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Huszonöt esztendővel ezelőtt kezdődött el az emberiség történetének eddigi 
legnagyobb szabású háborúja, mikor axfasiszta német hadsereg és a csatlósok 
csapatai megrohanták a Szovjetuniót. 1941. június 22-én hajnalban 190 had
osztály, több mint 3700 harckocsi és kb. 4900 repülőgép1 indult rohamra, 
hogy a villámháború receptje szerint végrehajtsa a német vezérkar „Bar-
barossa"-tervét. A német imperialisták e hitszegő támadással a szocialista 
társadalmi rendet, a nemzetközi munkásmozgalom hatalmas bázisát, világ
uralmi terveik legfőbb akadályát akarták elpusztítani. Szinte egész Európa 
gazdasági érőforrásaival rendelkezve úgy vélték, hogy a három hadászati 
irányból egy időben mért óriási csapással gyorsan ímegsemmisítik a Vörös 
Hadsereg főerőit és térdrekényszerítik a Szovjetuniót. Hasonlóképpen véle
kedett több európai és amerikai katonai vezető is. Azzal számoltak, hogy a 
Vörös Hadsereg csupán néhány hónapig lesz képes ellenállni a hitleri had
erőnek, amely a világ legkorszerűbben felszerelt fegyveres ereje volt, s 1939 
szeptembere óta sorra aratva győzelmeit, jelentős háborús tapasztalatokkal 
rendelkezett. 

S valóban, a Szovjetuniót, a Vörös Hadsereget rendkívül kedvezőtlen kö
rülmények között érte a fasiszta agresszió.2 A szovjet állam rendelkezett 
mindazokkal a lehetőségekkel, amelyek biztosíthatták, hogy felkészüljön az 
ellenség csapásainak fogadására. Ám a vezetés — Sztálinnal az élen — nem 
számolt közeli támadás veszélyével, nem tartotta arra felkészültnek a náci 
Németországot és hadseregét. A szovjet—német megnemtámadási szerződés 
biztosította időt sem használták ki kellően az ország védelmi képességének 
fokozására; a nyugati határszakasznak műszaki létesítményekkel, csapa tok
kal és harceszközökkel való megerősítésére. A megkezdett erődítési munká
latok nem voltak eléggé ellenállóképesek. Provokációként kezelték azokat a 

1 A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának története 1941—1945. 2. kö'L Budapest, Zrínyi 
Kiadó, 1964. 8—9. o. 

2 Lásd: i. m. 9—18. és 40—45. o. — Az ott kifejtettek jól érzékeltetik a Szovjetunió kritikus 
helyzetét, védelmi felkészültségének hiányosságait. Az ismertetett tények és adatok sokoldalú 
magyarázatát adják a problémának, s különösen szemléletes képet rajzolnak az egyes hadá
szati irányokban védő szovjet frontok állapotáról, lehetőségeiről és vezetéséről. Sajnálatos 
azonban, hogy a rengeteg kitűnő fészadalt mellett nem közölnek pontas összefüggő adatokat 
azokról az erőkről és eszközökről, melyekkel a szovjet hadvezetés a határmenti körzetekben 
rendelkezett a német támadás megindulásakor. ' 
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megbízható értesüléseket, amelyek jelezték a német agresszió előkészüle
teit és várható időpontját. Ennek következtében csupán az utolsó pillanatban 
történt intézkedés csapatok előrevonására a határokra. A felvonultatott erők 
zömükben még 100—300 km távolságban voltak rendeltetési helyüktől, ami
kor bekövetkezett a német támadás. A helyzetet csak súlyosbította, hogy e 
sorsdöntő napokban a határmenti körzetekben elhelyezett hadműveleti ma
gasabbegységek élén olyan parancsnokok álltak, akik rövid ideje töltötték 
be beosztásukat és közülük többen még nem rendelkeztek a szükséges gya
korlattal, megfelelő tapasztalatokkal és áttekintéssel ahhoz, hogy a kialakult 
bonyolult helyzetben eredményesen vezetni tudjanak. 

Ilyen körülmények között csupán hosszú idő, számos keserű tapasztalat, 
fájdalmas kudarcok és vereségek sorozata nevelhette ki a Nagy Honvédő 
Háborúnak azokat a hadvezéreit, akik a szocialista társadalmi rend maga-
sabbrendűs égében, >a szovjet emberek mélységes hazafiságában és önfeláldozó 
hősiességében rejlő lehetőségeket felhasználva meg tudták fordítani az ese
mények menetét — s megsemmisítő győzelmet arattak a fasizmus fölött. Ám 
az 1941. június 22-ét követő napokban mindez még nagyon messze volt. 
Ekkor még az egész arcvonalon hatalmas erővel támadó hitleri hadsereg — 
mindent letarolva maga előtt — diadalittasan tört előre s úgy tűnt, nincs 
erő, amely megállíthatja előnyomulása! A kezdeti sikerek fényében könnyű
nek és közelinek látszott a végső győzelem, csábítónak a gazdag zsákmány. 
Mindebből egymással versengve akartak részesedni a csatlósok is, akik a 
fasiszta Németország oldalán serra bekapcsolódtak a „bolsevizmus elleni 
kereszteshadjárat" jelszavával folytatott rablóháborúba. 

Mussolini, Antonescu, Mannerheim és Tiso mellé sietve felzárkózott Horthy 
is, annak ellenére, hogy a Szovjetunió Magyarország iránt olyan magatartást 
tanúsított, amely semmiféle okot nem szolgáltatott a magyar kormány had
üzenetére. 

Ezt a tényt Molotov szovjet külügyi népbiztosnak Kristóffy magyar követ 
előtt tett kijelentései mellett éppen a magyar vezérkar helyzetértékelései 
bizonyítják a legvilágosabban. 1941 április végén például megállapítják: 
„.. . ' .« szovjet kormány mindenképpen el akarja kerülni a Németországgal 
való fegyveres összeütközést. Orosz támadó szándék tehát nem áll fenn. Az 
összes óvóintézkedéseket a nyugati határok mentén (Németország, Magyar
ország és Romániával szemben) védőleges óvóintézkedésnek lehet tekinteni 
egy esetleges német támadás kivédésére."3 A június közepén kelt helyzet
értékelés hasonlóképpen leszögezi: ,,A Szovjetuniótól távol áll minden tá
madó szándék és Sztálin még áldozatok árán is a békés megegyezésre tö
rekszik."4 

Az értékelések realitását mutatja, hogy a német támadást követően a 
szovjet határőrizeti szervek messzemenően törekedtek a békés kapcsolatok 
fenntartására, sőt erősítésére a magyar határszakaszon. Részükről semmi 
olyan kezdeményezés nem történt, amely a legcsekélyebb mértékben is meg
zavarhatta volna a nyugalmat. A Kárpát-Ukrajna területén elhelyezett VIII. 
hadtest parancsnokságának napi helyzetjelentéseiben több olyan esetről 
olvashatunk, hogy június 22-én és a következő napokban szovjet járőrök 
baráti módon közeledtek magyar határőrökhöz és beszélgetést kezdemé
nyeztek. Az egyik alkalommal a 3. batárvadász-ziászlóalj 5. számú őrsének 
parancsnokát három szovjet tiszt látogatta meg. Egyikük a beszélgetés során 

3 Hadtörténelmi Intézet Levéltára (a továbbiakban HIL.) VKF. anyaga. 5351 l vkf. o. — 
1941. sz. 

4 Uo. 5563/Ieln. 1. vkf. o. —1941. sz. 
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kifejezte azt a meggyőződését, hogy ebben a háborúban a németek is úgy 
járnak majd, mint annak idején Napóleon.5 A napi helyzetjelentések olyan 
esetekről is beszámolnak, hogy szovjet repülők abbahagyták menekülő né
met gépek üldözését, amikor azok magyar légtérbe értek6 Egészen június 
26-ig a jelentésekből nem hiányzik annak megállapítása, hogy a határon 
a legnagyobb nyugalom észlelhető. 

S mégis mi történt? Szombathelyi Ferenc altábornagy, a VIII. hadtest 
parancsnoka már június 23-án elrendelte a határvédelmi terv végrehajtását. 
A határvadász-zászlóaljak megszállták a halogató őv első állasát,7 a harcá
szatilag fontos magaslatokat; intézkedtek a hidak, az út- és vasútvonalak 
biztosítására, szemrevételezték a műszaki zárakat és előkészítették újak tele
pítését.8 Ezeknek az intézkedéseknek a védelmi jellege kétségtelen, ám az 
is világos, hogy ezek megtételét nem egy várható szovjet támadás veszélye 
indokolta. Éppen Szombathelyi altábornagy látta a legvilágosabban, hogy az 
egyáltalán nem fenyeget. A határon elhelyezett szovjet erőik nem voltak 
nagyszámúak és a háború kitörése óta semmiféle erősítést nem kaptak.9 

Nincs iis arról szó, hogy szovjet támadástól tartottak volna. Éppen ellenke
zőleg, a magyar katonai vezetés akart minden áron csatüakozini a június 
22-én megindult német támadáshoz. Ennek előkészületeihez tartoztak, ezt 
a célt szolgálták Szombathelyi altábornagy intézkedései is. 

A ,,Barbarossa"-terv nem rögzítette előre Magyarország fegyveres rész
vételét a Szovjetunió elleni háborúban. Hitler és környezete ettől azért tar
tózkodott, mert nem lakart alkalmat adni a magyar kormánynak területi 
igények támasztására, s attól is félt, hogy bizonyos angolbarát magyar körök 
esetleg idő előtt a nyugati hatalmak tudomására hozzák a támadás tervét.10 

A magyar hadsereg felhasználásáról azonban nem mondtak le. Mint Paulus 
írja: „Természetes volt, hogy Hitler keleti és délkeleti politikájának meg
valósításában Magyarország közreműködésére is törekedett. így felvetődött 
Hitler és az OKW részére az a probléma, miként bírják rá Magyarországot 
hadseregének modernizálására és a Szovjetunió elleni hadjárat előkészíté
sére anélkül, hogy ez utóbbi szándék Magyarország előtt "túl korán lelep
leződnék."11 Az adott helyzetben a fasiszta német vezetők érdekeinek az 

5 HIL. VKF. anyaga. A VKF. l. oszt. napi helyzetjelentései 1941. évről. 233. doboz, 6. o. 
6 Uo. 4. ás 13. o. — A június 26-i jelentésben szereplő eset egyben világos cáfolata annak 

az egyébként azóta már tisztázott rágalomnak, hogy Kassát szovjet gépek bombázták volna. 
Csupán adalékként említjük meg az eddigi bizonyítékokhoz. Teljesein világos, hogy a szovjet 
repülőgépeknek határozott utasításuk volt a magyar légtér szuverenitásának tiszteletben tar
tására, ezért hagyták abba a német gépek üldözését a magyar határ felett. 

7 Halogató övnek nevezték a határvédelem első vonalát, amelyet a mozgósított erők beér
keztéig a határvadász alakulatoknak kellett tartaniuk. 

8 Az intézkedések .részletesen a június 23—27-i napijelentésekben. 
') Adonyi Ferenc „A magyar katona a második világháborúban" című munkájában (Kla

genfurt, A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége Tanulmányi Csoport. 1954. 27. o.) azt írja. 
hogy a magyar-szovjet határszakaszom 10 gyalog- és 2 lovas hadosztály, valamint 6 páncélos 
dandár állt fegyverben. 

Lengyel Béla volt horthysta tábornok „Die ungarischen Truppen im Russland Feldzug 1941. . 
c. tanulmányában (Allgemeine Schweizerische Militär Zeitschrift 1960. 10. $z. 866. o.) azt állítja, 
hogy a szovjet hadvezetés Strij, Sztanyiszlav, Kolomija térségében 1940 nyara óta 8—10 gya
loghadosztályt, 1—2 lovas hadosztályt és 5—6 páncélos dandárt összpontosított. Ezek a meg
állapítások arra alapoznak, hogy a VKF. 2. osztály 1941 júniusában összeállítotit, helyzetje'en-
tésében a szovjet—magyar határon 14 hadosztályt tüntettek fel. Azt már nem veszik figye
lembe, hgy Újiszászy tábornok a nürnbergi perben tett vallomásában elmondta, hogy adaftaik 
szerint összesen mégy magasabbegység volt az említett szakaszon, de Warth és László tábor
nokok utasítására a jelentést meg kellett hamisítani. Lásd erre Der Prozas 'gsgen die Haupt
kriegsverbrecher vor dem internationalen Militärgerichtshof. (Nürnberg, 1947. VII. köt. 
369—370. o.) 

10 Lásd A. Hillgruber: Der Einbau der verbündeten Armeen in die deutsche Ostfront. 
(Wehrwissenschaftliche Rundschau. 1960. 12. sz. 665. o.) és F. Paulus: Ich stehe hierauf Befehl. 
Frankfurt am Main, 1960. Bernard und Oraefe. 129. o. v 

H „Es war natürlich dass Hitler für die Durchsetzung einer Politik im Osten und Südosten 
Europas auch Mitwirkung Ungars anstrebte. Es ernstand somit für Hitler und das OKW das 
Problem Ungarn zu veranlassen, sein Heer zu modernisieren und für einen Feldzug gegen die 
Sowjetunion vorzubereiten, ohne dass ihm vorzeitig die letzte Absicht enthüllt wurden." 
(Paulus: i. m. 129. o.) 
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felelt meg, hogy Magyarország felszólítás nélkül, önként csatlakozzék a 
háborút kirobbantó Németországhoz. Ezt igyekeztek előmozdítani a balkáni 
agresszió befejezése után, de már korábban is. Számításaikban mindenek
előtt a magyar katonai vezetők közismerten erőteljes németbarátságára és 
elvakult szovjetellenességére alapoztak, mint az események igazolták, teljes 
sikerrel. 

1940 december ében Bartha vezérezredes, honvédelmi miniszter, és László 
tábornok, hadműveleti csoportfőnök vezetésével katonai küldöttségek jártak 
Berlinben. A tárgyalásokon konkrét formában nem merült fel a „Barba-
rossa"-terv, de megegyeztek abban, hogy Németország segítséget nyújt a 
magyar hadsereg felfegyverzéséhez, Magyarország pedig 15 hadosztályt állít, 
ki a Szovjetunió ellen, és 1941. június l-ig befejezi a kárpát-ukrajnai erő
dítési munkálatokat. Werth vezérezredes, vezérkari főnök, a német hadve
zetéssel szorosan együttműködve készült a Szovjetunió elleni háborúra. 
Május közepén például egy tábornoki és vezérkari hadijátékot-szervezett, 
amely abból a feltételezésből indult ki, hogy Magyarországot a Szovjetunió 
területéről támadás érte. A hadijáték befejezése utáni értékelésében a vezér
kari főnök felhívta a résztvevők figyelmét, vegyék nagyon komolyan a le
játszott helyzeteket, mert rövidesen számolni kell a német—szovjet háború
val, amelyben a magyar hadsereg is szerepet kap.12 Werth lépéseket tett 
annak érdekében is, hogy rábírja a magyar kormányt, kezdeményezzen a 
németekkel tárgyalásokat, amelyek során tisztázzák és szerződésben rögzítik 
Magyarország és hadserege szerepét az elkövetkező háborúban, illetve fel
hatalmazást kért közvetlen katonai tárgyalásokra. E célból már május 6-án 
és 31-én emlékiratot intézett a kormányhoz, majd június 14-én újabb kez
deményező lépésre szánta el magát. A június 14-i memorandumban csábító 
képet festett a háború várható alakulásáról és hadászatilag indokolta a rész
vétel szükségességét. 

A magyar uralkodó osztályok háborús érdekeit és céljait így fogalmazta 
meg: ,,E háborúban részt kell vennünk: 

1. mert ezt megköveteli az ország területi épségének, valamint állami, 
társadalmi és gazdasági rendszerünk biztosítása; 

2. mert jövőnk érdekében az orosz szomszédság gyengítése és eltávolítása 
határainkról elsőrendű nemzeti érdekünk; 

3. mert erre kötelez a keresztény nemzeti alapon álló világnézetünk és a 
bolsevizmussal szembeni elvi állásfoglalásunk, úgy a múltban, mint a je
lenben is; 

4. mert politikailag a tengelyhatalmak mellett véglegesen lekötöttük ma
gunkat ; 

5. mert további országgyarapításunk is ettől függ."l:s 

12 HIL. Kádár Gyula volt vik. ezds. visszaemlékezése. Kéziirattár. 
13 A memorandum teljes szövegét lásd: Magyarország és a második világháború. Budapest, 

Kossuth Kiadó, 1959. 141. sz. irat. 357—361. o. — Werth indokolásának 1. és 2. pontját'nyugodtan 
figyelmein kívül hagyhatjuk, mart köztudott, hogy a Szovjetunió szomszédsága semmiféle 
veszélyt nem jelentett Magyarországra nézve. A 3. pontban foglaltak is csupán a rendszer 
urainak elvakultságát tükrözik, a 4. pedig beismerés. Leglényegesebb az 5. pont, amely vilá
gosain mutatja a hódítási vágyat és a háborúba lépést jelöli meg az újabb területek megszer
zésének feltételeiként. 

Werth mindenesetre sokkal őszintébben fogalmazott, mint Lengyel Béla volt horthysta tá
bornok, aiki tagadja, hogy az ideológiai okokon kívül bármi is vezette volna a kormányt, 
amelynek nem voltak területi igényei. Lengyel Die Ungarischen Truppen im Russland-Feldzug 
1941. című tanulmányában a következőket írja: ,.Ungarn verfolgte 1941 nördlich der Karpaten 
weder politische noch territoriale Interessen . . . Ungarn zog gegen die UdSSR aussch^fesiSilich 
aus ideologischen Gründen ins Feld. Es verteidigte seihe chrdistliohna/iiioinale Existenz gegen die 
Bolschewismus und die panslawische Expansion." (Allgemeine Sweizerische Militär Zeitschrift 
1960. 10. sz. 956. o.) 

