
TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XII. Debrecen, 2004.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa

Novák Zoltán

Románia átállása a szövetségesek oldalára

A Vörös Hadsereg 1944 májusáig a keleti hadszíntér déli részén gyakorlatilag a 
Szovjetunió korábbi területeit a román határig visszafoglalta, és jelentős veszte
ségeket okozott a német 1. páncélos, valamint a 6., 8. és 17. tábori hadseregek
nek. Ezen időszak alatt a német katonai felső vezetés és Hitler figyelme mindvé
gig e térségre összpontosult. Az összes szovjet harckocsihadsereg itteni jelenlé
téből a németek arra következtettek, hogy a déli területeken indul meg a későb
biekben a Vörös Hadsereg nyári általános támadása is. Nem így történt.

Április közepén beköszöntő tavasz ismét sártengerré változtatta az utakat. A 
gépjárművek mozgása csaknem lehetetlenné vált. A szovjet csapatok utánpótlási 
vonalai nagyon megnyúltak, igy a további nyugati irányú előrenyomulásuk 
anyagellátási szempontból is kockázatossá vált. A német Dél-Ukrajna Hadsereg
csoport kihasználta az időt, és -  amikor a török újságokban már a keleti front 
déli szárnyának teljes összeomlásáról és a Balkán feladásáról cikkeztek meg
erődítette állásait Jasi és a Dnyeszter-torkolat között, valamint állásokat épített ki 
a Prut folyó nyugati partja mentén Kolomeáig.

A rossz út és terepviszonyok ellenére április 26-án a 2. Ukrán Front erői 
támadást indítottak a Prut és Moldova folyók között a német-román csapatokból 
álló Wöhler-seregcsoport román 4. hadserege ellen azzal a céllal, hogy elfoglal
ják Jasit. Kísérletük április 29-ig eredménytelen maradt, ezért a támadást leállí
tották. Május 2-án a 2. Ukrán Front erői ezúttal Targu Frumos irányában újítot
ták fel támadásukat. A támadás alatt a 2. harckocsihadsereg kötelékében a 16. és 
13. Harckocsihad-test, az önálló 11. gárda-harckocsidandár, valamint az ISZ-1 
és ISZ-2 nehézharcko-csikkal felszerelt 8. gárda- és 13. gárda-harckocsiezred 
alkotta a fő csapásmérő erőt.1 2

A mintegy 300-350 páncélossal és jelentős csatarepülő-támogatással roha
mozó 2. harckocsi- és 27. összfegyvernemi hadsereg erői a német LVII. 
páncéloshadtest és a román V. hadtest ellenállásába ütköztek. A szovjetek csu
pán három-öt kilométert jutottak előre. Német adatok szerint a támadók 160

1 Hans Friessner: Árulások, vesztett csaták (СО-NEXUS Pmt-teR, Budapest, 1992., a 
továbbiakban Friessner) 44. o.
2 Szabó Péter -  Számvéber Norbert: A KELETI HADSZÍNTÉR ÉS MA
GYARORSZÁG 1943- 1945 (Pueblo Kiadó, 2003., a továbbiakban Számvéber) 51. o.
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harckocsit és önjáró löveget veszítettek, ebből 65 páncélost a német-román csa
tarepülőgépek lőttek ki. A támadás második napján a seregcsoport újabb 103 -  
köztük négy ISZ-2 -  szovjet páncélos kilövését jelentette. Ebből 36 harckocsit a 
német-román légierő semmisített meg. A támadás folytatódott, s a szovjetek 
ugyan beékelődtek a román 4. hadsereg arcvonalába, de védelmüket áttörni nem 
tudták.

Wöhler gyalogsági tábornok német-román seregcsoportja saját adatai sze
rint április 26., és május 6. között 386 szovjet páncélost, 92 löveget és 100 re
pülőgépet semmisített meg. A SZTAVKA, látva a 2. Ukrán Front meddő roha
mait, május 26-án védelembe rendelte a Konyev marsall által vezetett csapato
kat. A 2. Ukrán Front parancsnokságát május 15-én Malinovszkij hadseregtá- 
bomok vette át.

Május 30-án a német 8. hadsereg (Wöhler gyalogsági tábornok) a 2. Ukrán Front 
állásai ellen Jasitól északra korlátozott célú támadást indított. A térségben bevetett 
német-román légierő az első napon 87, a harmadik napon 22, a negyedik napon 33 
szovjet repülőgép lelövését jelentette, mialatt sikerült néhány napra kivívnia a helyi 
légifölényt A támadó 79. gyalog-, 114., 23.,24. páncélos-, illetve később pedig a 
Grossdeutschland páncélgránátoshadosztály harcát ez jelentősen megkönnyítette. A 
szovjeteket kezdetben meglepte a német támadás. A 2. Ukrán Front azonban védelmét 
hamarosan máshonnan átcsoportosított tartalékok segítségével erősítette meg, és júni
us 2-án átmenetileg megállította a 8. hadsereget.

