem érdemelnek. 

így állunk a 2. magyar hadsereg szétverésének körülményeivel. 
Egyetlen kérdést szeretnék még röviden érinteni : a hadműveleti tartalék kér

dését. Igaz-e, hogy ennek bevetésén, pontosabban bevetésének megtiltásán múlt 
a 2. magyar hadsereg sorsa? 

A Cramer hadtest, mint a „B" hadseregcsoport egyetlen hadműveleti tarta
léka, 1943. január 1-én alakult meg a 168. német gyaloghadosztályból (egy ezred 
nélkül), a 26. német gyaloghadosztályból, a 700. német harckocsidandárból 
((pontosabban a 700. páncélos csoport és a 190. rohamlövegosztály = 60 harc
kocsi+40 rohamlöveg) és az 1. magyar páncélos hadosztályból. A 2. magyar 
hadsereg területén került elhelyezésre és formálisan a 2. magyar hadsereg alá
rendeltségébe is tartozott. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy ez egy 30 had
osztályból álló, mintegy 500 km-es szakaszon védő hadseregcsoport egyedüli tar
talékát képezte és hogy a német hadvezetés összes tartaléka az egész 6000 km-es 
arcvonalon nem haladta meg a 12 hadosztálynyi erőt. Ilyen szemszögből a Cra
mer csoport az egész német vezetés egyik legjelentősebb tartaléka volt. Jány 
szándéka az volt, hogy a Cramer hadtestet a 2. magyar hadsereg sávjának északi 
részén helyezze el, ahonnan az alkalmazható lett volna az urivi, de a scsucsjei 
hídfő támogatására is. De Jány — és ezt a hiányos tájékoztatás miatt aligha le
het hibájául felróni — nem is láthatott tovább Sztorozsevojénál és Scsucsjénál; 
ha neki rendelték alá a Cramer hadtestet, így látta volna helyesnek az elhelye
zését. A német felsőbb vezetés azonban, amely szövetségeseivel szemben is tisz
tességtelen játékot folytatott (miért pont Jány lett volna kivétel?) már tudta, 
hogy a magyar hadseregtől délre eső szakaszon is komoly események várhatóik. 
Ezért elrendelte, hogy a Cramer hadtestet a 2. magyar hadsereg arcvonalának 
déli szárnyán kell elhelyezni. Azt még mindig nem árulták el, hogy felhaszná
lása tekintetében nem a 2. magyar hadsereg parancsnokának, de még a „B" had
seregcsoport parancsnokának se lesz hatásköre az OKH engedélye nélkül dön-
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leni. Az eljárástól eltekintve, érdemben igazat kell adnunk a német felső veze
tésnek. Más erő közel-távolban nem állt rendelkezésére és az egész arcvonal 
szempontjából is legkomolyabb támadás valóban a 2. magyar hadsereg arcvona
lától délre következett be. Igaz, a 2. magyar hadsereg arcvonala ellen 8 hadosz
tály és 2 dandár (a Front tartalékait nem számítva), a Déli csoportosítás ellen 
4 hadosztály és 4 dandár támadott, ám ha ehhez hozzászámítjuk a két lovas had
osztályt, már egyenlő erőket kapunk. De — lényegében azonos tüzérségi sűrűség 
mellett — a 2. magyar hadsereg ellen támadó 263 harckocsival szemben {ebből 
148 nehéz és közepes) 478 harckocsi (ebből 250 nehéz és közepes) került beve
tésre, továbbá ettől közvetlenül délre zajlott le egyidejűleg a 6. szovjet had
sereg támadása is. Nem vitás, hogy ez az áttörés volt a nagyobb erejű, s mint 
a későbbiekben be is bizonyult, a nagyobb kihatású is. Így az adott körülmé
nyek között a német vezetés nem hibáztatható azért, mintha helytelenül járt 
volna el a tartalék elhelyezése kérdésében. Valójában akkor járt volna el önző 
módon a német vezetés, ha a 2. német hadsereg szárnyának biztosítása érdeké
ben — csak a saját csapataira tekintettel — nem avatkozik be a Cramer hadtest 
-dél felé való eltolása érdekében. 