Lengyel állításával szemben tény az, hogy Szombathelyi vezérezredes a kormány tudtával 
mar 1941. szeptember 10-én átnyújtotta Jod.1 vezérezredesinek a Galicia egy részére vonatkozó 
magyar igényeket tartalmazó tervezetet. A két kormány között egészen 1942 nyaráig folytak 
tárgyalások e kérdésben, ekkor a végleges rendezést a háború utánra halasztották. Részlete-
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A minisztertanács június 15-én megtárgyalta Werth ' memorandumát és 
az előzőekhez hasonlóan elutasította. Ennek magyarázata nem abban van, 
mintha a politikai vezetők kevésbé lettek volna szovjetellenesek, mint a 
katonák. Az adott helyzetben a kormány úgy vélekedett, hogy nem ajánl
kozik önként, hanem azt a németek kérésétől teszi függővé.14 

A magyar kormány álláspontjának ismeretében Werth és a vezérkar többi 
hangadói még szorosabbra fűzték kapcsolataikat a német hadvezetéssel, 
amely sugalmazta nekik a szükséges tennivalókat. így Himer tábornok, a í" 
magyar hadsereghez kirendelt német összekötő törzs parancsnoka május 
27-én tárgyalt László altábornaggyal a hadseregnek idejében történő elo* 
készítéséről, másnap pedig Sáska Elemér alezredes hadműveleti osztály
vezetőt kereste fel ebben az ügyben.15 Himer május 29-én Werthnél is elő
adást tartott, s magánvéleményként kifejtette, már most intézkedéseket kell 
tenni, hogy a hadsereg idejekorán mozgósítható legyen.16 Június 19-én pedig 
Haider vezérezredes, német vezérkari főnök Budapesten átutazóban már 
közölte Werth-tel a szükséges tudnivalókat.17 

Ilyen előzmények után nagy csalódást okozott a magyar katonai vezetők
nek Haider június 22-i közlése, mely szerint nem kívánják a magyar had
sereg fegyveres részvételét.1? Ez a közlés minden valószínűség szerint takti
kai lépés volt, hiszen a német hadvezetésnek határozott elgondolása volt a 
magyar csapatok alkalmazására a „Dél" hadseregcsoport kötelégében, s mű
ködési sávját is kijelölték. Arról volt szó csupán, hogy kérés nélkül kapják 
meg azt, amire számítottak. Emellett bizonyítanak a német katonai vezetők 
további lépései. Június 22-én este ugyanis Himer érdeklődésére Jodl vezér
ezredes így válaszolt: .,Minden magyar segítséget bármikor elfogadunk. Nem 
akarunk semmit követelni, de köszönettel veszünk mindent, amit önként 
felajánlanak. Szó sincs arról, hogy Magyarország esetleges részvétele elől 
elzárkóznánk."19 Másnap délelőtt pedig Haider közölte Himerrel: „ . . .most 
azon múlik a dolog, hogy a magyar katonai fórumok mozgásba tudják-e 
hozni a politikai szerveket annak érdekében, hogy azok maguktól ajánlkoz
zanak."20 Mint mondta, nem támasztanak követeléseket, mert azokért fizetni 
kellene; hálásak azonban minden támogatásért, különösen gyorscsapatokért. 
Azt is jelezte, hogy a magyar erőket a „Dél" hadseregcsoportnak tervezik 
alárendelni. 

Himer ebben a szellemben kezdte meg tárgyalásait a magyar katonai ve
zetőkkel, kiket Haider első közlése nagyon kellemetlenül érintett. Werth 
meg is jegyezte, hogy nehéz lesz a politikusokat cselekvésre bírni, ha Hitler 
nem kéri fel Horthyt a csatlakozásra. Az „akadályt" a háborúba lépés útjá
ból végül is a kassai provokácie'' hárította el, amely a két vezérkar közös 
akciója volt. Ezt ürügyként felhasználva, a katonai vezetők rávették Horthyt, 

sebben lásd Kun József: Magyarország -második világháborúba Való belépésének katonapo1!-
tlkai vonatkozásai. (Hadtörténelmi Közlemények [a továbbiakban HK.l 1962. 1. sz. 18. o.) és 
Juhász Gyula: Magyarország hadbalépése Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok 
ellen. (Történelmi Szemle, 1965. 1. sz. 66—67. o.) 

M A tanulmány nem foglakozik részletesen a badhalépés történetével, mert annak proble
matikáját már más munkák viszonylag teljesen feldolgozták. Lásd: Magyarország és a máso
dik világháború, (Budapest, Kossuth, 1959. 343—383. o.); Ránki György: Magyarország belépése 
a második világháborúba. (HK. 1959, 2. sz.); Korom Mihály: A fasizmus bukása Magyarorszá
gon. (Budapest. Kossuth, 1961. 22—47. o.); Kun József: Magyarország második világháborúba 
való belépésének katonai vonatkozásai. (HK. 1962. 1. sz.): Juhász Gyula: A Teleki-kormány 
külpolitikája 1939—1941. (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1964. 335—356. o.) 

tó Lásd erre Krigestagebueh des Deutschen Generals tteim Oberkommando der Kgl. Ungar. 
Wehrmacht, 1941. május 27—28-i bejegyzés. Magyar fo-rdításban közölte Kun József: (a Száza-
dok, 1965. 6. sz.) y 

16 Uo. május 29-i bejegyzés. 17 Uo. június 19-i bejegyzés. 
[8 Uo. június 22-i bejegvzés. 
19 Uo. 
-" Uo. július 23-i bejegyzés. 

227 



járuljon hozzá a hadüzenethez. A kormányzó most már nem várt német 
felkérésre és a minisztertanács is feladta korábbi álláspontját. 1941. június 
26-án a kormány kimondta a hadiállapot beálltát Magyarország és a Szov
jetunió között, A vezérkar főnöke még aznap elrendelte a gyorshadtest, 
valamint a VIII. hadtest 1. hegyi és 8. határvadász-dandárának mozgósítását. 

Lengyel Béla volt horthysta tábornok az „Allgemeine Sweizerisohe Militär 
Zeitschrift" 1960. 10—11. számában megjelent tanulmányában a hadüzenet 
hatásáról a következőket írja: „Ezt a döntést a magyar közvélemény nagy 
elégtétellel fogadta. A szovjet csapatok jelenléte 1939 ősze óta a kárpáti 
határokon elviselhetetlennek látszott számára."21 Lengyel ezt csupán meg
állapítja, de semmivel sem bizonyítja, mert nem is tudja. A korabeli ma
gyar sajtótermékek egyetlen olyan eseményről sem emlékeznek meg, amely 
a tényleges közvélemény ilyen megnyilatkozására utalna. Nem véletlenül 
állapította meg erről a parlamentben, sajnálkozva, egy képviselő: „Csodá
latos a magyar közvélemény hiszékenysége. Csodálatos, és egy kicsit tragi
kus dolog az, hogy . . . ma mégsem indulnak meg a tömegek, nem kondul
nak meg a harangok. Ne méltóztassék ezt a kifejezést szó szerint venni . . . 
(Még egy szerény tüntetés sincs, még az egyetemi ifjúság sem tüntet.) . . . 
társadalmunkban még egy olyan nagy gesztusra való képesség sincs, mely 
— tessék nekem elhinni — néha szükséges."22 

A magyar dolgozó tömegek valójában passzívan fogadták a hadüzenet 
hírét. A háborút nem érezték magukénak, de nem is tettek ellene semmit. 
Elsősorban az egyre romló gazdasági helyzet, a fokozatosan nehezebbé váló 
megélhetési viszonyok határozták meg a lakosság döntő többségének han
gulatát. A háborúval szemben általában közömbösség volt tapasztalható. 
A tudatos forradalmi és demokratikus erők pedig szervezetileg és politikai
lag egyaránt gyengék voltak ahhoz, hogy gátat vessenek az uralkodó osztá
lyok háborús politikájának és megakadályozzák a szovjetellenes rablóhábo
rúba való bekapcsolódást. 

A június 26-án elrendelt mozgósítás a békehelyőrségeikben érte a gyors
hadtest csapatait. Az 1. gépkocsizó dandár Budapestről indult el a számára 
kijelölt Száldobos—Huszt—Felsőveresmart körzetbe, a 2. gépkocsizó dandár 
Munkácsról menetelt Tiszaborkút—Visóvölgy körzetbe, az 1. lovasdandár 
pedig Nyíregyházáról, Kolozsvárról és Szilágysomlyóról kezdte meg a fel
vonulást Máramarossziget—Técső körzetébe.23 A menetkészültséget június 
29-én 24.00-ra kellett elérniük.2/f A mozgósított erők június 30-tól Kárpát
csoport néven működtek25 Szombathelyi Ferenc altábornagy parancsnoksága 
alatt. Mivel a gyorshadtest előzőleg részt vett a Jugoszlávia elleni agresz-
szióban, az újabb mozgósítás viszonylag kevés tennivalóval járt. Főleg a 
személyi és anyagi hiányok pótlása s a megrongált harci technika javítása 
volt a feladat. 

Ennek ellenére a menetkészültség eléréséig rendelkezésre álló idő nem 
bizonyult elegendőnek. A behívott tartalékosok egy része — főleg a dunán
túliak — a vonatközlekedés lassúsága miatt nem érkeztek meg időre, s csu-
án napok múlva, gyalogmenetben érték utói alakulatukat, már a hadmű 

veteti területen. Ennek következtében a mozgósított csapatok egy része kény-

21 Lengyel: i. m. 809. o. —„Die Entscheidung wurde vom der ungarischen Öffentlichkeit 
mit grösster Genugtung aufgenommen. Die Anwesenheit sowjetischer Truppen seit Herbst 
1939 an der Karpaten-Grenze war ihr untragban erschienen." 

22 Képviselőházi Napló, X. kö t . 221. o. Az 1941. j ú n i u s 25-i ülés j egyzőkönyve . 
23 HIL. Kárpát-csoport anyaga. II/5. sz. 
v> uo. 
25 Az elnevezés eredete 1939 márciusára nyúlik vissza, amikor Káa-pát-csoportként működ

tették a Kárpáít-Ukrajnia megszállására bevetett csapatokat. , 
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8. hv. dd. 

I4 F f Z. qk. dd. 

1. sz. ábra. A Kárpát-csoport hadrendje 

telén volt békelétszámmal elvonulni a helyőrségből. A dandárok a felvonu
lási körleteket átlagosan 75—80 százalékos feltöltöttséggel foglalták el.26 

Nem vonultak be időre a mozgósított polgári gépjárművek sem, s ez külö
nösen az 1. és a 2. gépkocsizó dandár menetkészültségét zavarta meg. Né
mely szervezési és más hiányosság súlyos hatása csak a későbbiekben vált 
érezhetővé. Ezek közé olyanok tartoztak, mint az, hogy a szervezetszerű és 
megerősítő műszaki alegységek nem bizonyultak elegendőnek és korszerű
nek a rájuk háruló feladatok megoldására, s vontatók híján még ezek is 
békehelyőrségükben hagyták hadihíd készletüket. Több tüzérosztály lőszer
ellátó részleg nélkül vonult el a hadműveleti területre és került bevetésre. 
A határvadász-zászlóaljak szervezetébe egészségügyi részleg nem tartozott. 
Az 1. lovasdandár lóállornányának egy része már a felvonulási körlet elfog
lalásakor vasalatlan állapotban volt.27 

A mozgósítás feltárta hiányosságok a későbbiekben sem szűntek meg, sőt 
a harccselekmények következtében tovább fokozódtak és gyarapodtak. Tel
jesen alaptalan volt tehát Werth Henrik vezérezredesnek, a vezérkar főnö
kének az a véleménye, hogy „Oroszország elleni teljes Katonai felkészülé
sünkhöz kereken egyhónapi időre van szükségünk."2^ Werth jól ismerte a Ju
goszlávia elleni agresszióban részt vett magyar csapatok vezérkari tisztjei
nek tapasztalati jelentéseit, amelyek sokoldalúan bizonyították, hogy a 
Horthy-hadsereg nincs felkészülve háborús alkalmazásra.29 A helyzet 1941 
áprilisa óta e tekintetben mit sem változott, s ez rendkívül súlyossá teszi a 
németbarát katonai klikk felelősségét a háborúba lépés elhatározásában. 

2fi HIL. Kárpáč-osoport anyaga. 11,5. sz. 
2Ï Uo. — Megjegyzendő, hogy a lowasdandár lóáMiományának több mint kétharmadát a 

polgári életből vonultatták be. s azok nem voltak kiképezve hadi alkalmazásira. Ez a körül
mény a későbbiekben nagyon súlyosan éreztette hatását mind a menetek, mind a harccselek
mények során, s némely katonai vezetőben kétségeket támasztott a lovasság, mint fegyver
nem létjogosultsága iránt. 

28 Lásd: Magyarország és a második világháború. Budapest, Kossuth, 1959. 358. o. 
29 Részletesen lásd Tóth Sándor: A Horthy-hadsereg helyzete a Szovjetunió elleni rabló

háborúba való bekapcsolódás időszakában. HK. 1961. 2. sz. 
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Bartha honvédelmi miniszter, Werth vezérkari főnök és a vezérkar többi 
illetékesei tudatosan megtévesztették a politikai vezetést a hadsereg állapo
tát illetően. Nyomást gyakoroltak a kormányra, hogy mielőbb ott lehessenek 
a Szovjetunióra támadó csatlósok között, holott jól tudták: <a hadsereg nem 
alkalmas háború viselésére. 

Különösen korszerűtlen volt a hadsereg fegyverzete, minimális mennyi
ségű és igen gyenge a páncélos fegyverneme és légiereje. 

A 7/31. M. (Schwartzlose) géppuska _ ebben az időben már elavultnak szá
mított és a második világháború első éveinek tapasztalatai alapján a leg
több hadseregben korszerűbb típusokat rendszeresítettek. Gyakorlati tűz
gyorsasága percenként 250 lövés volt, viszonylag legelőnyösebb hatótávol
sága 1000—1200 m-ig terjedt. Minden gyalogzászlóalj hadrendjében volt 
egy géppuskás század, 9 géppuskával. 

Az 50 mm-es gránátvető (39 M.) volt a lövészszázadok rendszeresített me
redek röppályájú fegyvere. Főleg fedett, fedezék mögött levő célok, vala
mint a saját gyalogsághoz oly közel levő ellenséges élőerő megsemmisíté
sére használták, amelyeket nagyobb űrméretű fegyverekkel, azok lövedékei
nek repeszhatása miatt nem tudtak lőni. Szilárd befedett célok rombolására 
nem volt alkalmas és használhatóságának határt szabott az a (körülmény is. 
hogy a gránátvetős raj csupán 4—5 cél leküzdéséhez elegendő lőszert tudott 
magával vinni, s az ellenséghez közel nehézségekbe ütközött a lőszer pót
lása. A gránátvető hordtávolsága magyar lőszerrel 855 m, német lőszerrel 
463 m-ig terjedt. Minden puskás századnak két gránátvetője volt. 

A Horthy-Jhadseregben 81 mm-es aknavetőket rendszeresítettek, s minden 
gépkocsizó zászlóalj, illetve a gyalogezredek szervezetébe négy darab tar
tozott. Ezek hordtávolsága magyar lőszerrel 3400 m-ig, német lőszerrel 2640 
m-ig terjedt. Közepes és nehéz aknavető nem volt. 

A tüzérség a hadsereg egészéhez viszonyítva kevés volt, löveganyaga pedig * 
döntő részben alatta maradt a korszerűség követelményeinek. A hadsereg 
béke hadrendjében összesen 142 tábori ágyús és tarackos üteg szerepelt, 
ebből csupán a közepes tarackok egy része, 34 üteg volt gépvontatású, a 
többi fogatolt. 

Az 5/8 M. 8 cm-es könnyű tábori ágyú legnagyobb lőtávolsága 9400 m-ig 
terjedt. Legfőbb hibája a löveg rossz súly elosztásában rejlett. A cső arány
talanul súlyos volt, ezért a lövegzár alatti csőleszorító tengely menet közben 
nem bírta el a rázódáskor ránehezedő nagy súlyt és minduntalan eltört. 

A 14/a. M. 10 cm-es könnyű tarack legnagyobb lőtávolsága 3900 m volt. 
Rövid hordtávolsága és lövedékeinek kis hatóképessége miatt nem felelt meg 
a követelményeknek. Eredetileg lóvontatásra készült, fakerékkel, golyós
csapágy nélkül. Viszonylag nagy súlya (menetben 28 q, állásiban 14 q) 
miatt gépvontatás esetén a megnövekedett sebesség okozta rázkódás követ
keztében repedések és törések keletkeztek rajta. Ugyanerre mutatkozott 
érzékenynek a 37 M. 10,5 cm-es könnyű tarack is, amelynek lőtávolsága 
10 800 m-ig terjedt, s egyébként használhatónak bizonyult. 

A 14. M. 15 cm-es közepes tarack 8600 m-ig terjedő lőtávolsága, tűzgyor
sasága és lövedékének hatóképessége nagyjából megfelelt a követelmények
nek. Eredetileg nem rendelkezett csőszájfékkel, azt később gyártottak hozzá, 
nem véve figyelembe a löveg szerkezetét. Ennek következtében a rászereil 
csőszájfék gyakran lerepült a csőről. Ez volt a 15 cm-es közepes tarack 
legfőbb szerkezeti gyengesége. 

A Kárpát-csoporttal elvonuló légvédelmi ütegek négy db 40 rnm-es 36. M. 
légvédelmi gépágyúból álltak, ezek hatásos tüzhatára csupán 3000 m ma
gasságig terjedt. 

Különösen rossz volt a helyzet a páncélelhárítás terén. A gyorshadtest 
gépkocsizó és kerékpáros zászlóaljai csupán egy-egy 40 mm-es páncéltörő-
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ágyúval rendelkeztek. Ezek tüze páncélgépkocsik ellen 1000, kis és könnyű 
harckocsik ellen pedig 300 m-en belül'volt hatásos. Közepes és nehéz harc
kocsik ellen nem voltak használhatók. 

A háborúba lépés idején a hadsereg páncélos fegyverneme embrionális 
állapotban volt. A hadrendbe összesen két harckocsi, két páncélos és két 
felderítő zászlóalj tartozott, ezeket a gyorshadtesthez szervezték; ezenkívül 
a kerékpáros zászlóaljak szervezetébe tartozott egy-egy kis harckocsiszakasz. 
A harckocsik elavultak, korszerűtlenek és könnyen sebezhetők voltak. 

A 8 tonnás Toldi könnyű harckocsi legnagyobb páncélvastagság a nem ha
ladta meg a 13 mm-t, így a korszerű páncélelhárító eszik őzök gyorsan ki
kapcsolhatták a harcból. ' Forgatható tornyába egy 20 mm-es nehézpuskát 
és egy 8 mm-es géppuskát építettek be, ez a tűzerő nagyon kevésnek bizo
nyult. A 3,5 tonnás Ansaldo kis harckocsi merev toronyból csupán menet
irányban tudott tüzelni, egy géppuskával. Találati valószínűsége mozgás 
közben 100 m-ig terjedt, állva 300 m-en belül célba talált. Rövid láncának 
kis felfekvő felülete .miatt egészen kis terepegyerietlanséget is megérzett, 
erősen billegett és dobált. Ez a körülmény nehezítette a célzást és befolyá
solta a sebességet is. Páncélzata semmi védettséget nem nyújtott a korszerű 
páncéltörő fegyverek ellen. Tető- és fenékpáncélzatát kis távolságból a pus
kalőszer is átütötte. 

Gyenge volt ós elavult, korszerűtlen repülőgépekből állt a hadsereg légi
ereje is. A repülődandár hadrendjébe két vadász repülőezred, két bombázó 
repülőezred, egy közelfelderítő repülőezred tartozott. Volt rnég egy önálló 
távolfelderítő repülőosztály, egy ejtőernyős zászlóalj és kilenc hadtestköz
vetlen közelfelderítő repülőszázad. A légierő szervezetszerű 302 repülőgé
péből 53 hiányzott, 60 pedig üzemképtelen volt. 
N Igen alacsony fokú volt a hadsereg gépesítése. Az, 1941-re érvényes had
rend összesen 886 személygépkocsit (ebből 162 terepjáró) és 2835 tehergép
kocsit (ebből 1882 terepjáró) tüntet fel. Ez a mennyiség a minimális szük
séglet kielégítésére sem volt elegendő, a hiányt polgári gépkocsik igénybe
vételével pótolták. A tulaj donos dk természetszerűleg rossz gumikkal, el
használt állapotban, tartalékalkatrészek nélkül vonultatták be gépkocsijai
kat, amelyek aztán nem bírták el a nagy igénybevételt. 

A felsorolt adatok képet adnak arról, mennyire nem volt felkészült és 
alkalmas a Horthy-hadsereg korszerű mozgóháború viselésére. Ennek elle
nére, az uralkodó osztályok akaratából, ott kellett lennie a Szovjetunióra 
támadó fasiszta csapatok között, előkészítve önmaga pusztulását. 

A hadiállapot elrendelése után — a magyar és a német vezérkar meg
állapodásának megfelelően — Szombathelyi altábornagy elhatározta, hogy 
a megerősített 8. határvadász-dandárral (Rakóvszky-csoport)30 azonnal meg
kezdi a visszavonuló szovjet csapatok követését; a gyorshadtestből és a meg
erősített 1. hegyi dandárból (Félk-csoport) pedig egy csapásmérő csoportot 
képez a Felső-Tisza völgyében. Az volt az elgondolása, hogy ezzel az erővel, 
súllyal Körösmező területéről támadást indít Sztanyiszlav és Kolomija • álta
lános irányokban, gyorsan kijut a Dnyeszterig és átjárókat vesz birtokba 
a folyón. Ily módon .szándékozott biztosítani a bal szomszéd 17. Német Had
sereg jobb szárnyát egy esetleges szovjet átkarolás ellen, s megakadályozni 
minél nagyobb szovjet erők keleti irányú visszavonulását. 

A Rakovszky-csoport, alárendeltségében a 10. és 25. határvadász-, az 1. 
és 2. hegyi, a VIII. és 15. kerékpáros zászlóaljjal,31 megerősítve a 24/11. 

30 A Horthy-hadseregben az eredeti hadrendtől eltérő összetételű egységeket és magasabb
egységeket a parancsnokról iníevezték el. Erre megerősítésül történt alárendelések esetén, il
letve akikor .került sor, ha különböző alakulatok maradványait ideiglenes közös alárendelt
ségbe vonták öisisze. 

aí A 15. kerékpáros zászlóalj július 3-»tól tartozott a Rakovszky-csoport alárendeltségébe. 

231 



fogatolt közepes tarackos és az 1. lovas légvédelmi gépágyús üteggel/52 a 
Viszkovi- és a Vereckei-hágón kezdte meg előny omulását. A gyenge 'szovjet 
határvédelmi erők a magyar csapatok előtt lépcsőzetesen vonultak vissza. 
Az első napokban csupán a Beszkid alagút előtt s Viszkovnál fejtettek ki 
szívós ellenállást. Június 28-án a Rakovszky-csoport zászlóaljai elérték Visz-
kov—Lavocsne—Tüholka vonalát. Viszkovnál a szovjet utóvédek három na
pon keresztül feltartóztatták a 10. határvadász-zászlóaljat, amely 30-ig tiszti 
állományában 32 százalékos, legénységben pedig 36 százalékos veszteséget 
szenvedett. A helyzet alakulása arra késztette a VIII. hadtest parancsnok
ságát, hogy újólag elrendelje: a csapatok feladata csupán a visszavonuló 
szovjet erők követése, az előnyomulást erőszakolni nem kell.33 

A Kárpát-csoport parancsnokság június 30-án Huszitán megalakult és (ki
adta intézkedését a július 1-i támadásra. Ennek értelmében a gyorshadtest-
nek és a megerősített 1. hegyi dandárnak Kolomija területét kellett elérnie, 
s ettől északna és észak-keletre birtokba vennie a Dnyeszter átjárókat. A tá
madást a Felkl-csoportnak kellett megindítania a Tatár-hágón keresztül, 
nyomában a 2. gépkocsizó dandárral, amelyet az 1. gépkocsizó dandárnak, 
majd az 1. lovasdandárnak kellett követnie. A Kárpát-csoport részére meg
állapított működési terület sávhatárai: 

Jobbról a magyar—román—orosz hármashatár, Hrinyava, Kúti, Snya-
tin, Melnyica, Kamenyec-Podolszkij ; r ' 

Balról az Uzsoki-szoros, Skole, Kalusz, Bucsacs.:!-J 

A Kárpát-csoporttól jobbra a 11.. balra a 17. Német Hadsereg támadt. 
A magyar dandárokkal szemben a szovjet Délnyugati Front 12. hadseregé
nek részei folytattak utóvédharcokat. 

A. Kárpát-csoport működési sávjában és később a gyorshadtest alkalma
zási területén a terep nem volt kedvező támadó harccselekményekre. Az 
egész Kárpátok nehezen járható. A hágókban létesített völgyzárak, műszaki 
akadályok és a lerombolt műtárgyak napokra megakasztották az előnyo
mulást. A hágókon túli terület 300—400 méter magas dombvidék egészen 
a Zbrucs folyóig, onnan tovább hullámos terep, 200 m-ig terjedő magasla
tokkal. A hosszú és szélesen elnyúló hegyhátakat élesen megszakítják az 
előnyomulást keresztező folyók, amelyek sűrűn átszeldeltté teszik a terepet. 
Ezek a vízi akadályok általában mélyek és meredek medrűek, számos ka
nyarral, amelyek kedvező lehetőségeket biztosítottak a szovjet csapatoknak 
az ellenség előnyomulását gátló hídfők képzésére. Nagy nehézségeket oko
zott a közlekedési hálózat kiépítetlensége is. A magyar csapatok előnyo-
mulási sávjaiban a Zbrucs folyóig három műút vezetett nyugat-keleti irány
ban. Zbruostól keletre azonban már alig volt műút, ezek nagy része is 
észak-déli irányban vezetett. A Dnyeszteren túl a gyorshadtestnek csupán 
egyetlen, gépkocsival járható út állt rendelkezésére, ezen kellett menetel -
tetnie mindhárom dandárát. Az útviszonyokra jellemző, hogy a gyorshad
test mintegy 1700 km-es menetteljesítményből csupán 430 km-t tett meg 
műúton. A kedvezőtlen útviszonyok jelentősen közrejátszottak abban, hogy 
a gépkocsizó dandárok napi átlagos menetteljesítménye nem haladta meg 
a 20 km-t. A kerékpáros zászlóaljak gyakran még a gyalogság menetüte-
mét sem érték el a felázott földutakon és a katonák számos esetiben kerék
párjukat tolva, kimerülten értek a célhoz. A terep- 'és útviszonyok nehéz 
feladat elé állították a hadtéstparanosnokságot, amelynek a különböző me-
netsebességű alakulatok mozgását térben és időben összehangolni kevéssé 

32 Szintén csak július 3-tól. 
33 HIL. Napi je lentések . 34. o. VKF. 233. doboz. 
34 A felsorolt ponitok a Kárpát-csoportnak kizárva. 
35 Ua. 
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sikerült. Az őszi esőzéstől felázott földutakon a gépkocsik mozgása is lehe
tetlenné vált, csupán a terepjárók tudtak megküzdeni egy ideig a sárral. 

A terep- és útviszonyok olyan próba elé állították a magyar csapatokat, 
melyet azok — mint az eseményekből kitűnik — nem álltak ki. 

1941. július 1-én 7 órakor légitámogatással megindult a támadás. A Felkl-
csoport, alárendeltségében a 2., 3., 11. és a 26. ha tárvadász-zászlóaljjal, vala
mint a 3. és 4. hegyi zászlóaljjal, az 1. hegyi huszár és az 1. hegyi utász
századdal; megerősítve az V. és VIII. légvédelmi tüzérosztállyal, a 105. lég
védelmi tüzérosztály 1. 'és 2. ütegével, a VIII/2. és 104/4. légvédelmi gép
puskás üteggel, a VIII/1. utászszázaddal és a 12. gyalogezred közvetlen 
árkászszázaddal36, Körösmezőről a Tatár-hágón át Jablonica—Mikulicin irá
nyában kezdte meg az előnyomulást. 

A szovjet csapatok a Tatár-hágó területét teljesen kiürítették, ezért az 
első napokban harcérintkezésre nem került sor. A gyorshadtest kibontako
zását azonban a tervszerűen visszavonult védők jelentősen késleltették a 
Tatár-nágótól Gyelatyinig terjedő útszakasz rombolásával. A Kárpát-cso
port műszaki parancsnokának jelentése szerint a visszavonuló szovjet csa
patok a Tatár-hágó—Gyelatyin közti útszakaszon 21 hidat robbantottak fel. 
A keletkezett akadályok mélysége 4—10 km között váltakozott.37 A gyenge 
műszaki ellátottság következtében a helyreállításon még július 7-én is csu
pán egy utász- és egy árkászszázad dolgozott. 

Miklós Béla vezérőrnagy, a gyorshadtest parancsnoka csapatai zömének 
gyors kibontakozása érdekében elrendelte, hogy a Eelkl-csoport a továb
biakban tne a műúton haladjon előre, hanem attól keletre eső területen, 
a Hoverla-magaslaton át nyomuljon be a Pruth folyó völgyébe.38 Helyére 
előrevonta a 2. gépkocsizó dandárt és intézkedett a feszes forgalomszabá
lyozás'' megszervezésére. 

Ezek az intézkedések nem sokat segítettek a helyzeten. Az akadályok 
miatt a csapatok menetsebessége minimálisra csökkent, a műúton napokon 
át torlódás keletkezett, s a forgalomszabályozás teljesen csődöt mondott. 
Még a július 6-i jelentésben is ilyen megállapítások olvashatók: ,,A forga
lom a Tatár-hágón túl teljesen megbénult, mert a menetfegyelem teljes 
híjával közlekedő csapat- és vonatrészek az akadályok előtt kettő-három 
soros járműoszlop-ra torlódnak. Vannak olyan vonatrészek, melyek két 
napig meg sem tudnak mozdulni a torlódásban."39 Vörös vezérkari százados • 
július 5-i jelentésében személyirányító állomás felállítását javasolta, mert a 
parancsnokságok munkáját szüntelenül zavarták a késve bevonuló katonák 
és gépkocsik. Abból, hogy a 2. gépkocsizó dandár részére lőszert már repülő
gépen kellett előreszállítani, arra következtetett, hogy a Dnyeszter elérése 
után az utánszállítás nehézségei hátrányosan fogják befolyásolni a hadmű
veleteket. Ezért javasolta, hogy a csapatok a folyó elérése után az utak 
rendbehozása, a kötelékek rendezése és az ellátás megszervezése céljából 
egy-két napra álljanak meg.40 

A körülmények tehát olyanok voltak, hogy a csapatokkal az összeköttetés 
biztosítása csaknem lehetetlenné vált és napokra elmaradt az utánpótlás. 
Különösen az élelmezés ütközött szinte leküzdhetetlen nehézségekbe. így 
például a Felfcl-csoportot — amely a műúttól keletre fekvő területen na-

36 Lásd: Adalékok a Hoiithy-badsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanulmá
nyozásához. 1939—1945. összeállította: Dr. Csima János. Budapest, HM. Központi Irattár. 1961. \ 
84. o. 

37 HIL. Kárpá t -cso porit anyaga . 792/M. vkf. 1941. sz. Másolat . 
38 Lásd : H a d t u d o m á n y i K ö n y v t á r Z 954. sz. Zsedényi Zoltán, a gyonisihadtets/t vol t vezérkar i 

főnökének e lőadása a gyorshad tes t ha rca i ró l . Kézirat . Lásd m é g Csima János: i. m. 85. o. 
39 HIL. Kárpát-csoport anyaga. A Kárpát-csoport parancsnokság 1941. július 6-i naplőfel-

jegvzése. -
40 HIL. Napi je lentések 110. o. VKF. 233. doboz. 
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pókig mozgásképtelenné vált —, vonata nem tudta követni. Ellátásáról ez 
idő alatt nem is lehetett gondoskodni. Július'4-én, amikor a 26. határvadász
zászlóalj már utolsó tartalék élelemadagját fogyasztotta el, Felkl tábornok 
arra kényszerült, hogy repülőgép szállítással igényeljen élelmet. Szombat
helyi altábornagy intézkedett is a kérelem teljesítésére, de a nagy köd miatt 
a repülők nem tudták eljuttatni a szállítmányt a csapatokhoz/'1 

Visszatérve a gyorshadtest parancsnokának a 2. gépkocsizó dandár előre-
vonására irányuló elhatározásához. Vörös János vezérőrnagy, a dandár 
parancsnoka, alárendeltségében a 4., 5. és a 6. gépkocsizó zászlóaljjal, vala
mint a 12. kerékpáros és a 11. harckocsizászlóalj j al/1'2 egy felderítő zászló
aljjal, egy gépvontatású közepes tarackos tüzérosztállyal, egy gépvontatású 
légvédelmi géppuskás üteggel, egy híradó és egy utászszázaddal, július 1-én 
13 órakor kezdte meg előnyomulását. A parancs értelmében Gyelatyinon át 
Kolomiját kellett elérnie. Ugyanakkor a Viszkovnál már napok óta harcban 
álló Rakovszky-csoportnak, a szovjet ellenállás megtörése után folytatnia 
kellett az előnyomulást Tiszovec—-Muzumsztari vonaláig és mielőbb elérnie 
Sztanyiszlavot.43 

A 2. gépkocsizó dandár, élén a 12. kerékpáros és a 6. gépkocsizó zászló
aljjal, július 4-én az esti órákban érte el Kolomiját, majd tovább tört előre 
Horogyenka—Zalescsiki irányában. A hadtest többi erőinek a Tatár-hágón 
való lassú átj utasa miatt ugyanis egyedül rá hárult az a feladat, hogy a 
visszavonuló szovjet csapatokat üldözve gyorsan érje el a Dny észtert, épség
ben foglalja el a rajta levő átkelőhelyeket és létesítsen hídfőállást a folyó 
keleti partján. A Kárpát-csoport parancsnokának július 3-án 2.30 órakor 
kiadott intézkedése értelmében azzal kellett számolnia, hogy a Rakovszky-
csoport zöme csak négy-öt nap múlva érheti el a Dnyesztert, ezért a 2. gép
kocsizó dandárnak a felderítést ki kellett terjesztenie Nyizsnyijov—Szta-
nyiszlav—Jezupol területére és elvágnia a Rakovszky-csoport előtt vissza
vonuló szovjet csapatok útját/''' 

A légi felderítés adatai szerint a 2. gépkocsizó dandár támadási sávjában 
ekkor még három ép híd volt á Dnyesztereh, ebből kettő Zalescsikinél, egy 
pedig Nyizsnyijovnál. A harci sikerekre szomjazó, hadvezéri babérokra 
vágyó Vörös vezérőrnagy, dandárparancsnok, mindent elkövetett, hogy a 
rábízott feladatnak eleget tegyen. Erői zömével Horogyenka, egy zászlóaljjal 
pedig Nyizsnyijov felé tört előre. Július 5-én súlyos helységharcokban sike
rült is elfoglalnia Horogyenlkát, de a Dnyeszter hidakat már nem tudta 
épségben birtokba venni. Amikor ugyanis tovább támadt Zalescsikire, egy 
visszavonuló szovjet csoportosítás utóvédjébe ütközött, amelynek ellenállása 
megállította a 2. gépkocsizó dandár előnyomulását. A helyzet úgy alakult, 
hogy a dandár átkarolásának veszélyét csak a támogató légierő bevetésével 
tudták megszüntetni/15 Július 6-án — miután biztosították a főerők átjutását 
a Dnyeszter mögé —, a 2. gépkocsizó dandárral harcérintkezésben levő szov
jet utóvédek kiürítették Zalescsikit, s mindkét Dnyeszter hidat felrobban
tották. Hasonló helyzetet találtak Nyizsnyijovban a Rakovszky-csoport élei 

41 HIL. Kárpát-csoport anyaga. Az 1. hegyi dandárpairancsnokság 1941. július 4-i naplói el
jegyzése. 

43 A VKF. 8646,'elin. 1/ia.—vkí. 1941. sz. rendeletben 1941. május 1-i hatállyal rögzítette a harc
kocsi és páncélos alakulatok hadrendjét. A rendelet intézkedik a 9. és 11. kerékpáros zászló
aljnak harckocsizászlóaljjá vialó átszervezésére. Egy hairckoosizászlóaljat három könnyű harc
kocsiszázadból, egy közepes harckocsi-századból és két páncélos századból tervezték összeállí
tani, összesen 69 könnyű, 23 közepes és 12 kis harckocsival. Ez a szervezés azonban nem va
lósult meg. A 9. és 11. harckocsdzászlóalj tulajdonképpen csak (elnevezésében létezett a tár
gyalt időszakban. Aftszervezése ugyan megkezdődött, ezért már nem volt kerékpáros, de még 
nem volt harckocsi alegység sem. Közepes harckocsival egyáltalán nam, könnyű és kis harc
kocsival pedig a rendszeresítettnél jóval kevesebbel rendelkezett. 

43 HIL. 1941. évi niapijelentéSiék. 42. o. VKF. 233. doboz. 
44 Uo. 67. o. 
45 Uo. 113. O. 
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is, amelyek a 2. gépkocsizó dandár részeit megelőzve érték el a városnál 
a Dnyesztert. 