Dalnoki Veress Lajosnak az a véleménye, hogy a Cramer hadtest január 13-i, 
Ujivnál való bevetésével helyre lehetett volna állítani a hídfőben a helyzetet, 
másnap pedig Scsucsjénál is eredményesen lehetett volna közbeavatkozni. Utó
lag könnyebb okosnak lenni, de ez még nem jelenti azt, hogy utólag mindenki 
okos. Dalnokinak igaza lehetne akkor, ha elhinnénk azokat a túlzásokat, melye
ket neki szovjetellenes beállítottsága sugall. Az előzőekben már rámutattunk, 
hogy január 12-én a magyar fővédőövbe — nem mélyen — néhány zászlóalj, 
nem pedig néhány hadosztály^ tört be. A harcászat szabályai szerint zászlóaljak 
ellen, az első árokért folytatott harc időszakában nem szokás — nem is taná
csos — hadtestet bevetni. Ha már a helyi erők, a második lépcsők nem voltak 
képesek helyreállítani az eredeti helyzetet, aminek sok oka közül azt is fel lehet 
említeni, hogy a védelem nem volt megszervezve, hogy nem volt megtervezett, 
összehangolt tűztevékenység, hogy a lövegek ott maradtak a peremvonalban, 
hogy a páncéltörő fegyverek nem tudtak a peremvonal elé lőni stb., a magyar 
vezetésnek akkor is lett volna módja megfelelő ellenrendszabályokat életbe lép
tetni. Ha már ellenlökést kellett volna végrehajtani, miért a hadműveleti tarta
lék felhasználásának engedélyezésétől tették ezt függővé? A későbbiekben látni 
fogjuk, hogy a Cramer hadtest felmorzsolódásának egyik oka éppen az volt, 
hogy szétforgácsolták, egyik részét itt, a másikat ott vetették be, és végül leg
nagyobb teljesítménye az volt, hogy részeinek sikerült a bekerítésből kimene
külnie. Ha kizárólag katonai szemmel nézzük e problémát, önkéntelenül felme
rül a kérdés, ha már ellenlökést kellett volna végrehajtania és a magyar vezetés 
ezt el is határozta, miért nem vette ehhez a III. hadtestnek a betöréstől északra 
tétlenül álló csapatait igénybe, amelyekkel szemben semmilyen támadásra al
kalmas erő nem állott. Lehet, hogy a III. hadtest parancsnoka egyedül nem volt 
képes ilyen elhatározásra jutni, de miért volt akkor hadseregparancsnokság, 
állítólag kiválóan képzett tábornokokkal és vezérkari tisztekkel? Hadműveleti 
szempontból sokkal inkább azért lehet hibáztatni a 2. magyar hadsereg vezeté
sét, mert már a főerők bevetése előtt, saját lehetőségeivel nem is számolva, 
azonnal a magasabb tartalék igénybevételére hajlott. Január 13-án egyébként 
— egy 4—5 zászlóalj erejű, ellenlökő csoportosítással — a 700. német páncélos 
csoport bevetésre is került és gyakorlatilag meg is szűnt létezni. Mi a biztosíték 
arra, hogy a 1. magyar páncélos hadosztály harcbavetésének már ezen a napon 
nem lett volna azonos végkimenetele? Hasonló sorsra jutottak azok a német 
gyalogezredek is, melyek szétaprózva a Potudan folyónál és Ternovojénél kerül-
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tek bevetésre. Január 16-án az 1. magyar páncélos hadosztály a scsucsjel iránya 
ban, tehát nem is a támadás főirányában került alkalmazásra, ugyancsak ered
mény nélkül. Végül Osztrogozsszk felmentésére kellett volna január 18-án tá
madnia, de ezt már nem hajtotta végre, hanem megkezdte nyugatra való kitéré
sét. 18-án estére a páncélos hadosztály 3 megmaradt harckocsijával megkezdi 
a visszavonulást, a 26. német gyaloghadosztály Ilovszkojén keresztül tör ki, 
a 168. német gy.ho. Osztrogozsszkból, maradványaik a további harcokban nem 
játszanak komolyabb szerepet. 

Visszatérve a kérdésre, január 13-án egy hadtest bevetésének legalább az 
egész sztorozsevojei hídfő felszámolása lehetett volna a célja. Nem naivság-e fel
tételezni, hogy mikor ez sokkal kedvezőbb körülmények között nem sikerült, 
most, hogy a szovjet csapatok éppen az uralgó magaslatokat foglalták el és az 
adott térségben óriási erőket vontak össze, az adott terep és időjárási viszonyok 
mellett ez eredménnyel járt volna? 