A Dnyeszter elérése után felmerült a kérdés: miként alkalmazzák a ma
gyar csapatokat a további harcokban? Július 6-án Németh József tábornok 
Werth vezérkari főnök elé terjesztette* von Rundstädt vezértábornagy, a 
„Dél" hadseregcsoport parancsnokának kívánságait. Eszerint a Szereth vagy 
Zbrucs folyó elérése után az 1. hegyi dandárt (Felkl-csoport) és a 8. határ-
vadász-dandárt (Rakovszky-csoport) vonják ki az arcvonalból és használják 
fel megszállásra. A további hadműveletekben csak a gyorshadtest vegyen 
részt, megfelelően megerősítve gépkocsizó gyalogsággal, kerékpáros zászló
aljakkal, gépvontatású tüzérséggel, műszaki és híradó alegységekkel, ellátó, 
kiszolgáló és javító részlegekkel/1'' Werth vezérkari főnök döntése nem 
késett soká. Július 7-én beleegyezett, hogy a gyorshadtest a „Dél" hadsereg
csoport közvetlen alárendeltségébe lépjen korlátlan felhasználásra. Elhatá
rozására aznap 23 órakor kelt jelentésében ékként reagált Németh József 
tábornok: ,,A Vezértábornagy úr megkért, hogy bensőséges köszönetét tol
mácsoljam a mi VKF. urunknak a promt és minden tekintetben szimpatikus 
döntéséért. Kilátásba helyezte, hogy mihelyt lehet a magyar csapatokat 
meglátogatja. A gyorshadtest majd HGR47 tartalék lesz."48 

Július 7-én a Kárpát-csoport parancsot kapott, hogy a Szereth folyón 
mielőbb átkelve Borscsovon át törjön előre a Sztugyenyica patak völgyéig, 
ahol minél nagyobb szovjet erőket lekötve akadályozza meg visszavonulá
sukat észak-kelet felé. Ezen a napon a 2. gépkocsizó dandár Zalescsikinél 
átkelt a Dnyeszterein, majd előnyomulását folytatva a Szerétben is és estig 
zömével eleste Borscsov—Korolovka területét. Felderítő járőrei két ponton 
kijutottak a Zbrucs folyóhoz. Nyizsnyijovnál a Rakovszky-csoport részei 
is megkezdték az átkelést a Dnyeszteren. Az időköziben felvonult 1. gép
kocsizó dandár élei Nyezvicskánál érték el a folyót, az 1. lovasdandár - élei 
pedig Gyelatyinba érkeztek. A Felkl-csoport zöme hátul, Tatárov—Vorozsba 
területén vesztegelt és az előnyomulást gátló akadályok elhárításaiban vett 
részt. 

Az új helyzet július 9-én 0 órakor lépett életbe. Ettől kezdve a Kárpát
csoport parancsnokság, alárendeltségében az 1. hegyi és 8. határvadász
dandárral, megszálló erőként működött és katona-közigazgatási feladatokat 
látott el. Miklós Béla vezérőrnagy gyorshadteste a „Dél" hadseregcsoport 
alárendeltségébe lépett és annak utasításai szerint vett részt a további had
műveletekben. Rundstädt vezértábornagy a gyorshadtest eredeti feladatát 
először csupán azzal egészítette ki. hogy a felderítő részekkel való üldözést 
egészen a Kalus folyóig rendelte el, s utasítást adott a hadtest zömének fel
zárkózására Kamenyec-Podolszkij és az attól északra eső térületen.49 

Július 8-án lezárult a magyar csapatok harctevékenységének első sza
kasza. Ebben az időszakban a Kárpát-csoport működése nem befolyásolta 
különösebben az események -menetét. A szovjet Délnyugati Front csapatai 
— bár az első nap 10—15 km-t visszavonultak — viszonylag gyorsan le
küzdötték a meglepésszerű német támadás bénító hatását és szívós vé
delmi harcot folytattak, hogy a bekerítést elkerüljék. A szemben álló német 
„Dél" »hadseregcsoport a bal szárnyon a 6. hadsereggel és az 1. páncélos 
csoporttal Kijev általános irányban mérte a főcsapást. Ennek kibontako
zását azonban a front egész arcvonaláról összevont gépesített hadtestek, 
Luck, Brodi, Rovno körzeitében mért hatalmas ellencsapásai egy hétre fel
tartóztatták, egyben megakadályozták azt is, hogy a németek Lvov térsé-

#1 Uo. 115—117. O. 
'û Hee re sg ruppe = haďSer.egosoport. 
Í8 HIL. 1941. évi mapijelantésak, 141. o. VKF. 233. doboz. 
49 Zsedényi Zoltán: i. m. 7. o. 
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gében bekerítsék a front főerőit. A szovjet csapatok csupán június 30-án, 
a főparancsnokság engedélyével kezdték meg visszavonulásukat ,ebből a tér
ségből a Korosztyeny—Novográd-Volinszkij—Proszkurov vonalában kiépí-
tett megerősített körletekbe.50 A Délnyugati Front helyzete akkor fordult 
kedvezőtlenre, amikor az ellenség kihasználva azt a körülményt, hogy a 
front főirányában védő hadseregek közti csatlakozás «a kellő együttműködés 
híján nem volt megfelelően biztosítva, páncélos és gépesített magasabb-
egységek bevetésével mély áttörést erőszakolt ki a ikijevi irányban. Július 
9-én néniét páncélos csapatok elfoglalták Zsitomirt. Erre az időre kibonta
kozott a „Dél" hadseregcsoport jobb szárnyán harcoló német és román csa
patok támadása is Mogiljov-Podolszkij—Zsmeriinka irányában. A Délnyugati 
Front főerőit a bekerítés veszélye fenyegette.51 

E nagy helyzeten belül működött a Kárpát-csoport, a ,,Dél" hadsereg
csoport főcsapását déli irányból biztosító 17. Német Hadsereg jobb szárnyán. 
Ezek a csapatok kezdettől minél nagyabb szovjet erők bekerítésére töre
kedtek, ám ez nem járt sikerrel. A Délnyugati Front velük szemben védő 
csapatai szívós ellenállással kiharcolták a szervezett visszavonulás lehető
ségét. A helyzetnek ilyetén való alakulása meglepetéssel töltötte el a német 
és a magyar katonai vezetőket. Könnyebb és gyorsabb sikerekre számítottak, 
s váratlanul érte őket a szovjet csapatok kemény ellenállása. Németh József 
tábornok a vezérkarhoz intézett jelentésében emiatt ilyen megállapításokra 
kényszerült: ,,A visszavonulás azonban legnagyobbrészt tervszerű visszavétel 
benyomását kelti . . . A német csapatok gyors előretörése következtében 
több hadosztályt kitevő orosz erők kerítették be. Az így bekerített /kötelékek 
is azonban igen szívósan és makacsul harcolnak és nem adják meg magu
kat. Általában az orosz vezetés eddig meglepően ügyesen dolgozott. . . 
Nagyszámú, jól vezetett és erőteljes ellenakciók jellemzik a visszavonulási 
harcokat. Különösen váratlan az orosz csapatok rendikívüli szívóssága mind 
a támadásban, mind a védelemben . . . Fogoly aránylag kevés van, mert az 
oroszok végsőkig harcolnak. Jellemzésükre szolgáljon, hogy még üzemkép
telenné vált harckocsikat is védenek."52 Az idézetteket a korabeli vissza
emlékezések is megerősítik. Az egyikben például ezt olvashatjuk: ,,"..'. hiába 
kerestük állandóan egy hatalmas hadsereg fejetlen visszavonulásának nyo
mait, egy pár elhagyott puskán, egy-két ágyún kívül egyelőre egyebet nem 
találunk."53 

Ezek a megállapítások jól érzékeltetik azt az önfeláldozó hősiességet és 
végsőkig való helytállást, amelyet a szovjet csapatok tanúsítottak a kény
szerű visszavonulás idején. A rendkívül kedvezőtlen általános hadászati
hadműveleti helyzetet ugyan nem tudták még megváltoztatni, s az agresz-
szorok kezdeti sikerei igen jelentősek voltak. Mégis, a nem várt ellenállás 
már az első időben azt bizonyította, hogy a Szovjetunió ellen nem lehet 
eredményt elérni az eddig bevált villámháborús recept szerint. 

A Kárpát-csoport szereplése nem volt különösebb befolyással az esemé
nyek alakulására. A magyar csapatok nem tudták megzavarni a szovjet erők 
visszavonulását, s egyetlen esetben sem sikerült bekerítésre irányuló törek
vésük, csakúgy, mint a szomszédos német csapátoké. A gyenge szereplésiben 

5ü A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának története 1941—1945. 2. köt. 18. és 28. o. 
•H Uo. 36—37. o. 
32 HIL. 1941. évi napijelentések, 77. o. VKF. 233. doboz. 
53 Dienes Gyula: Kárpátoktól a Donyecig. Budapest, Vitézi Rend Zrínyi Csoportja, 1942. 

26. o. — A szerző egy légvédelmi gépágyús üteg állományában vett részt az 1. gépkocsizó 
dandár harcaiban. Memoárjában ütegének tevékenységét dolgozta fel. Fasiszta szemléletű 
írásának célja a ,,hősi kultusz" ápolása, a ,,hagyományos magyar vitézség" dicsőítése. Az 
arcvonalon szerzett tapasztalatok a szerzőt meglepték és néhány tárgyilagos megállapításra 
késztették, elsősorban annak megokolására, hogy miért nem volt a várt sima diadalút a 
Szovjetunió elleni hadjárat. Emellett persze nem feledkezik meg a rágalmazásokról sem, 
„magyarázatainak" nagy részét azok teszik ki. A könyvben található szervezési és egyéb 
katonai adatok,'intézkedések forrásként használhatók. 
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része van annak, hogy a gyorshadtest dandárai későn érték el a menetké
szültséget és felvonulásuk a Tatár-hágón keresztül nagy nehézségekbe üt
között. A nehézségeket a szovjet csapatok által végrehajtott rombolások 
okoztak. Ilyen körülmények között a gyorshadtest előrevonását és csapatai
nak kibontakozását csak úgy sikerült biztosítani, hogy a Kárpát-csoport 
parancsnokság félreállította az élen haladó Felikl-csoportot, amely ennek 
következtében megszűnt a harccselekményök aktív részvevője lenni. Nem 
járt különösebb eredménnyel a Rakovszky-csoport tevékenysége sem. Ennek 
Sztanyiszlav felé való előnyomulását napokig feltartóztatta egy szovjet utó
véd szívós ellenállása Viszkovnál. A 2. gépkocsizó dandár ugyan viszonylag 
gyorsan elérte a Dny észtert, de csak azután, amikor a szovjet csapatok be
fejezték visszavonulásukat a folyó mögé és felrobbantották az átkelőhelye
ket. Kapott feladatát a dandár tehát lényegében nem tudta teljesíteni. 
A gyorshadtest többi erői még ennyire sem szóltak bele az eseményekbe. 
Megkésve, az akadályokon lassan keresztülvergődve, harccselekmények nél
kül érték el a Dnyesztert és kezdték meg rajta az átkelést. 

Ez a mérlege a Kárpát-csoport szereplésének olyan körülmények között, 
amikor csapatai üldözési feladatot oldottak meg, s csupán egy-két esetben 
ütköztek kisebb szovjet utó védek ellenállásába. 

* 

A gyorshadtest július 9-én kezdte meg a Rundstädt vezértábornagytól 
kapott kiegészített feladat végrehajtását. Jobbszárnyon a 2. gépkocsizó 
dandár Kamenyec-Podoliszkij irányában nyomult előre. Ennek során csu
pán szórványos ellenállásba ütközött, mégis lassan haladt az esőzéseiktől 
felázott utakon. A zömmel polgári szervektől bevonultatott, elhasznált, rossz 
gumiabroncsokkal felszerelt gépkocsijai sorra váltaik használhatatlanná. 
Ezért élen haladó járőrei gyalog és zsákmányolt járműveken mentek előre. 
A dandár július 13-án fejezte be felzárkózását Kamenyec-Podolszkij terü
letére.54 Ott kötelékei "rendezését kezdte meg, a beérkező kiegészítések el
osztásával, a szükségessé vált feltöltéseik végrehajtásával. A dandár ugyanis 
mindeddig nagyrészt békeállományú alakulatokkal vett részt a harccselek
ményekben.55 

Középen Vattay Antal vezérőrnagy 1. lovasdandára — alárendeltségében 
a 3. és 4. huszárezreddel, a 13. és 14. kerékpáros zászlóaljjal, az 1. lovas 
páncélos zászlóaljjal,56 egy lovas-tüzér és egy gépvontatású közepes tara okos 
tüzérosztállyal, egy légvédelmi gépágyús üteggel, egy utász- és egy híradó 
százsaddal — nehezen küzdötte magát előre Zvancsiik felé. A város eléréséig 
nem talált ellenállásra, de ott július 13-án utcai harcokat kellett vívnia. 
Zvancsiikból kiszorulva, a szovjet utóvéd néhány harckocsival támogatott 
ellenlökést intézett a lovasdandár ellen, amelynek visszaverése 20 halottat 
és 18 súlyos sebesültet követelt.57 

Major Jenő vezérőrnagy 1. gépkocsizó dandára — alárendeltségében az 
1., 2., 3. gépkocsizó zászlóaljjal, a 10. kerékpáros és a 9. harckocsizó zászló
aljjal, egy felderítő zászlóaljjal,58 egy gépvontatású közepes tarackos tüzér-

54 HIL. 1941. évi napi je lentések , 202. o. VKF. 233. doboz. 
55 Zsedényi Zoltán: i. m. 8. o. 
56 A lovasdandá r páncé los zászlóalja az 1941. m á j u s 1-én életbeléptetet t had rend szerint 

egy páncé lgépkocs i századból és ké t k is harckocs i századból állt, összesen 16 páncé lgép
kocsival és 46 k i s harckocs iva l . 

Lengyel szer int a va lóságban 20 kis, 20 k ö n n y ű ha rckocs i j a és 10 páncélgépokcsi ja ' volt. 
(Lásd: i. m. 873. o.) 

57 HIL. 1941. évi napi je lentések, 202. o. VKF. 233. doboz. 
58 Minkét gépkocsizó d a n d á r felderí tő zászlóalja a szervezési rende le t szerint egységesen 

egy gépvon ta tású páncé l törő ágyús századból (4 pc tá . ) , egy páncé lgépkocs i századból (ie 
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osztállyal, egy légvédelmi gépágyús üteggel, egy utász- és egy híradó szá
zaddal —• a gyorshadtest balszárnyán, tört előre Dunajevci felé. Felderítő 
járőrei július 11-én érték el a szovjet csapatok által kiürített várost. Más
nap a felderítő zászlóalj Ivankovcinál megütközött egy kisebb szovjet utó-
véddel. Július 12-én a dandár zöme beérkezett Dunajevcire és környékére. 

Már július 9-én felmerült annak szükségessége, hogy a gyorshadtest kap
csolódjék be a balszárnyán tevékenykedő 17. Német Hadsereg harcaiba, 
melynek célja volt megakadályozni nagyobb szovjet erők visszavonulását 
a Dnyeper mögé. Ebben ,a feladatban a gyorshadtestnek az LH. német had
testtel kellett együttműködnie Dunajevcin át Novaja Uszica irányában. Erre 
azonban csak július 13-án kerülhetett sor, amikor a gyorshadtest csapatai 
befejezték felvonulásukat a számukra kijelölt körzetbe. Ekkor csatlakozott 
az LH. hadtest Novaja Uszica irányában indított támadásához az 1. gép
kocsizó dandár 9. harckocsizászlóaljának 3. százada, a 101. német hadosz
tály alárendeltségében. A németek a könnyű harckocsikból álló századot 
áttörésre vetették be, s ez' az alkalmazás már az első napon az elszenve
dett veszteségek következtében a harcérték 60%-os csökkenéséhez vezetett.50 

A gyorshadtest további alkalmazását az a helyzet döntötte el, amelyet a 
„Dél" hadseregcsoport 1. páncélos csoportjának sikere alakított ki Kijev 
veszélyeztetésével. Rundstädt vezértábornagy a helyzetet a Délnyugati Front 
főerőinek bekerítésére és megsemmisítésére akarta felhasználni a Dnyepe
ren innen, Vinyica térségében. E célból Kleist tábornok 1. páncélos csoport
jával tovább erőszakolta 'a támadást Kijev ellen és az attól délre fekvő terü
letre. Ugyanakkor a jobb szárnyon harcoló 11. Német-, valamint a 3. és 4. 
Román Hadseregnek a Dny észteren átkelve Mogiljov-Podolszkij, Zsmerinka 
irányában támadva a Bug folyón túl, Gajsziin térségében kellett találkoznia 
a páncélos csoport erőivel. A 6. és 17. hadsereg feladata arcból támadva 
minél nagyabb szovjet erők lekötése volt. Rundstädt vezértábornagy a gyors
hadtestet az 1. páncélos csoport keretében, hadseregcsopprt közvetlenként 
tervezte felhasználni előretolva északi irányban Sztarokonsztantyinov terü
letére. 

Erre azonban nem került sor. Stülpnagel gyalogsági tábornok, a 17. had
sereg parancsnoka előterjesztést tett a hadseregcsoport parancsnokságához, 
amelyben kérte a gyorshadtest alárendelését. Hivatkozott megnövekedett 
feladataira, felvetette azokat a nehézségeket, amelyeket a gyorshadtest ter
vezett északi irányú eltolása okozna az egész előnyomulási terület keresztül-
metszésével és az utánpótlási vonalak megváltoztatásával. Miklós Béla vezér
őrnagy egyetértett a 17. hadsereg parancsnokának javaslatával, mert félt a 
Pripjaty-imocsarak déli határán tervezett alkalmazástól és nem akart nagyon 
elszakadni saját utánszállítási alapjától.60 A hadseregcsoport parancsnoka 
elfogadta Stülpnagel gyalogsági tábornok javaslatát, így július 16-tól a 
gyorshadtest a 17. Német Hadsereg kötelékébe került. 

A gyorshadtest anyagi ellátottsága a Kárpát-csoportból való kiválás után 
is tovább rosszabbodott. Az esőzések Okozta áradás elvitte a Felső-Tisza 
völgyében szükségszerűen helyreállított átjárók nagy részét, ezért a vonat
alakulatok és hadtápintézetek naponta elszakadtak a csapatoktól. Az után
pótlás csupán légi úton volt a legszükségesebb mértékben úgy-ahogy meg
oldható. A helyzet oda vezetett, hogy a gyorshadtestnek július 9-én összesen 

pcgk.), egy gépkocsizó századból (12 golyószóró, 3 neh4zpuska, 3 gránátvető) és egy motor
kerékpáros szakaszból (9 golyószóró, 3 nehézpuska) állt. 

Lengyel a ' motorkerékpáros szakaszról nem tesz említést, a páncélgépkocsi századnál 
10 páncélgépkocsiról beszél és feltüntet még egy kis és egy könnyű harckocsiszázadot is 
20—20 harckocsival. Szervezési adataira nem ad forrásmegjelölést. (I. m. 873. o.) 

5« HIL. 1941. évi napijelentések, 216. o. VKF. 233. doboz.. 
60 Uo. 226—227. o. 
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már csak két javadalmazás lőszere volt.61 Július 16-án a hadtest egy hiányos 
,,Sz" adag"2 élelemmel rendelkezett, s jelentése szerint az új 'hadműveletek
hez legalább 6 „Sz" adagra van szüksége. Különösen a gépjármű helyzet 
volt rossz. A gyorshadtest parancsnoksága július 3-án azért kérte a VI. és 
VIII. kerékpáros zászlóalj hazaszállítását, mert gumiihiány és gépkocsijai
nak üzemképtelensége miatt nem tudta azokat alkalmazni."''5 A rendszeresí
tett motorkerékpárok háromnegyed része a hadrendből hiányzott. Az erősen 
elhasznált tehergépkocsikból csak 40—50 tonna szállítására alkalmad osz
lopokat lehetett összeállítani.61 A helyzetet jól érzékeltetik az egyik jelentés 
alábbi megállapításai: ,, . . . a gyorshadt. sávjában az utak mindenütt tele 
voltaik szórva üzemképtelenné vált, leállt és tehetetlen gépkocsikkal . . . a 
gyorshadt. vonatában a legkülönbözőbb típusú, alakú, rakfelületű és sokszor 
egész rozoga gépkocsikkal találkozik az ember, melyeket kár volt kiküldeni 
a hadszíntérre, mert többet vannak javítás alatt, minit üzemben. A szemet 
ezenfelül az is bántja, hogy a behívott tehergk-k a legfantasztikusabb fel
iratokkal mozognak a hds. körletben (Blida creme, Zwack likőr, Hattyú 
szappan, Kohn Mór stb.)."65 A hadtest utánszállítást végző gépkocsijai átla
gosan 40%-os értékűek voltak, s a jelentés arra hívta fel a vezérkari főnök
ség figyelmét, hogy a rossz útviszonyok következtében az érték további roha
mos csökkenésével kell számolni.66 

A magyar vezérkar, nem lévén lehetősége a segítségre, a „Dél" hadsereg
csoport parancsnokságához fordult, a hiányosságok megoldását kérve. 
Németh tábornok, a beosztott összekötő már július 12-én jelentette is, hogy 
a németek hajlandók vállalni az élelmezést és az üzemanyag ellátást, vala
mint a közepes típusú lövegek lőszerutánpótlását, s a német hadseregben 
rendszeresített típusú fegyverek és gépkocsi alkatrészek javítását, pótlását. 
Semmilyen mértékben nem vállalták azonban a gépkocsijavító szolgálatot.67 

Sőt, július 15-én Németh tábornokon keresztül megkérdezték a vezérkart, 
számíthatnak-e a leromlott gépkocsik pótlására, vagy továbbra is vegyék 
figyelembe a meglevő fogyatékosságokat? A felvilágosítást a gyorshadtest 
tervezett alkalmazása miatt sürgősen kérték.68 

Ám a válasz egyáltalán nem befolyásolta azt az előzőekben ismertetett 
elhatározást, amely szerint a gyorshadtectet a 17. Német Hadsereg aláren
deltségében használják fel, annak jobbszárnyán. Maga Miklós Béla vezér
őrnagy is sietett kijelenteni, hogy a körülményektől függetlenül kész részt 
Venni a további hadműveletekben. Július 16-i jelentése szerint: ,, . . .anyagi 
hiányosságok dacára a m. kir. gyorshadtest minden rábízott feladatra töret
lenül készen áll."69 

Felajánlkozását a németek örömmel fogadták. Rundstädt vezértábornagy
nak a Délnyugati Front főerőinek bekerítésére irányuló terve ugyanis nagyon 
nehezen haladt a megvalósulás felé. A frontparancsnókság július 9-től több 
ellencsapást mért a Zsitomir irányában mélyen beékelődött német csopor
tosításra és egyhetes küzdelemben megállította az ellenséget Novo grád— 
Volimszfcijnál, Zsitomirnál és Bergyicsevnél. Július közepére meghiúsult a 
Kijev elfoglalására indított német támadás.70 Az újabb erőfeszítéseikben a 

61 Uo. 153. o. 
62 ,,Sz" adag = egy k a t o n a szabványadag é le lmiszere : 700 g kenyérbő l , 300 g húsból , 200 g 

főzelékből s megha tá rozo t t mennyiségű lisztből, zsírból, ízesítőszerből állt, amelye t a k o n y h a 
kocs ikon tá ro l tak . 

63 HIL. 1941. évi napi je lentések , 195. o. VKF. 233. doboz. 
64 U o . 233. o . 
63 HIL. Kárpá í -c sopor t anyaga , 6873/eln. 1. VKF. — 1941. sz. Másolat. 
66 HIL. 1941. évi napi je lentések, 228. o. VKF. 233. o. 
67 U o . 187—188. o . 
68 U o . 223. o . 
69 U o . 227. O. 
70 Rész le tesebben: A Szovjetunió Nagy Honvédő H á b o r ú j á n a k tö r téne te 1941—1945. 2. köt . 

36—38. és 86—87. o. — A helyzet é r téke lésére lásd még Alfred Phillppl: Das P r ip je tp rob lem. 
Ber l in—Frankfur t am Main. Verlag Mittler und Sohn, 1956. 24—26. o. 

241 



gyorshadtestre az a feladat hárult, hogy benyomuljon abba a résbe, melyet 
a 17. hadsereg július 16—18-a között Bar térségében tört a Sztálin-vonalon. 
Miklós vezérőrnagy nem vette szívesen a feladatot, amely csapatainak egy
mástól való elszakításával járt és az előnyomuló kötelékek összezsúfolását 
eredményezte. Kérte, hogy a gyorshadtest számára lehetőleg külön elő-
nyomulási útvonalat jelöljenek ki a hadsereg jobbszárnyán.71 Kérése nem 
talált meghallgatásra, mert a hadseregparancsnok minden más megfontolást 
a kierőszakolt áttörés kimélyítésére irányuló elhatározásának rendelt alá. 
Ezért utasítást adott, hogy az 1. gépkocsizó dandár a Bárig előretört LII. 
német hadtest alárendeltségében július 18-án reggel kezdje meg előnyomu-
lását Dunajevci területéről Bar, Sztanyiszlavcsik, Pecsarán át Brazlav irá
nyában.72 

A dandár élén haladó 3. gépkocsizó zászlóalj július 19-én estére érte el 
Sztanyiszlavcsik déli kijáratát, ahol arról értesült, hogy a 100. német had
osztály Rogozsnáig előretört gyors élét a szovjet csapatok elvágtak a fő-
erőktől és teljesen körülzárták. A 3. gépkocsizó zászlóaljnak 20-án dél
előtt sikerült a körülzártak fölmentése, de a szovjet csapatok erős ellen
lökései miatt Rogozsna nyugati szegélyén elakadt és csak a dandár zöm 
beérkezése után folytathatta előnyomulását Pecsarára. Itt a dandár többi 
alakulatával együttműködve átkaroló támadással kísérelte meg az ellen
lökő szovjet csoportosítás megsemmisítését. Ez a csoportosítás az erdős és 
áttekinthetetlen búzatáblákból álló terepen jól összehangolta a tevékeny
ségét; szívósan védte hevenyészett támpontjait, s néhány harckocsival támo
gatott ellenlökései nehéz helyzetbe hoztak a támadókat. „Ebben a meg
semmisítő harcban fel kell említenem azt, hogy az ellenség — bár az átka
roló támadás teljesen meglepően érte — különösen a sűrű erdőkben és 
magas gabonában rendkívül szívósan és leleményesen védekezett még akkor 
is, ha ímenekülésének minden reménye szertefoszlott. Majdnem mindig szí
vós közelharcba keveredett, a sűrű bozótos, aljfás területeken mesterien 
rejtőzve még két lépés távolságról is tüzelt, harckocsira felkapaszkodott és 
sok cselt alkalmazott . . . Az erdőtisztások és gabonatáblák mélyebben fekvő 
teknőiben 2—3 harckocsival meglapult, a küzdő vonalakat átengedte csak 
azért, hogy azok elhaladása után aztán onnan a küzdők oldalába és hátába 
törjön."73 — írja a harcokról készített feldolgozásában az egyik részvevő. 

A harccselekmények más következtetések levonására is alkalmat adtak. 
„Ezekben a harcokban érezte meg a csapat először a géppisztolynak hiányát, 
a páncéltörő ágyúnk és légvédelmi gépágyúnk — amelyeket ezekben a har
cokban kizárólag földi páncélos célok leküzdésére használtunk — korsze
rűtlen vontatását. Ezek a fegyverek a magas dombhátas gabonában csak 
emberfeletti megerőltetéssel tudták a küzdőket követni és sokszor a küz
dőktől teljesen lemaradva, önállóan vívták harcukat az oldalba előretörő 
ellenséges páncélos részekkel"7'1 — olvasható az előbb idézett forrásban. 

Július 21-én az 1. lovasdandár Kurilovce—Murovaní irányában sikeresen 
előretört és elfoglalta Obuhovot. A siker — amely a Sztálin-vonal gyenge
ségét mutatta — arra késztette a 17. Német Hadsereg parancsnokát, hogy 
engedélyezze a gyorshadtestnek külön útvonalon történő előnyomulását. Pa
rancsára a hadtestzömnek Sargorodon át Tulcsinra kellett támadnia, a hadse
reg élhadtestének szerepében.75 

71 Zsedényi Zoltán: i. m. 10. o. 
72 Peinlich Béla: A 3. gépkocsizó zászlóalj ha r ca i az 1941. évi keleöi h a d j á r a t b a n . Magyar 

Ta r t a l ékos Tisz tek Lapja , 1942. szep tember 20-i sz. -^ 
73 Peinlich Béla: A petscharai átkaroló támadás. Magyar Tartalékos Tisztek Lapja, 1942. 

november 20-i sz. 
74 Uo. ; A jú l ius 21—22-i h a r c o k r a l á sd : HIL. 1941. évi nap i je lentések, 328—329. o. VKF. 233. 

doboz. 
"5 Zsedényi Zoltán: i. m. 11. o. 
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A hadtestparancsnok utasítására a 2. gépkocsizó dandár haladéktalanul 
megindult Tulcsin irányában. Az egységek az 1. lovasdandárt megelőzve, 
annak menetvonalán nyomultak előre. Az augusztus 10-ig megszakítás nél
kül tartó harcok nehéz próba elé állították a gyorshadtest csapatait. A kijevi 
irányt fedező szovjet erők szívós ellenállást •tanúsítottak, hogy megőrizzék 
az összefüggő arcvonalat, meghiúsítsák a bekerítésre irányuló német kísér
leteket és biztosítsák a szervezett visszavonulást a Dnyeper mögött kiépített 
védelmi vonalba. A 2. gépkocsizó dandárt Sargorodnál, majd Szpilkovnál 
érte erős ellenlökés és csak július 23-án tudott benyomulni Tulcsinba.7ti 

Innen Kirnyaszovka, Bersagy, Gajvoron irányaiban kellett előretörnie és 
déli irányban elvágnia a szovjet csapatok visszavonulási útját. Ám Kirnya
szovka, Trosztyanyec, Gorgyijevfca, Legkovka területén szívós ellenállásba 
ütközött és sorozatos ellenlökések érték. Kirnyaszovkánál július 24-én egész 
nap dúlt a harc, Trosztyanyec és Gorgyijevka alatt pedig 27-én került kri
tikus helyzetbe a 2. gépkocsizó dandár. A kb. egy ezred erejű ellenlökés 
nieglepésszerűen érte a sártengerben nehezen kibontakozó zászlóaljakat. 
A dandár jobb szárnya a szomszédos román csapatok lemaradása miatt 
gyengén volt biztosítva, s a pecsarai harcok területéről előrevonásban levő 
1. gépkocsizó dandár még messze volt ahhoz, hogy segítségével számolni 
lehessen, nem külöriben az 1. lovasdandár is. A kialakult helyzetben fenn
állt a 2. gépkocsizó dandár délről való átkarolásának veszélye. A szoron
gatott csapatokait a 11. harckocsizászlóalj és az 1. lovas páncélos zászlóalj 
bevetése mentette meg a pusztulástól. 

A 2. gépkocsizó dandár csak a szovjet csapatok visszavonulása után tudta 
folytatni elônyomulását és július 29-én ért Bersagyra, ahol néhány napot 
pihent. Az eddigi harccselekmények oly nagy mértékben kifárasztották a 
csapatokat és elhasználták az anyagot, hogy Miklós Béla vezérőrnagy, a 
gyorshadtest parancsnoka egy heti pihenőt alkart kérni, sőt csapatai kivo
násának terve is foglalkoztatta. Augusztus 3-i jelentésében például így érvel: 
„A gépkocsianyag karbantartására kellene 8—10 nap. Hadműveleti szüne
tet, pihenést anyagkarbantartás és az utánszállítás felzárkózása miatt kér
tem . . . A kerékpárosok szive, tüdeje tönkre van. 32. napja pihenés nélkül 
tart az előnyomulás. A kerékpár és gépkocsi anyag gyökeres javításra szo
rul. A pótlást és a vonatot be kell várni, mert 200 km-re elnyúlva hátul 
van."77 Miklós Béla első kérelmét a „Dél" hadseregcsoport parancsnokságá
hoz vezényel összekötő nem továbbította, illetve visszavonatta és saját jelen
téseiben a gyorshadtest parancsnokáétól eltérő helyzetképet adott a csapatok 
állapotáról. Mint írja: ,,A veszteségek nem nagyok. A németeké többszörö
sen nagyobbak, mert a gyorshadtest eddig aránylag nyugodt frontszakaszon 
küzdött."78 De azzal is érvelt, hogy a csapatok kivonása esetén ,, . . . vég
érvényesen szeretett szomszédaink nívójára süllyednénk megítélés szempont
jából."79 Az érv hatott. A gyorshadtest nem kapott pihenőt, tovább kellett 
folytatnia elônyomulását, 

A németek a Dnyeszteren innen, Umany térségében tervezték bekeríteni 
a szovjet Délnyugati Front főerőit. Július 23-át követően a 17. Német Had
sereg zömének sikerült átkelnie a Búgon, s tovább tört előre, a gyorshad
testnek pedig a folyón innen maradva Bersagy—Gajvoron és a Bug-kanyar 
között levő szovjet csapatokat kellett megsemmisítenie. 

Bersagy elérése után az 1. gépkocsizó dandár került az élre, mely a jobb-
szárnyán harcoló német hadosztály részeivel együttműködve tört Gajvoron 
felé. A tervezett nagy bekerítés azonban nem sikerült. A szovjet csapatok 

'6 HIL. 1941. évi napi je lentések, 287. o. VKF. 233. doboz. 
'il Uo. 368. o. 
78 Uo. 356. O. 
79 Uo. 368. O. 
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zöme sikeresen visszavonult a Búg mögé, csupán mintegy 2000 fő szorult 
gyűrűbe.80 Az 1. gépkocsizó dandár július 30-án Gajvorontól délre átkelt a 
Búgon és újabb parancs értelmében Pervomajszk irányában nyomult előre. 
A „Dél" hadseregcsoport parancsnoksága ugyancsak Pervomajszk elérését 
adta feladatul az Umanytól keletre harcoló 1. páncélos csoportnak is, így 
akarva megakadályozni, hogy a szovjet csapatok a városon át déli és keleti 
irányban kivonják magukat a tervezett bekerítésből.81 

Az 1. gépkocsizó dandár augusztus 2-án megközelítette Per voma j szikot, 
„ . . . ahol úgy a város felől, mint D-ről a Búg-kanyarból a hadjárat folya
mán eddig tapasztalt legnagyobb ellenállásba ütközött"82 — írja a gyors
hadtest vezérkari főnöke. A hadtestparancsnokság a helyzet megkönnyí
tése érdekében az 1. gépkocsizó dandár mögött előremozgó 1. lovasdandárt 
a Búg biztosítására rendelte, s feladatául adta a mélység védelmét is a 
folyó déli partjáról várható felmentő támadások ellen. Az 1. gépkocsizó 
dandár augusztus 5-én foglalta el Pervoimajszkot, majd Konsztantyinov-
kána nyomult előre, ahol 8-án az 1. páncélos csoport alárendeltségébe került. 
Augusztus 4-től az 1. lovasdandár a Búg mentén biztosító feladatot látott el. 

Pervomajszk: elérésével sikerült jelentős szovjet erőket bekeríteni Umany 
térségében. A körülzárt csapatok több irányban kitörést kíséreltek meg. 
Augusztus 9-én egy csoportosítás Golovanevszk térségében áttörte a 4. német 
hegyi hadosztály állásait és déli irányban nyomulva igyekezett kivonni < 
magát a bekerítésből. Az 1. lovasdandár, északi irányban felkanyarodva, 
elállta ennék a csoportosításnak az útját, de azt már nem tudta megakadá
lyozni, hogy a szovjet csapatok ismét kitörjenek a bekerítésből.83 

Ezzel befejeződött a gyorshadtest szereplése az umanyi csatában. Ez a 
nagy átkaroló hadművelet azt célozta, hogy a németek jelentős páncélos 
és gyorsan mozgó erők bevetésével megelőzzék a Vinyica körzetében védő 
szovjet csoportosítást és délkeleti irányból elvágják visszavonulásának útját. 
A németek mindenekelőtt gyorsaságukkal akartaik eredményt elérni. A szov
jet csapatok azonban nem kevésbé voltak gyorsak és — az ellenség szán
dékát felismerve — ellencsapásaikkal lelassították, ima j d egy időre meg is 
állították annak előny omulását. Ily módon időt és lehetőséget teremtettek 
arra, hogy az átkarolásból először Brazlav felé, majd Gajszin irányába 
kiitérjenek. Erőiket megőrizve sikerült elérniük Umany térségét is. A 6. és 
12. Szovjet Hadsereg egy része erről a területről harcolva visszavonult a 
Pervomajszktóľ délre eső körzetbe, mielőtt az 1. német páncélos csoport 
és a 17. hadsereg — a jobbszárnyán harcoló gyorsihadtesttel — elfoglalta 
volna a várost. A két szovjet hadsereg többi magasabbegységei körül Per-
vomajszknál bezárult a gyűrű. Ezek a csapatok napokig szívósan harcoltak 
a bekerítésben és egy részük észak felé kitört, de zömüket Novoarhangelszk-
től nyugatra és délnyugatra újból körülzárták.8'5 

A magyar katonai vezetők ismételten meglepve reagáltak a szovjet csa
patok szívós ellenállására és eredményes védekezésére. Makray alezredes, 
összekötő tiszt, a vezérkarhoz felterjesztett jelentésében így vélekedik: „Az 
oroszok védekezése harcászatilag már mintaszerűnek mondható. Az egész 
17. hadsereg arcvonalán igen szépen kivonták magukat. Az Umannál végre-

H0 Zsedényi Zoltán: i. m. — Zsedényi ezt az eredményt eltúlozza, úgy állítja be a helyzetet, 
mintha a Búg-kanyarban levő összes szovjet erő bekerítését megvalósították volna. 