Tisztán elméletileg sokkal inkább azt kell megállapítani, hogy ha ez a hadtest 
a német vezetés valóban legutolsó tartaléka volt, még délebbre kellett volna al
kalmazni, mert az egész doni arcvonal felbomlása csak akkor nem következett 
volna be, ha a déli támadó csoportosítást sikerül megállítani, a harckocsikat a 
gyalogságtól elválasztani, és az egész Alekszejevkára irányuló átkarolást meg
akadályozni. Ha ez nem sikerül, és kevés a valószínűsége, hogy bármiképpen si
kerülhetett volna, nem lett volna más választás, mint a visszavonulás és az egész 
Cramer hadtestnek az új védelmi vonalon való alkalmazása. A „B" hadsereg
csoport — felsőbb utasításra, vagy saját elhatározásból — nem ezt az utat vá
lasztotta, így kitette magát — Cramerrel vagy Cramer nélkül — a megsemmi
sítésnek. 

Hozzá kell ehhez még tenni, hogy a német vezetés — ugyancsak hibás elgon
dolás alapján — a Cramer hadtestet elsősorban a scsucsjei hídfő ellen gondolta 
felhasználni, hogy az ottani másodrendű csapás elhárításával a 40. HDS. támadó
csapatait az északon levő 2. német hadsereg és a Cramer hadtest koncentrikus 
csapásával verje vissza. Ez a terv azonban nem számolt avval, hogy a 2. német 
hadsereg sávjában a 13., a 38. és a 60. szovjet hadseregek is ott álltak, már ké
szülőben egy új támadó hadműveletre. Kevéssé elképzelhető, hogy ezek tétlenül 
nézték volna az eseményeket. Az utólagos elemzés arra utal, hogy — ami a Cra
mer hadtest felhasználását illeti — Jányi és Weidhs semmi esetre se tehettek, 
volna joggal sok szemrehányást egymásnak. 

A Cramer hadtest sorsáról még annyit: „Miután a magyar 1. páncélos had
osztály, mely súlyos veszteségeket szenvedett, legnagyobb részt széthullott, már 
csak a 26. és 168. gyaloghadosztályból áll, melyek egymástól elszakítva kell, 
hogy az orosz bekerítésből visszaküzdjék magukat. Az áttörés sikerül és napo
kon át tartó harcokban és menetekben a két hadosztály, egy pár kis, még harc
képes magyar kötelékkel kivonja magát a bekerítésből. Január 23-án a zöm 
Novij Oszkol térségébe ér; de a 26. gy.ho. zászlóaljai már csak 40—50 fő ere
jűek, tüzérségüknek ütegenként 2 lövege van. Még rosszabb a 168. gy.ho. hely
zete, mely már kora őszön elvérzett a Donnál; gyalogsága 400 fő, egész tüzér
ségének még két csöve van."21 

Általában meg lehet állapítani, hogy a támadás hírére a magyar vezetés pá
nikba esett. Jóllehet régen beszéltek róla, váratlanul érte a támadás megindu
lása, időt engedett a támadó csapatok kibontakozásához és képtelenné vált az 
ellenintézkedésekre. A merev védelem fogalmát mereven értelmezte, a tűzfegy-

21 Ricker, Karlheinrich: Ein Mann verliert einen Weltkrieg. (Die entscheidenden Monate des deutsch-russischen 
Krieges, 1942/43.) Fridericus Verlag, Frankfurt a. Main, 1955.195. o. 
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<verek mozgásképtelenek voltak. Az eredeti helyzet visszaállításának legfeljebb 
12-én lett volna lehetősége, ha gyorsanmozgó tartalékok állnak rendelkezésre 

•és gyors elhatározás születik. Amikor a szovjet csapatok támadása már kibon
takozott, a tartalékokkal legfeljebb hátsóbb védőállásokat lehetett volna elfog
lalni, ez azonban az ellencsapás lehetőségének teljes feladását jelentette volna, 
és a kezdeményezést semmi esetre se tudta volna magához ragadni. Végső fokon 
tehát már akkor eldőlt a 2. magyar hadsereg sorsa, mikor az erőket az egész 
»arcvonal mentén úgy osztotta el, hogy tartalékokkal nem rendelkezett, nem volt 
bátorsága ilyeneket akár az első vonal meggyengítésével is létrehozni és evvel 
legalább a harcászati mozgásszabadságot bizonyos mértékben megőrizni. Ellen
lökést csak akkor lehet a siker reményében végrehajtani, ha a támadásnak még 
nem volt ideje saját elhárítását megszerveznie. Néhány óra késedelem itt sokkal 
hosszabb előkészületet igényel és sokkal kevesebb sikerrel kecsegtet. A magyar 
vezetés ezt az időt elvesztette. 