81 Uo. 13. o. 
«2 uo. 
83 HIL. 1941. évi napi jelenté sek, 412—414. o. VKF. 233. doboz. 
S4 Vö. A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának története 1941—1945. 2. iköt. 89. o. és 

Zsedényi Zoltán: i. m. 14. o.; Az umanyi csata részletes leírása Hans Doerr: Kritische Be
trachtungen die Schlacht von JJman. Wehrkunde, 1957. 4—5. sz.; Hans Sieeis: Gebirgsjäger 
bei U man. Heidelberg, Vowinokal Verlag, 1955. és Oscar Munzel: Panzer-Taktik. Neckarge-
münd, Vowinckel Verlag, 1959. — A német feldolgozások sok használható adatot közölnek, de 
egyformán jellemző rájuk, hogy e bekerítő hadművelet jelentőségét túlértékelték. 
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hajtott ellentád-ot (ellentámadást), mely mint már jelentettem, az utat újra 
megnyitotta és a 11. pc-ost (páncélos hadosztályt) visszavetette, majd az 
SS. H. A. (Hitler Adolf SS-hadoáztály) és a 16. mot. (16. gépesített hadosz
tály) sem tudott előrejutni arra mutat, hogy a felső vezetés sem nélkülözi 
az áttekintést és az érzéket a helyzetek megoldására. »Urnám« fontos név 
lesz ebben a hadjáratban. Az utóvédek túlnyomó résziben motorizálva van
nak. Csodálkozunk, hogy honnan van a rengeteg gik. anyaguk. »A nyugati 
hadjárat ehhez képest egész könnyű teljesítmény volt és ami fő igen kelle
mes« — ez az egyöntetű vélemény. Ha az oroszok a hadjárat vitelének alap
gondolatában a végzetes hibát nem követik el (hadászat), továbbá a páncélos 
seregtestek hadműveleti alkalmazásában nem lettek volna olyan ügyetle
nek, akkor leküzdésük igen nehéz probléma elé állította volna a német 
vezetést."85 

A gyorshadtest az umanyi csatában — a 17. Német Hadsereg kötelékében 
— az első lépcsőben vett részt. Részfeladatait általában nem tudta időben 
teljesíteni. Korszerűtlen szervezete, fegyverzete és felszerelése nem tette 
alkalmassá arra a szerepre, melyet gyorsan mozgó niagasaibbegységkénit be 
kellett volna töltenie. Elhasznált járművei inkább gátolták, mintsem segítet
ték a mozgást. Az erősen felázott talajon csupán a Botond terepjáró tudott 
haladni, minden más gépjármű leragadt. így állt elő az a helyzet, hogy pél
dául július végén az 1. gépkocsizó dandárt csak ökörvontatással sikerült előre
vonni Szemiranovka, Trosztyanyec területére. A lovasdandár alig vett részt 
harccselekményekben, mégis lóállományának mintegy felét elvesztette, harc
kocsijainak és páncélgépkocsijainak jelentős részével együtt. A gyorslhadtest 
előnyomulását a legkisebb szovjet ellenállás megállította, ezért egyetlen 
esetben sem sikerült a tervezett bekerítéseket megvalósítania. Emellett a 
harcok során — bár csak utóvédekkel ütközött meg — fegyverzetében és 
hadianyagában sorozatosan súlyos veszteségeket szenvedett, amelyet pótolni 
a magyar vezérkar nem tudott. így például csupán a július 27-i összecsapás 
során a 2. gépkocsizó dandárnak 32 harckocsija vált harcképtelenné, a 86 
halott, 10 eltűnt és 215 sebesült mellett.80 E hadműveleti időszakban a dan
dárok általában egymás mögött haladtak, mert a kiutalt sávban oly gyér 
volt az úthálózat, hogy gyakran még egy összefüggő útvonal is alig állt 
a gyorshadtest rendelkezésére. E mellett a zsúfoltság megkövetelte, hogy 
még ezt az útvonalat is esetenként német hadosztályokkal felváltva használ
ják a magyar csapatok.87 így minden átmeneti megakadás esetén a második 
lépcsőben haladó dandárt kellett előrevonni és azt hevetni az előnyomulás 
folytatása érdekében.88 

* 

A gyorshadtest augusztus 9-én a „Dél" hadseregcsoport parancsnokának 
utasítására kivált a 17. hadsereg alárendeltségéből és átmenetileg az 1. német 
páncélos csoport alárendeltségébe került. Az umanyi csata befejezésének 
idejére a ,,Dél" hadseregcsoport 6. hadserege a kijevi hídfőben és attól 
északra védő szovjet csapatokat támadta. Az 1. páncélos csoport részeivel 

«5 HIL. 1941. évi napijelentések. 344. o. VKF. 233. doboz. 
86 Csima János: i. an. 91. o. 
<q' Zsedényi előadásában a szükségből erényit ikovácsol. 'amikor ezt a kényszerhelyzetet az 

erők leggazdaságosabb mélységi tagozásának nevezi. Példaként erre az 1. gépkocsizó dan
dár előrevonását említi a gorgyijevkai ütközet után, valamint a lovasdandár és a 2. gép
kocsizó dandár előrevonására hivatkozik a Búg menti biztosítás esetén. Példái nem elfogad
hatók az erők gazdaságos mélységi tagozására, mert nem gyorsították meg az előnyomulás 
ütemét. Az első esetben ugyanis arról van szó, hogy miután a 2. gépkocsizó dandár kime
rültség folytán Bersagyban pihenésre kényszerült, az 1. gépkocsizó dandár vette át a fel
adatot, s ezt akkor is meg kellett volna tennie, ha nem második, hanem első lépcsőben 
van. Hasonló a helyzet a lovasdandár előrevonásával is. Ezekkel a megoldásokkal a gyors
hadtest nem jutott előbbre feladata teljesítésében. 

S8 Zsedényi Zoltán: i. m. 
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kijutott a cserkaszi szovjet hídfőhöz, elfoglalta Krijov Rogot, Nyikopolt, a 
Zaporozsjera vezető Dnyeper hidakat és támadást indított Dnyepropetrovszk 
felé. Egy gépesített hadosztálya előnyomulásban volt Nyikolajev irányában 
is. A 17. hadsereg erői felzárkóztak a Szinyüha folyóra, a 11. hadsereg és 
a román csapatok pedig Odessza felé nyomultak előre. 

Az 1. német páncélos csoport az alárendeltségébe utalt gyorshadtestet 
arra használta fel, hogy a XLVIII. hadtesttel együtt elfoglalja Nyikolajevet 
és elvágja a 9. Szovjet Hadsereg visszavonulási útját. E hadsereg ellen irá
nyult a 11. Német Hadsereg támadása is. 

A szovjet főparancsnokág még augusztus elején azt a feladatot adta a 
Délnyugati és Déli Front parancsnokságának, hogy a Dnyeper mentén ren
dezzen be egy védelmi terepszakaszt a kijevi hídfőből kiindulva s tovább 
Kremencsug—Krivoj Rog—Kahovka—Herszon vonalon és minden erejét 
bevetve állítsa meg a német csapatokat a folyónál. Ezt a feladatot a Dél
nyugati Front augusztus folyamán sikerrel teljesítette. Ám a Déli Front 
sávjában már kedvezőtlenebbül alakult a helyzet. Itt a Dnyeperig jutott 
német erők arra törekedtek, hogy a Déli Front szárnyára és hátába mért 
csapásokkal szétzúzzák a szovjet csapatokat. Ennek volt része a Nyikolajev 
irányú »csapás is, amelyben részt vették a gyorshadtest dandárai. 

A gyorshadtest — együttműködve a 16. német páncélos hadosztállyal — 
a Búg és Ingül folyó közti területen támadt, első lépcsőben a két gép
kocsizó dandárral. KonsztantyinoVka, Voznyeszenszk körzetéből augusztus 
11-én indultak meg a dandárok .a részükre kijelölt mintegy 30 km-es sáv
ban Nyikolajev felé. A 16. német páncélos hadosztály az 1. gépkocsizó dan
dár balszárnyán az Ingül mentén már augusztus 13-án elérte Nyikolajev 
keleti szegélyét, másnap pedig a 2. gépkocsizó dandár északról 30—40 km-re 
közelítette meg a várost.89 Augusztus 14-én a lovasdandárt is előrevonták 
és az Ingül keleti partján harcba vetették. A 9. Szovjet Hadsereg csapatai 
szívós ellenállással és sorozatos ellenlökésekkel igyekeztek megakadályozni 
a bekerítést, míg más erőik Herszon és az Ingulec folyó irányából támadták 
a Nyikolajevig előretört ellenséget. A szovjet csapatok heves ellenállása 
és ismételt ellenlökései különösen az 1. gépkocsizó és az 1. lovasdandárt 
hozták nehéz helyzetbe. Ezek egylépcsős harcrendben, tartalék nélkül támad
tak. Mozgékonyságukat jelentősen befolyásolta az üzemanyaghiány.90 

A 9. Szovjet Hadsereg főerői végül is nem tudták megakadályozni a 
körülzárást, azonban a cserkaszi hídfőben harcoló szovjet csapatok lekötöt
ték az 1. német páncélos csoport erőinek zömét, s így a Nyikolajev és Her
szon közti térség teljes lezárása nem sikerült. Az Ingül alsó folyásánál a 
9. Szovjet Hadsereg főerői kitörtek a bekerítésből és az Ingulec mögé vonul
tak vissza. Ezen a napon a 16. páncélos hadosztály bevonult Nyifcolajevbe.91 

A Déli Front kedvezőtlen helyzetben levő hadseregei elkeseredett harcok 
után augusztus 19-én kénytelenek voltak visszavonulni a Dnyeper mögé. 
Nyikolajev és Herszon között rendezkedtek be védelemre, KahoVkánál és 
Herszonnál egy-egy hídfőt tartva a kezükben. A főparancsnokság ezen a 
napon a Délnyugati és Déli Front csapatait arra utasította, hogy szívósan 
védjék a Dnyeper vonalát Lvovtól a torkolatig, szilárdan tartsák kézben a 
folyó nyugata partján a kijevi és dnyepropetrovszki körzetet, valamint a 
Beriszlávnál és Herszonnál elfoglalt hídfőt. Augusztus végéig heves harcok 
folytak ebben a térségben. A szovjet csapatok kitartóan védték állásaikat, 

89 Csima János: i. m. 93. o. 
90 Zsedény Zoltán idézet t e lőadásában (19. o.) megjegyzi : „ Ü z e m a n y a g o t k iu t a l t ak ugyan , 

azonban n é h á n y s z o r o lyan n a g y t ávo l ságban (500—700 km) , hogy a hdt . pság kény te len vol't 
az átvétel t meg tagadn i , m e r t n e m volt kel lő szállí tási l ehe tősége . " 

91 HIL. 1941. évi napi je lentések , 481. és 510. o. VKF. 233. doboz ; A nyikola jevi csa ta rész
leteire lásd : Münzel: i. m. 82—91. o. 
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de az óriási ellenséges nyomás következtében csupán a kijevi körzetet tud
ták tartani. A dnyepropetrovszki körzetet, valamint a beriszlavi és herszoni 
hídfőt feladni kényszerültek. 

* 

A gyorshadtest eddigi alkalmazása során főleg italálkozóhareokban vett 
részt, amelyet ütközet menetből szétbontakozva vívott meg. Földi felderí
tésre a gépkocsizó dandárok szervezetszerű felderítő zászlóaljukat alkal
mazták,92 amelyet általában egy tüzérüteggel, egy légvédelmi gépágyús sza
kasszal, legalább egy harckocsiszakasszal, utász- és forgalomszabályozó sza
kasszal s egy puskás századdal erősítettek meg. A felderítő zászlóalj kikü
lönített magából egy páncélos élt, amely terepszakaszonként haladt előre. 
A páncélos élt a puskásokkal, páncéltörő ágyúkkal megerősített, műszaki 
felderítőkből álló előosztag követte, mely után öt-hat km távolságban mene
telt a felderítő zászlóalj zöm. A gépkocsizó dandár elővéd zászlóaljat küldött 
előre a felderítő zászlóalj zöm után, az elővéd zászlóaljat k.b. egy óra (20) km 
időtávközre követte a dandár zöm. A menetoszlopot páncéltörő ágyúval meg
erősített utóvéd zárta be. Közelbiztosításról minden menetcsoport önállóan 
gondoskodott. Az oldalbiztosítást, tekintettel arra, hogy járiható útvonalak 
hiányában párhuzamosan menetelő oldalvédekkei nem volt megoldható, 
alkalmas terepszakaszokra kikülönített, álló oldalvédek hajtották végre. 

A harcérintkezés felvétele általában úgy történt, hogy a gépkocsizó dan
dár és a szovjet utóvéd élei meglepésszerűen összeütköztek. Ilyen esetek
ben a megerősített felderítő zászlóalj — páncélos élével.— a szemben levő 
szovjet él bekerítésére vagy visszaszorítására törekedett. Ezalatt szélesen 
szétbontakozott a felderítő zászlóalj, amely a beérkező dandár eiővéd zászló
aljjal együtt a szárnyakat igyekezett átkarolni vagy az egész utó védet arc
támadással 'visszaszorítani, s így biztosítani kedvező feltételeket a dandár 
zöm támadásának kibontakozásához. 

Ez a harcászatilag helyes megoldás, amelynek végrehajtására a felderítő 
zászlóaljból és az elővéd zászlóaljból álló arccsoport viszonylag erős össze
tételével alkalmas is volt, általában nem ment simán. A szovjet utóvédek 
gyakran alkalmazták ,, . . . azt az eljárást, hogy a felderítő, puhatolózó, 
avagy biztosításra előretörő éleinket lövés nélkül átengedték jól rejtett 
vonalaikon. Tüzüket csak az erősebb részek beérkezésekor nyitották meg 
meglepetésszerűen. Ilyenkor volt arra gondjuk, hogy az átengedett járőrein-
kett rejtett tűzfegyvereikkel hátbatámadj ákľ'!,:i — olvasható az egyik össze
foglaló jelentésben. 

Súlyos nehézségeket okoztak és jelentős — főleg anyagi — veszteségek
hez vezették a parancsnokok által elkövetett vezetési hibák is. Gyakran elő
fordult, hogy puskás századakat harciba vetettek tüzérségi támogatás meg
szervezése előtt, illetve anélkül. A gyalogság számos esetben már támadott, 
mielőtt az üteg elfoglalta volna állásait. ,.Utóbbi súlyos veszteségeknek volt 
az bkozója"94 — írja ez irányú tapasztalatairól egy részvevő. Többször elő
fordult, hogy harckocsi alegységeket nem a szabályzatban előírt módon alkal
maztak, figyelmen kívül hagyva azok sajátosságait. Ennek egyik jellemző 
példája történt meg július 27-én Gorgyijevkánál, ahol a szorongatott hely
zetbe került 2. gépkocsizó dandár felmentésére harcba vetették a 11. harc
kocsizászlóaljat és az 1. lovasdandár páncélos zászlóalját. A Harcászati Sza
bályzat és egy külön e tárgyban kiadott utasítás a könnyű és ku harckocsik 
alkalmazására előírta, hogy azokat csak a többi fegyvernemimel együtt és 
velük szoros együttműködésben végrehajtandó feladatokra szabad felhasz-

!'- A feldcrítőzászlóalj hadrendje a 43. sz. lábjegyzetben. 
93 HIL. Kárpát-csoport anyaga, Major Jenő vezérőrnagy j-elentése. 
'•>'• Uo. a 8. határvadász-dandár parancsnokságának jelentése. 
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nálni. Ennek ellenére a harckocsi- és páncélos zászlóaljat páncéltörő és 
tüzérségi támogatás nélkül, egymástól térben elszigetelve és egy órás idő
különbséggel vetették harcba.90 Ennek következménye csaknem teljes harci 
technikájuk pusztulása lett. A dandárparancsnokok önállóságra és hadvezéri 
babérokra 'törekedtek, nem sokat törődtek az együttműködéssel, nehezítet
ték a hadtestparancsnokság munkáját. Augusztus 9-én a hadtest vezérkari 
főnöke & Pervomajszkban tartott megbeszélésen szemére is vetette a dandár 
vezérkari főnököknek, hogy „ . . . a dd-ök kevesebbet tesznek meg, mint 
amit a hdt. elrendel, ahelyett, hogy többet hajtanának végre . . . Kifogásolja, 
hogy a helyzetjelentések nem érkeznek meg pontosan."96 Tekintettel arra, 
hogy ,, . . . a dd. pk-ok és vkf-ök gyakran kritizálják a hdt. pságot, a dd. 
vkf-ök részére azt megtiltja és utasítást ad, hogy a vkf-ök ilyen értelemben 
befolyásolják pk-aikat. . . Elrendeli, hogy a dd. vkf-ök sziklaszilárd bizalom
mal legyenek iránta és a hdt. pság iránt."97 

Ám a hadtestparancsnokság intézkedései épp elég alkalmat adtak a ikriti-
zálásra és a „sziklaszilárd bizalom" megingására. Erre egy példa az augusz
tus 11-én kelt támadási intézkedés, amely semmiféle adatot nem tartalmazott 
a szembenálló szovjet erők nagyságáról és helyzetéről, a feladat kapcsán 
pedig csupán a sávhatárt szabta meg a gépkocsizó dandárok között. A táma
dás végrehajtását rájuk bízta azzal, hogy értesítsék egymást a támadó cso
portosítás felvételéről.08 Ez az intézkedés elsősorban azért érdemel különös 
figyelmet, mert a hadtestparancsnoknak ekkor nyílt alkalma első ízben 
arra, hogy két gépkocsizó dandár támadását egységesen megszervezze és 
vezesse. 

Különösen az első időszakban sok mulasztás volt tapasztalható a felderí
tés terén. ,,Az ezt megbosszuló meglepetések, váratlan terepakadályok és 
nyomasztó bizonytalanság azonban elég hamar kiküszöbölték ezt a hiányos
ságot" — írja erről az 1. gépkocsizó dandár parancsnoka, majd így foly
tatja. — „Érdekes jelenség volt azonban, hogy még kiváló alsó vezetők is — 
a hadjárat ötödik hónapjában is — megfeledkeztek . . . saját felderítésük 
eredményének jelentéséről."99 Ennek jelentőségét az a körülmény húzza alá, 
hogy a parancsnokok tizenegy féle térkép alapján dolgoztak, ami önmagá
ban is számtalan tévedésre éš félreértésre adott alkalmat. Ebhez járult még 
a tisztek „ . . . megbízható térképolvasásban váló járatlansága," lüü mely 
10—15 km-es tévedéseket is eredményezett. 

Az ismertetettek jellemző képet adnak a hadseregben folytatott kiképzés 
színvonaláról és gyakorlati értékéről. Ez a kiképzés anyagilag nem volt 
megalapozva, nem, tudott lépést tartani a harcászat fejlődésével, amelyet a 
hadsereg gépesítése és az új fegyvernemek (páncélos, légierő) kialakulása 
határozott meg. A katonák nem ismerték fegyvereik hatását, a kényszerű 
takarékosság miatt ugyanis a kiképzési idő alatt nem tudták eleget gyako
rolni. Parancsnoki képzés lényegében papíron folyt, megmerevedett sémák 
és sablon dk szerint, valóságtól messze elrugaszkodott feltevésekre alapozva. 
Mindez oda vezetett, hogy a hadsereg legkorszerűbb .magasabbegysége, a 
gyorshadtest még olyan körülmények között sem tudott számottevően szere
pelni, mikor csupán üldözési feladatot látott el, vagy pedig utóvédelkkel 
állt szemben. Akkor pedig kritikus helyzetbe került, ha erőteljesebb ellen
állásba ütközött, mint például az umanyi és a nyikolajevi csatában. 

96 Uo., 1165/1. gyshdt. I. a. 41. *VII. 31. sz. parancs. 
96 Uo. 2. gépkocsizó dandár parancsnokságának naplófeljegyzése. 
97 Uo. 
98 u o . 1674/1. gys . hdt . I. a. 41. VII. 11. sz. in tézkedés . 
99 Uo. Major Jenő vezérőrnagy je lentése . 
100 uo. 
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A nyikolajevi csata után a gyorshadtest két napig pihent, majd Krivo j 
Rog területére vonták előre, ahol ugyancsak pihenőben volt egészem augusz
tus végéig. Erre az időre a „Dél" hadseregcsoport csapatai a Délnyugati és 
Déli Front sávjában végig elérték a Dnyepert, elfoglalták Dnyepropetrovsz-
kot és hídfőt vettek birtokba a folyó keleti partján. A Dnyeper keleti irány
ban előre ugró nagy 'kanyarulatának elérése lehetővé tette a „Dél" hadse
regcsoportnak, hogy északi és déli irányban mért csapással kettévágja a 
két szovjet front erőit, átkarolja a Délnyugati Frontot, elvágva ezzel a kijevi 
irányt, ugyanakkor az Azovi-tengerhez szorítva a Déli Front csapatait.101 

A német hadvezetés ezt a lehetőséget összekapcsolta a „Közép" hadsereg
csoport Gomel térségében csoportosított 2. hadseregének és a 2. páncélos 
csoportjának déli irányban Romni, Lohvica felé mért csapásával. A kremen-
csugi hídfőből is ebben az irányban kellett támadnia az 1. német páncélos 
csoportnak és a 17. hadseregnek, hogy ez a két összetartó irányú csapás 
kettős átkarolássá fejlődve katlanba zárja a Délnyugati és Déli Front 
főerőit. 

Ennek az elgondolásnak a megvalósításában jutott szerephez a gyorshad
test augusztus végén, amikor átvette a Dnyepropetrovszktól délre eső Dnye
per szakasz biztosítását 200 km-es kiterjedésben Nyikopolig. A biztosításra 
kijelölt folyamszakasz legveszélyeztetettebb pontja középen a Zaporozsje-
sziget volt. Ennek védelmét a 2. gépkocsizó dandár kapta feladatul, amely
nek védőkörlete a sziget északi csücskétől 55 km szélességben húzódott. 
Tőle jobbra 100 km szélességben védett az 1. gépkocsizó dandár, balra pedig 
a 45 km széles északi védőkörletben az Ankay-csoport rendezkedett be.10-

A ' védőkörleteket támpontszerűen szállták meg az alegységek, de a leg
több helyen csak tábori őrsök szervezésére futotta az erőből. A támpont-
szerűén felállított tábori őrsök nappal a horhosok között elhelyezkedve 
figyelőszolgálatot láttak el, éjjel pedig a víztükör közelében figyeléssel és 
járőrözéssel biztosítottak. 

A kapott feladat meghaladta a gyorshadtest erejét. Jellemző erre, hogy 
a védelem súlypontját képező 12 km-es Zaporozsje-sziget biztosítására csu
pán két zászlóalj jutott. Kevés volt a dandárok rendelkezésére álló tüzérség 
és páncéltörő. A csapatok szinte szünet nélkül harcban álltak az átkelést 
erőszakoló szovjet erőkkel, amelyeket tüzérségi és aknavetőtűz támogatott. 
Különösen a Zaporozsje-szigeten és Nyikopolnál volt súlyos a helyzet. A szov
jet katonák általában éjszakánként hajtották végre vállalkozásaikat, ame
lyek során kisebb csoportokban átgázoltak vagy csónakokon átkeltek a 
folyón, nappal pedig elrejtőztek a horhosokban, erősítést várva. Ezek a 
kisebb csoportok egy-egy tábori őrsöt igyekeztek kikapcsolni a figyelőrend
szerből. A nagyobb erők tüzérségi támogatással keltek át és a támpontok 
hátába kerülve támadtak. 

A legnagyobb erejű támadás szeptember 5-én következett be. Ekkor több 
zászlóaljnyi szovjet csoportosítás betört a szigetre, s attól ^északra átkelt a 
folyó innenső partjára is. Az Ankay-csoport védőkörletének több pontján, 
az 1. gépkocsizó dandárnál pedig Kamenykánál kelt át egy zászlóalj. A szi
getet védő két zászlóalj, amely már az eddigi harcokban 448 fő veszteséget 
szenvedett, feladta a szigetet. A védőkörlet parancsnoka Benda Antal ezre
des volt, akinek „a 2. gk. dd. parancsnoksága utasítást adott . . . hogy a 14. 
kerékpáros zlj.,103 megerősítve egy zászlóaljjal, foglalja el a szigeti hídfő-

101 A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának története 1941—1945. 2. köt. 91. o. 
102 Ankay-Anesini Győző ezredes, majd vezérőrnagy a gyorshadtest törzsében volt be

osztva és alkalomszerűen bízták meg harccsoport vezetéssel. A Dnyeper biztosításában né
hány zászlóaljnyi erővel vett részt, amelynek jó részét a lovasdandár ló nélkül maradt sze
mélyi állománya tette ki. 

103 A 14. kerékpáros zászlóalj a hadtest egyetlen tartaléka volt. 

250 



állást. A csoport parancsnoka azonban idegösszeomlással megbetegedett. 
Az utána következő törzstiszt szintén beteget jelentett. A másik zlj. parancs
noka nem vállalta a feladat végrehajtását, mert a csoport annyira fáradt 
és kimerült, hogy támadásra képtelen."104 

Miklós Béla vezérőrnagy a kialakult helyzetben arra kérte az 1. német 
páncélos csoport parancsnokát, csökkentse a védelmi sávot vagy erősítse 
meg a hadtestet. Kérését a német előljáró parancsnokság akként teljesítette, 
hogy a 16. német páncélos hadosztály átvette az 1. gépkocsizó dandár védő
körletét, az 1. gépkocsizó dandár a Zápor ozsje-szigettel szemben foglalt 
állást, az innen kivont 2. gépkocsizó dandár pedig északabbra került. Az 
Ankay-csoport erősítésül kapott másfél zászlóaljnyi ló nélkül maradt huszárt 
a lovasdandárból, s fölötte a parancsnakságot a III. német hadtest vette át. 
Ily módon a gyorshadtest védőkörlete 55 km-re csökkent. Szeptember 13-án 
az egyetlen huszárezredre leolvadt lovasdandárt is bevonták a védelembe; 
az Ankay-csoport védőkörletét vette át, az pedig felváltotta a 16. német 
páncélos hadosztályt. A hadtest védőkörlete tehát ismét 200 km-re nőtt. 
Ebben az időben a csapatokon már a teljes kimerültség jelei mutatkoztak. 
A 2. gépkocsizó dandár századainak harcos állománya 50 százalékkal meg
fogyatkozott, a hadtest harckocsijainak több mint kétharmada harcképte
lenné vált, illetve megsemmisült. 

A szovjet csapatok Dnyeper menti támadása szeptember 5-ét követően, 
egészen a kij!evi csata befejezéséig állandóan erősödött. Szívósan harcoltak 
a Dnyepropetrovszknál lévő német hídfő felszámolásáért és Zaporozsjenál 
is erőszakolták az átkelést. A gyorshadtestre nagy nyomás nehezedett egé
szen szeptember közepéig. Ekkorra ugyanis az 1. páncélos csoport délről, 
a 2. páncélos csoport északról mért csapása Lohvica térségében találkozott, 
bekerítve a Délnyugati Front 21., 40., 37. és 26. hadseregeit, amelyek a 
súlyos harcokban nagy veszteségeket szenvedtek. E nagy arányú bekerítésre 
azért kerülhetett sor, mert a szovjet főparancsnokság — lebecsülve a front 
csapatainak nehéz helyzetét — Kijevnek végsőkig való tartását követelte 
és nem engedélyezte időben a visszavonulást. Szeptember 17-én este hagyta 
csak jóvá a főparancsnokság Kijev feladását, s ezt követően az egymástól 
elszigetelten küzdő szovjet csapatok sorra kísérletet tettek a körülzárásból 
való kitörésre. Ez egy részüknek sikerült is, ám több tízezer fő nem kerül
hette el a hadifogságot.105 A németek szeptember 19-én bevonultak a szovjet 
csapatok által kiürített Kijeybe. 

Az 1. német páncélos csoport sikerei fokozatosan tehermentesítették a 
gyorshadtest Dnyeper menti védelmét. Szeptember 27-én az 1. gépkocsizó 
dandár védőkörletének egy részét átvette a 4. német őrezred, másnap pedig 
megkezdődött az 1. lovasdandár kivonása és Znamenyka körzetében való 
összpontosítása, honnan október 5-től hazaszállításra került.106 Október 6-án 
a gyorshadtest befejezte a biztosítást a Dnyeper mentén és visszakerült a 
17. Német Hadsereg alárendeltségébe. 

A 17. Német Hadsereg parancsnoka a gyorshadtestet Izjum irányában 
rendelte támadásra, ahol a Donyecen átkelve Kupjanszk felé kellett előre
törnie, a Harkovtól északra támadó és onnan délre kanyarodó 6. Német 
Hadsereggel való találkozás céljából. Október 11-én kezdte meg ezen új 
feladat teljesítését a gyorshadtest, élén az 1. gépkocsizó dandárral, amely 
Dnyepropetrovszkon keresztül nyomult előre. Novomoszkovszkig zavarta
lanul haladt a menet, ott azonban végetért a műút és a csapatok leragadtak 
az előző nap megindult esőzéstől felázott talajon. Ezen a napon a hadtest
törzs 70 gépkocsijából csak öt tudott nagynehezen elvergődni Golubovkára, 

104 HIL. Kárpá t - c sopor t anyaga , VKF. 5552/c. sz. l . o. 
105 A Szovjetunió Nagy Honvédő H á b o r ú j á n a k tö r t éne te 1941—1945. 2, köt . 93—96. o. 
106 HIL. 1941. évi nap i je len tések 630., 632. o. VKF. 233. doboz. - ' • 
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az új harcálláspontra.107 A hadtestparancsnökság a helyzeten úgy próbált 
segíteni, hogy két lépcsőre tagolta a hadtestet. Mindkét dandár gépkocsizó 
zászlóaljait lecsökkentette egy-egy századdal, s azok Botond terepjáró gép
kocsijait és gyalogsági nehézfegyvereit elosztotta a többi alakulat között, 
így a 2. lépcsőben dandáronként állva maradt kb. 2000 ember és 700 nem 
terepjáró gépjármű, valamint a hadtest összes kerékpáros zászlóalja, a 
közepes tüzérosztályok és a műszaki századok egy része. Ezek az intézke
dések valamit könnyítettek a helyzeten és a hadtest első lépcsője folytatni 
tudta előnyornulását. Az 1. gépkocsizó dandár — élén a 3. gépkocsizó zászló
aljjal — október 21-én benyomult Mecsebelovkába, ahol megütközött egy 
szovjet utóvéddel.I08 A 2. gépkocsizó dandár lassan felzárkózott az 1. mellé. 
A járhatatlan tereppel való küzdelem teljesen kimerítette a csapatokat, 
amelyek csak október 30-án érték el a Donyec folyót az Tzjum, Bogorodics-
noje szakaszon. Erre az időre a gyorshadtest már annyira meggyengült — 
nem az emberveszteség, hanem az anyag és a technika hasznavehetetlensége 
miatt —, hogy csupán három, három és fél zászlóaljnyi harcképes ereje 
maradt, két-három könnyű tarackos és egy-két légvédelmi gépágyús üteg
gel, harckocsik és páncélgépkocsik néücüL*"9 

A vezérikari főnökség és a német főparancsnokság ezért megegyezett, 
hogy a gyorshadtestet kivonják a hadműveletekből és hazaszállítják. A fel
váltás november 6-án kezdődött, a hazaszállítás 24-én. 

* 

A háború alakulása Werth vezérkari főnökben azt a véleményt alakította 
ki, hogy a német haderő erőfeszítéseit újabb magyar csapatok bevetésével 
kell segíteni. Ebben a kérdésben a kormány tudta nélkül levelet írt Haider 
vezérezredesnek és felajánlotta, hogy nyolc dandárt küld a keleti arvonalra. 
Ezt követően augusztus 19-én a kormányhoz is memorandummal fordult, 
amelyben négy-öt hadtest önkéntes felajánlását követelte.110 Werth megvá
dolta a politikai vezetést, amelynek magatartása szerinte hozzájárult ahhoz, 
hogy a „Dél" hadseregcsoport Lvov körzetében tervezett nagy bekerítő had
művelete nem sikerült. x 

A vezérkari főnök memoranduma nem érte el célját. Ebben az időben 
a csatlós kormányokra még nem nehezedett olyan erős német nyomás, mint 
a moszkvai csata után.- Még nem léptek fel követelésekkel, érdekeik képvi
seletére elegendőnek tartották bérenceik működését. Horthy kormányzó és 
Bárdassy miniszterelnök, külső nyomás nélkül cselekedve, nem látták szük
ségesnek, hogy kérés nélkül újabb csapatokat ajánljanak fel a németeknek. 
Horthy e (mellett saját „legfelsőbb hadúri" jogait látta megcsorbítva Werth 
önálló kezdeményezésétől és Bárdossyt is sértette a vezérkari főnök memo
randuma. Az elutasításban azonban a legnagyobb szerepet Szombathelyi 
altábornagy szeptember elején a kormányzónak átadott emlékirata ját
szotta.111 

Szombathelyi altábornagy az arcvonalon szerzett tapasztalatai alapján 
arra a következtetésre jutott, hogy a „villámháború" véget 'ért, hosszú harc
cselekményekre kell számítani. Véleménye szerint ebből a tényből a politi-

107 Zsedényi Zoltán: i. m. 28. o. 
108 A mecsiebelovkal harcot irészletesen ismerteti Major Jenő vezérőrnagy és Szentgyörgyi 

Zoltán százados cikke a Magyar Tartalékos Tisztek Lapja 1942. szeptember 20-1 számában. 
109 Zsedényi Zoltán: i. m. 31. o. 
110 Szövegét lásd Horthy Miklós titkos iratai. Budapest. Kossuth., 1963. 300—307. o. 
Hl Kádár Gyula szartat Szombathelyi augusztusban Horthy Istvánnak fejhette ki a há

ború alakulásával kapcsolatos eígondolásat, s aninak biztatására foglalta irásba. A kormány
zóval Horthy István hozta össze Szombathelyit. Lásd Kádár Gyula vissza emlékezése. HIL. 
Kézirattár. A memorandum található: Országos Levéltár, Filmtár. Háborús bűnösök peranyaga 
7887. sz. doboz; IX.—149—159. o. 
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kai vezetésnek le kell vonnia a szükséges következtetéseket, aszerint ala
kítva a további állásfoglalásokat, hogy mit kíván a saját érdek.112 

Horthy szeptember elején konzultációra hívta magához Werthet és Szom
bathelyit. Mindkét katonai vezető előadta nézeteit a kormányzónak, aki 
Szombathelyi álláspontját fogadta el.113 Werth megbukott. Szeptember 6-án 
Horthy (felmentette őt és Szombathelyi altábornagyot nevezte (ki a vezérkar 
főnökévé. Horthyt és Bárdossyt már az új vezérkari főnök kísérte másnap 
Hitler főhadiszállására, ahol szeptember 10-ig tárgyaltaik a német vezetőikkel. 
A tárgyalások során megállapodtak abban, hogy a gyorshadtestet, amely 
elvesztette anyagának és harci technikájának zömét, a németek újból föl
szerelik s az a hadműveleti területen marad a folyamatban levő hadműve
letek befejezéséig, de legalább október 15-ig.114 

Mint ismeretes, a gyorshadtest tényleg a hadműveleti területen maradt, 
de a németek nem tartották be a megállapodást: a gyorshadtest felszerelé
sére semmit sem adtak. Mégis, ilyen körülmények között egészen november 
6-ig működtették és csupán akkor egyeztek bele hazaszállításaiba, mikor 
már semmi hasznát nem vehették. 