A Cramer hadtest pedig, bár jelentős erőt képviselt, éppen mert szétaprózot-
tan, kapkodva, nem a hadműveleti tartalék szerepkörében került alkalmazásra, 
semmilyen eredményt nem tudott elérni. 

Nem tudott befolyást gyakorolni a „B" hadseregcsoport közepén és déli szár
nyán történtekre, s így lehetővé tette, hogy még az ebben a térségben zajló had
művelet közepette, január 20-án, Osztrogozsszk felszabadításának napján, meg
kezdődhessék a Voronyezs—Kasztornoje-i hadművelet előkészítése. Még folyt 
az Alekszejevkánál körülzárt csapatok likvidálása, mikor a 40. hadsereg csapa
tainak egy részével már hozzáfogott a szükséges átcsoportosítás végrehajtásához 
és január 24-én a Brjanszki Front 13. hadseregével együtt megkezdte a 2. német 
hadsereg szétzúzását, a Vörös Hadsereg új támadó hadműveletét, amely — töb
bek között — a magyar III. hadtest még megmaradt erőinek felszámolását is 
eredményezte. 

Пал Корнши 
ОСТРОГОЖСКО-РОССОШАНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА, В ПЕРИОД 13—17 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА 

Резюме 

В статье, — являющейся продолжением публикации, напечатанной в предыдущем номере 
нашего журнала — рассматриваются план и проведение острогожско-россошанской опе
рации, в результате которой были уничтожены центр и южное крыло 2-ой венгерской ар
мии, начиная с момента окружения и до завершения её истребления по частям. 

Используя в основном до сих пор неопубликованные советские оперативные документы и 
материалы, автор излагает и анализирует соотношение и распределение сил противостоящих 
сторон. В статье показывается, как советское руководство, как правило, в неблагоприятной 
для него обстановке в результате высокого оперативного искусства и смелости военачальников 
ослабило почти 90 % фронта противника и на участках прорыва создало предпосылки, необ
ходимые для успеха. Автор статьи указывает на то, что укоренившаяся в общественном 
сознании легенда о гигантском превосходстве советских войск не имеет никаких оснований: 
2-ая венгерская армия потерпела поражение не вследствие превосходства сил Советской 
Армии, а была разгромлена советскими солдатами, обладавшими хорошей подготовкой и 
высоким моральным превосходством и руководимыми советскими полководцами, блестяще 
применявшими правила современной тактаки. Эта операция была первой в истории Великой 
Отечественной войны, когда предусматривалось одновременное окружение противника и 
разгром его по частям, что явилось новым шагом в развитии советского военного искусства. 

В статье дается критика бездейственности венгерского военного руководства, его суетли
вости, жесткости, халатности, в результате которой были упущены имевшиеся в распоряжении 
месяцы, которые могли бы быть использованы для организации обороны, а также той безот
ветственности, с которой венгерские военные массы были принесены в жертву интересам за
хватнической войны. Автор опровергает также и те широко распространенные утверждения 
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о том, что венгерские войска вообще не оказывали никакого сопротивления, а немедленно' 
бежали, побросав свое оружие. Нехватка наступающих войск и упорное сопротивление, ор
ганизованное на некоторых участках фронта явились причиной того, что несколько затягива
лось смыкание кольца окружения и значительные силы венгров получили возможность выйти 
из окружения. Громадные потери, понесенные 2-ой венгерской армией, являются в первую 
очередь результатом краха руководства, более решительное высшее военное руководство 
смогло бы спасти жизни десятков тысяч солдат. 

Автор статьи выступает против стремлений последующего оправдания разбитых венгерских 
военных руководителей, которые за постигшую 2-ую венгерскую армию катастрофу обвиняли 
лишь немецкое руководство, в первую очередь в связи с проволочкой при введении в бой 
корпуса Крамера, и считает, что оперативный резерв армейской группы «Б» был не 
в состоянии повлиять на ход событий именно в результате того, что он применялся не по 
назначению и не так, как этого требовала военная обстановка. Статья по-новому освещает до 
сего времени причиняющую боль трагедию второй венгерской армии и, сосредотачивая вни
мание на действительных профессиональных проблемах, стремится рассеять заблуждения,, 
которые всё еще мешают ясно видеть исторические факты. 

Pál Komis 

DIE OSTROGOSHSK—ROSSOSCHER ANGRIFFSOPERATION 
DER WORONESHER FRONT ZWISCHEN 13—17. JANUAR 1943 

Resümee 

Als Fortsetzung der in der vorigen Numimer unserer Zeitschrift veröffentlichten 
Abhandlung erörtert dieser Aufsatz den Plan und die Durchführung der obigen 
Kriegsoperation, die die Vernichtung der Mitte und des Südflügels der 2. unga
rischen Arrnime zur Folge hatte, (bis zur Beendigung der Umschließung und Auf
spaltung der Armee. 

Der Verfasser erörtert und analysiert die Kräfteverhältnisse der gegenüberstehen
den Parteien und die Verteilung der Kräfte aufgrund von zum Großteil unver
öffentlichten sowjetischen Kriegsdokuimente. Er beweist, daß die sowjetische Füh
rung, unter für sie im Allgemeinen unvorteilhaften Verhältnissen, mit hochgradiger 
Kriegskunst und strategischem Mut etwa 90% der Frontlinie schwächte, um die 
erforderlichen Voraussetzungen für einen Erfolg an der Strecke des geplanten 
Durehbruchs zu schaffen. Der Verfasser weist darauf hin, daß die im allgemeinen 
Bewußtsein existierende Legende über die sowjetische Überlegenheit jeder Grund
lage entbehrt: Die 2. ungarische Armee wurde nicht von der Überlegenheit, son
dern von einer die Regeln der .modernen Taktik richtig anwendenden Führung und 
von einem entsprechend vorbereiteten und moralisch überlegenen Militär besiegt. 
Diese Angriffsoperation war im Laufe des Großen Vaterländischen Krieges die 
erste, die die Einschließung und Aufspaltung der feindlichen Truppen zur selben 
Zeit vorgesehen hat. Das war neu in der Entwicklung der sowjetischen Kriegs
kunst. Die Abhandlung kritisiert die Unfähigkeit, die Kopflosigkeit der ungarischen 
militärischen Führung, die Nichtausnützung der für die Organisation der Verteidi
gung zur Verfügung stehenden Monate und die Unverantwortlichkeit, mit der sie 
die Massen ungarischer Soldaten den Interessen des Raubkrieges zum Opfer ge
worfen hatten. Er widerlegt auch die allgemein verbreitete Meinung, dass die 'Un
garischen Truppen gar keinen Widerstand geleistet und ihre Waffen wegwerfend 
sofort die Flucht ergriffen hätten. Gerade die Unzulänglichkeit der angreifenden 
Truppen und der stellenweise organisierte Widerstand hinderten die vollkommene 
Einschließung des Ringes und ermöglichten den Ausbruch beträchtlicher Kräfte 
aus diesem Ring. Dde riesigen Verluste der 2. Armee sind vor allem Folgen des 
Versagens der Führung, da eine entschlossene obere Führung das Lében zehntau-
sender Soldaten hätte verschonen können. Der Verfasser setzt sich den nachträg
lichen Rechtfertigungsibestrebungen der besiegten ungarischen Militärführer entge
gen, die ausschließlich die deutsche Führung, besonders die Verzögerung im Zu
sammenhang mit dem Einsatz des Cramer-Armeekorps für die Katastrophe der 2. 
Armee verantwortlich macht. Er erörtert, dass die strategische. Reserve des Armee
gruppe „B" die Gestaltung der Lage nicht beeinflussen konnte, weil sie nicht ihrer 
Bestimmung gemäß und nicht des Kriegslage entsprechend eingesetzt wurde. Die 
Abhandlung stellt die bis heute schmerzhafte Tragödie der 2. ungarischen Armee 
ins neue Licht und versucht sich auf die realen Fachproblemen konzentrierend die 
allgemeinen falschen Vorstellungen, die bisher das Klarsehen gestört haben, zu 
zerstreuen. 
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