Horthy és a kormányelnök a német ígéretekben megnyugodva tértek 
haza a főhadiszállásról. A Hitlerrel és a német katonai vezetőkkel folytatott 
tárgyalások kielégítették őket. Azt hitték, eddigi mértékű katonai részvé
telükkel, illetve a megszállási feladatokra megígért négy hadosztály rendel
kezésre bocsátásával eleget tettek a „bolsevizmus elleni kereszteshad járat" 
iránti kötélességüknek. Ám a Bárdossy 1941. szeptember 11-i rádióbeszédé
ben (mondottak — „A német haderő oldalán és a irégi fegyveribarátság szel
lemébein hozzuk meg a magunk áldozatát ebben az új ikereszteshábarú-
ban"115 — már nem a miniszteremök szándékainak megfelelően, hanem a 
benyújtott német igények szerint valósultaik meg. 

A német hadvezetés az újabb igényeket az eddig bevált módon, a magyar 
vezérkarral történt közvetlen megegyezés formájában kívánta érvényesíteni. 
Paulus október 20-án telefonon kérte László tábornok, hadműveleti cso
portfőnököt, hogy a már küldött négy dandáron kívül még sürgősen két 
dandárt bocsásson rendelkezésre. Roeder ezredes, a magyarországi német 
szállításvezetőség parancsnoka ugyanaznap minél több magyar vasútépítő 
alakulat kiküldését kérte a megszállt keleti területre.116 A kérés végül kor
mányközi tárgyalások anyaga lett, s Bárdossy természetesen nem tagadta 
meg annak teljesítését. 

A Kárpát-csoport megindulásától a gyorshadtest kivonásáig a harcokban 
44 444 fő (1594 tiszt és 42 850 katona) vett részt.117 Ebből a gyorshadtest 
létszáma kereken 24 000 fő volt. A veszteség halottakban és eltűnteikben 
4524 fő (208 tiszt és 4316 katona) volt.118 E mellett a csapatok harci techni
kában is igen jelentős anyagi veszteséget szenvedték. Elveszett 1200 gép
jármű, 30 repülőgép, 28 löveg, a kis harckocsik 100, a könnyű harckocsik 
80 és a páncélgépkocsik 90 százaléka.119 

A gyorshadtest szereplése világosan, bizonyítja, hogy a magyar hadsereg 
egyáltalán nem volt alkalmas és felkészült háború viselésére. Pedig a gyors-

112 Ebben az é r t e l emben í r a memorandumirő l C. A. Macartney: October fif teenth. Edin-
burg , Univers i ty Publ ica t ions , 1961. 2. köt . 54. o. 

113 Uo. 
114 A tá rgya lások a n y a g á r a lásd Országos Levéltár , Szent-Iványi kéz i ra t , 687—689. o. 
115 Külügyi Szemle, 1941. december , 608—609. o. 
116 juhász Gyula: i. m. 68. o. 
117 HIL. VKF. 4410/eln. 1. vkf. 1942. sz. 
118 u o . VKF. 692/eln. 1. vkf. 1942. sz. 
119 Uo. Békeelőkészí tő bizottság ka tona i i ra ta i . 37161/eln. 1945. sz. 
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hadtest az egész hadsereg legkorszerűbb magasabbegysége volt; hadrend
jébe tartozott az összes harckocsi és páncélgépkocsi, á gépkocsizó gyalogság, 
valamint a gépvontatású tüzérség nagy része. Áan az alkalmazás során 
nagyon hamar kiderült, hogy ez a magasabbegység sem felel meg a vele 
szemben támasztott követelményeknek. Mindenekelőtt kiütköztek a szer
vezetében rejlő hibák. A gépkocsizó dandároknak és a lovasdandároknak 
egy magasabbegységbe történő összevonása még biztosított bizonyos kombi
nációs lehetőségeket a hadtestparancsnok számára, mert ahol a terep- és út
viszonyok nem kedveztek a gépkocsizok mozgásának, ott használható volt a 
lovasság. Ám ezt a lehetőséget csak kevéssé engedte kihasználni a lovasdan
dár rossz szervezése. Amiatt, hogy a lovasszázadok lóállományának kéthar
madát a polgári életből kellett bevonultatni, a dandár tele volt idomítatlan, 
nyereghez nem szokott lovakkal, amelyek nem bírták a szokatlan igénybe
vételt és sorra elpusztultak. A veszteségek már az első hónapban oly nagyok 
voltak, hogy a ló nélkül maradt huszárokból ezredenként egy-egy gyalogszá
zadot kellett szervezni. A huszárezredek nem tudták tartani a páncélos 
zászlóalj menetsebességét, gyakran lemaradtak. A dandár mozgása nehéz
kes, tűzereje pedig kicsi volt, legfőképpen ez okozta a használhatóságának 
rohamos csökkenését. 

A gépkocsizó dandárok szervezetét is korszerűtlenné tették a kerékpáros 
zászlóaljak. Ezek csupán műúton tudtak haladni, a földutakon teljesen tehe
tetlenné váltak. A találkozóharcok alkalmával rendszerint megkésve, kime
rülten értek az összecsapás színhelyére, menetben nagyon megnyújtották a 
dandár menetoszlopát, pihenőben pedig megnövelték az éjjelezési körletet. 
A kerékpárok hamar tönkrementek. 

A gyorshadtest hadrendi elemeinek — harckocsi, gépkocsizó és kerék
páros zászlóaljak, huszárezredek, fogatolt és gépvontatású tüzérség, fogatolt 
és gépkocsizó vonat — menetsebessége közti jelentős különbség nemcsak 
gyakori lemaradásókat okozott, hanem zavarokat idézett elő az összeköt
tetés és ellátás megszervezésében is. 

A harccselekmények során komoly nehézségeket okozott a dandárok tűz
erejének elégtelensége. A dandárparancsnok a megerősítésül kapott tüzér
séggel együtt összesen hat üteggel rendelkezett. Ebből négyet már menetek 
alikalmával kénytelen volt zászlóaljainak alárendelni, így saját tartalékában 
összesen két üteg maradt. Ez a tűzerő a dandárparancsnok kezében kevés 
volt ahhoz, hogy 'hatékonyan beleavatkozhasson a harcba a döntő szaka
szon. Különösen gyenge volt a dandár páncélelhárítása. 

A dandárszervezet célszerűtlen voltára vezethető vissza az a sajátos gya
korlat, amely menetek és harccselekmények megszervezésekor menet- ille
tőleg harccsoportok létrehozásában jutott kifejezésre. A dandárok ugyanis 
— közbeeső intézkedési szerv nélkül — zászlóaljakra és közvetlen alakula
tokra tagozódtak. A rájuk bízott mindenfajta feladat ugyanakkor az erők 
és eszközök eredeti hadrendtől eltérő csoportosítását követelte meg. Ez a 
körülmény és a vezetés megkönnyítése vezette a dandárparancsnokokat 
menet- és barccsoportok létrehozására. Ezeket a csoportokat, amelyek össze
tétele mindenkor a feladatoktól függött, a parancsnokokról nevezték el. 
A megoldással lényegében a dandárszervezetből hiányzó ezredparancsnakot 
pótolták. 

A háború nem maradt hatástalan a gyorshadtest erkölcsi-politikai szelle
mére sem. A hadbalépést a hivatásos tisztek zöme németbarátságánál és 
szovjetellenességénél fogva örömmel fogadta. Hitt a világháború recept
jében, bízott a hitleri hadsereg verhetetlenségében és lebecsülte a szovjet 
hadsereget. Gyors és könnyű győzelmet remélt, amely előléptetést, kitün
tetést és a zsákmányban való részesedést jelent számára. Ám a háború 
véres valósága a gyorshadtestben szolgáló hivatásos tisztekkel viszonylag 
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hamar kezdte megértetni, hogy a szovjet hadsereg nagyon kemény ellenfél, 
s a remélt győzelmi séta csak álom. A hadtest kivonása után írt jelenté
seiteben éppen ezért őszintén felfedték a kiképzés, fegyverzet, felszerelés 
és hadseregszervezés terén megmutatkozó hiányosságokat. Érdemes meg
jegyezni, hogy a hadüzenet után a központi szervekben dolgozó tisztek való
sággal tülekedtek a hadibeosztásért, de a harctérre vágyás azonnal meg
szűnt, amint ismertté váltak a gyorshadtest alkalmazása (körüli tapasztala
tok. A bevonult tartalékos tisztek nagyjából hasonlóan vélekedtek a háború 
kimeneteléről, mint a hivatásosak. A különbség csupán az, hogy nem éltek 
annyira a korábbi német katonai sikerek bűvöletében és a Szovjetuniót 
nem tartották veszélyesnek az országra. Az egyik jelentés szerint: ,,. . , a 
tartalékos tisztikar nagy része nem volt áthatva attól a tudattól, hogy 
Szovjet-Oroszország szomszédsága offenzív veszélyt jelent az országra. így 
hiányzott a lelkekből az a rúgó, amely a csapatot ereje teljes megfeszítésére 
készteti.120 

A katonák széles rétegei a háborúval és annak céljaival szemben közöm
bösök voltak. Magatartásukra elsősorban a gazdasági nehézségeik, az egyre 
rosszabbodó megélhetési viszonyok gyakoroltak hatást. A háborúban való 
részvételért nem lelkesedtek, de nem is tanúsítottak azzal szemben ellen
állást. A propaganda hatása alatt elhitték, hogy a háború rövid ideig fog 
tartani és hamarosan leszerelhetnek. Ez a magatartás — elsősorban anyagi 
okokra visszavezethetően — rövidesen megváltozott és a katonák között 
háborúellenes hangulat kezdett kialakulni. A háborúellenesség nem párosult 
a háború jellegének felismerésével, a szovjet nép jogos önvédelmének elis
merésével, csupán a frontszolgálat hátrányos következményei váltottak ki. 
Jól mutatja ezt a 12. kerékpáros zászlóalj liangulatjelentése, mely szerint: 
„A legénység átoknak tartja, hogy a gys. hdt-hez tartozik, most az összes 
harcokat ő csinálja végig, emellett elveszítette a múlt őszi, ez év tavaszi, 
nyári és őszi kereseti lehetőségeit, amíg a többiek otthon jól keresnek és 
az állam nem kárpótolja őket. E tekintetben a tisztikar sem tud kézzelfog
ható érvekkel ellenkező irányban befolyást gyakorolni. Mindenki azt várja, 
mikor kerülhet haza."121 Az ilyen formában és módon megnyilvánuló elége
detlenség azonban amellett is bizonyít, hogy a katonák nem érezték magu
kénak a háborút és rávilágít a hadsereg erkölcsi-politikai állapotának inga
tagságára. 

Az elmondottak egyúttal kiáltóan cáfolják azt a (magabiztos, de teljesen 
megalapozatlan véleményt is, amelynek Lengyel Béla volt horthysta tábor
nok így adott kifejezést: „Ami azonban anyagban hiányzott, azt kiegyenlí
tette a csapatok szelleme és jobb kiképzése, valamint a jól képzett 
vezetés."122 

A gyorshadtest szereplésében, mint cseppben a tenger, tükröződnek a 
Horthy-hadsereg összes jellemzői, sorsában előrevetette árnyékát mindaz, 
ami erre a hadseregre várt a Szovjetunió elleni rablóháborúban. 

120 HIL. Kárpát-csoport >ainyaga. Rakovszky György vőrgy. jelentése. 
121 Uo. 2/1/5552/b. sz. 
122 ,,W,as ihm aber 'an Material fehlte glichen der Geist und die bessere Ausbildung der 

Truppe sowie die geschulte Führung aus." (Lengyel: i. m. 960. o.) 
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ШАНДОР ТОТ 

ПОДВИЖНОЙ КОРПУС ХОРТИСТСКОЙ АРМИИ В ГРАБИТЕЛЬСКОЙ 
ВОЙНЕ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО С О Ю З А 

к 25 летней годовщине 

Резюме 

Немецко-фашистское военное руководство в плане «Барбаросса» официально не 
считалось с венгерской армией, но это не означало то, что оно отказалось бы от её 
участия в агрессии против Советского Союза. Оно стремилось к тому, что Венгрия 
добровольно по своему самостоятельному решению участвовала в войне. В этих своих 
намерениях оно получило полную поддержку фанатических противо-советских хорти-
стких военных деятелей, у которых было головокружение от немецких успехов «мол
ниеносной» войны. Они в интересах участия в войне оказали сильный нажим на пра
вительство, которое в начале придерживалось к мнению: присоединяться только по 
немецкой просьбе. 

Организация, вооружение и обучение венгерской армии совершенно не удовлет
ворили современным требованиям. Руководители несмотря на это, направили её в вой
ну потому, что они недооценивали силу и возможности советской Красной Армии и 
переоценивали гитлеровские вооружённые силы. Они расчитывали на кратковремен
ную войну и своим участием в ней хотели добываться заслуги к удовлетворению 
своих новых территориальных требований. 

Венгерское главное командование начало войну с группой «Карпат». Группа «Кар
пат» состояла из 1. горной бригады, 8. егерской бригады, а также из подвижного кор
пуса состоящего из 1. и 2. моторизованной бригады и 1. конной бригады. Группа 
«Карпат» проводила преследование до 8-ого июля 1941 года до выхода к Днестру, 
но с этим она не могла помещать отходу советских войск. С 9-ого июля 1941 года, 
подвижной корпус участвовал в дальнейших операциях в составе 17. немецкой армии, 
остальные силы группы «Карпат» выполняли оккупационные задачи. 

Подвижной корпус, продвигаясь вперёд в направлении гг. Каменец—Подольск— 
Первомайск, получил роль в битве при Умане, целью которой являлась окружение 
основных сил Советского Югозападного Фронта немецкой Южной группой войск. 

Ни в битве при Умане, ни в последующем ударе направленном к Николаеву, под
вижной корпус не мог удовлетворить предъявленным к нему требованиям. Он не был 
в состоянии выполнять роль быстроходного соединения. После сражения при Н и к е 
лаеве подвижному корпусу необходимо было организовать длительный отдых, а по
том с конца августа до 6-ого октября поручить обеспечение реки по берегам Днепра. 
Конная бригада после этого была снята с фронта и направлена домой. Две моторизо
ванные бригады наступали дальше к Донецу, что достигли у Изюма. Здесь кончилось 
и их участие и после 15-ого ноября они также были сняты с фронта. 

Подвижной корпус потерпел сравнительно небольшой ущерб в личном составе, 
но в более значительной мере была уничтожена его боевая техника. Хотя подвижной 
корпус не выполнял значительную роль в боевых действиях всё таки ясно доказалась 
его неподготовленность и непригодность. В его выступлении и судьбе уже в началь
ный период отражалась всё, что возагалось на хортистскую армию во второй миро
вой войне. 
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SÁNDOR TÓTH 

DAS SCHNELLARMEEKORPS DER HORTHY-ARMEE 
IN DEM RAUBKRIEG GEGEN DER SOWJETUNION 

Auf den viertel jahrhundertigen Jahrestag 

Rezension 

Die deutsche faschistische Kriegsführung rechnete offiziel in dem Plan 
„Barbarossa" mit der ungarischen Armee nicht, das bedeutete aber nicht, dass 
sie auf die Teilnahme derselben in der Aggression gegen die Sowjetunion ver
zichtet hätte. Ihr Bestreben ging dahin, dass Ungarn sich freiwillig, aus eigenem 
Antriebe in den Krieg einschalte. In dieser Absicht bekam sie totale Unterstüt
zung von den verblendeten sowjetfeindlichen und durch die Erfolge des deut
schen „Biltzkrieges" betäubten horthystisch'en Militärleitung, welche im Interesse 
des Eintrittes einen kräftigen Druck auf die Regierung ausübte, die den Beitritt 
anfangs an die deutschen Aufforderung gebunden hat. 

Die Organisierung, die Bewaffnung und die Ausbildung der ungarischen Armee 
hait den Forderungen der Zeifrgemässheit ganz und gar nicht entsprochen. Ihre 
Leiter führten sie doch in den Krieg, weil sie die Kraft und die Möglichkeiten 
der sowjetischen Roten Armee abgeschätzt und die hitleristische Streitkräfte 
überschätzt haben. Sie rechneten auf einen kurzen Krieg und mit der Teilnahme 
in demselben wollten sie sich zu der Befriedigung ihres neuen Gebietsanspru
ches ,; Verdienste" erwerben. 

Die ungarische Kriegsführung schaltete sich in den Krieg mit der Karpaten-
Gruppe ein. Zu der Karpaten-Gruppe gehörte die 1. Gebirgsbrigade, die 8. Grenz
jägerbrigade, dann das aus den 1. und 2. motorisierten Brigaden und aus der 1. 
Kavalleriebrigade stehende Schnellarmeekorps. Die Karpaten-Gruppe übte bis 
zum 8ten Juli 1941 bis zur Erreichung des Dnjestrs Verfolgungskampftätigkeiten 
aus, damit konnte sie aber den Rückzug der sowjetischen Truppen nicht stören. 
Von 9ten Juli 1941 nahm das Schnellarmeekorps in den weiteren Operationen in 
der Unterordnung der 17. deutschen Armee teil, die anderen Teile der Karpaten-
Gruppe haben Besatzungsaufgaben versehen. 

Das Schnellarmeekorps beteiligte sich in der Richtung Kamenjez—Podolsikij— 
Perwomajsk vordringend, in der Schlacht bei Uman, welche das Ziel hatte, die 
Hauptkräfte der sowjetischen Südfront durch die "deutsche Heeresgruppe Süd 
umzuzingeln. So in der Schlacht bei Uman, wie in dem, der vorigen Schlacht 
folgenden, gegen Nikolajew versetzten Schlag konnte das Schnellarmeekorps den 
Forderungen nicht entsprechen, es nicht fähig war die Rolle einer schnellbewe
genden höheren Einheit zu erfüllen. Nach der Schlacht bei Nikolajew benötigte 
es auch eine längere Ruhe, dann hat es vom Ende August bis 6. Oktober entlang 
des Dnjeprs Flussicherung versehen. 

Danach hat man die Kavalleriebrigade aus der Frontlinie entzogen und nach 
Hause transportiert, die zwei motorisierten Brigaden drangen gegen die Donez 
vor, welche sie bei Isjum erreicht haben. Hier beendete sie ihre Rolle und nach 
dem 15ten November wurde auch sie aus der Fronitlinie entzogen. 

Das Schnellarmeekorps hat verhältnismässig mindere Verluste an Menschen 
erlitten, aber in desto grösserer Proportion ging ihre Kampf technik zugrunde. 
Obzwar sie keine bedeutende Rolle in den Kampftätigkeiten gespielt hat, hat sich 
ihre unausreichende Rüstung und ihre Untauglichkeit in vollem Mass erwiesen. 
Schon in der Anfangszeit hat sich der Schatten in seiner Rolle und in seinem 
Los alldas vorausgeworfen, was auf die Horthy-Armee während des zweiten 
Weltkrieges gewartet hat. 
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