Június 3-án a németek felújították támadásukat. Másnap a 8. hadsereg csapatai 
Jasitól északnyugatra birtokba vették a hadművelet céljaként kijelölt magaslatokat. A 
támadás miután célját elérte, június 6-án befejeződött.3 “Ez a harcmodor rendkívül 
nagy veszteségeket okozott az ellenségnek élőerőben és anyagban egyaránt és saját 
oldalunkon keletkezett általában csekély veszteségek visszaadták a csapatainknak a 
fölény tudatát. A nagyon labilis és háborúba belefáradt románokkal ellentétben éppen 
az utóbbinak volt nagy jelentősége.”4

Ez volt a Wehrmacht egyetlen jelentősebb és sikeres támadása 1944-ben a keleti 
hadszíntéren. A németek ezáltal felszámolták a szovjetek Pruttól délre levő hadműve
leti hídfőjét, és ezzel a 8. hadsereg védelmi lehetőségei is jelentősen javultak. A szov
jetek vesztesége német adatok szerint 3500 halott, 1319 hadifogoly, 209 páncélos, 364 
repülőgép, valamint 309 löveg és páncéltörő ágyú volt.

Június 10. körül a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport, nevezetesen a német 6., 8. és 
17., valamint a román 3. és 4. hadseregének összesen 27 gyalog-, két vadász-, öt pán
célos-, két páncélgránátos-, két hegyihadosztállyal, egy SS hadosztállyal, egy ejtőer
nyős-hadosztállyal, egy biztosító hadosztállyal és 12 román hadosztállyal rendelkez
tek.

A mintegy 654 kilométer széles arcvonalon védő Dél-Ukrajna Hadsereg
csoport, melynek élére július 24-én Johannes Friessner vezérezredes került 
(elődje Schömer vezérezredes volt, aki az ő helyét vette át az Észak Hadsereg
csoport élén), a német 6. és 8. tábori, valamint a román 3. és 4. hadseregből állt.

3 Számvéber 51. o.
4 Friessner 44-45. o.
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A német hadseregek egy-egy román hadsereggel hadseregcsoportot alkottak 
(267 kilométert a román csapatok tartottak), melyek Wöhler-, illetve Dumitres- 
cu-seregcsoport elnevezéssel működtek. Ezen seregcsoportok mintegy 500 ezer 
német és 431 ezer román katonával, 121 harckocsival, 284 rohamlöveggel, 7600 
löveggel és aknavetővel, valamint 810 harci repülőgéppel rendelkeztek.

A keleti fronton bekövetkezett német vereségek hatására melyben a román 
hadosztályok is jelentős veszteséget szenvedtek, Romániában mélypontra süly- 
lyedt a háborús lelkesedés, ráadásul a német diplomácia sem bizonyult éppen 
ügyesnek. A magyarok fegyveres erőinek zömét az ország belsejében, illetve az 
ország déli határain összpontosították. Románia ezt komoly fenyegetésként ér
zékelte.

A magyar politikai és katonai vezetést nagy mulasztás terhelte volna, ha 
számításai között nem szerepelt volna Románia valószínű arcvonal változtatása 
is. Éppen ezért -  Hitler határozott kívánsága ellenére is -  a magyar diplomácia 
és katonai hírszerzés nagy figyelmet szentelt a romániai, illetve a Romániával 
kapcsolatos eseményeknek. A PORUNCA VREMI c. román lap 1943. augusztus 
12-i cikke már elég nyíltan kijelentette, hogy Románia szövetségeseit cserben 
fogja hagyni. Erről részletesen beszámolt a magyar kormánynak a külügymi
nisztérium 1943. július 31-én, és részletesen jelentett a bukaresti magyar követ 
1943. október 19-én. Bukarest már azzal a szándékkal rontotta folyton a Magya
rországgal való viszonyát, hogy ezzel indokolhassa meg nagy katonai erőinek 
további, dél-erdélyi állomásoztatását. Szombathelyi vezérezredes, a honvédve
zérkar főnöke a németek felé szintén azzal érvelt, hogy tekintettel a dél-erdélyi 
nagy román erőkre, nem adhat több magyar csapatot a keleti arcvonalra.

A magyar kormány előtt már 1943. októberében ismeretessé vált a román 
politikusoknak a háborúból való kiválást munkáló tevékenysége, még pedig nem 
csak az ellenzékké. Még Hitler feltétlen bizalmát élvező Antonescu marsall is, 
már 1943. július 1-jével elhatározó lépést tett. Mihail Antonescu miniszterelnök
helyettes Mussolinit igyekezett rábeszélni, szakadjanak le Németországról, te
gyen ilyen értelmű ajánlatot a nyugati szövetségeseknek. A Maniu-csoport An
karában vette fel a kapcsolatot, a svédországi román követ, Frederic C. Nano, 
Antonescu megbízásából Stockholmban Kollontaj asszonnyal, a szovjet követtel 
tárgyalt a fegyverszünetről. Benes levélben közölte Maniu ellenzéki vezérrel 
Moszkva álláspontját a román fegyverszünetre vonatkozóan, amit Maniu 1944. 
január 8-án elfogadhatónak minősített. Az 1944. február 14-én kezdődött, szoká
sos évi román vezérkari megbeszélések után Mihály király és Mihail Antonescu 
tudtával, beleegyezésével, március elején Brabu Sitrbey herceg Ankarán át Kai
róba ment, hogy angol és amerikai megbízottakkal fegyverszüneti tárgyalás elő
készítéséről tájékozódjék.

Április 14-én már a fegyverszüneti feltételeket is közölték Bukaresttel, 
amelyet Románia június 29-én Kairóban el is fogadott.5

Amikor a szovjet haderő elérte a Dnyesztert és Jasinál a román határt, sőt

5 Reszneki Zákó András: Őszi Harcok 1944 (Kráter Kiadó, Budapest, 1991., a további
akban R e s z n e k i)  5. o.
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részben már az országba is betört (Beszarábiában), Antonescu marsall, államfő, 
1944. áprilisában általános mozgósítást rendelt el. Az újabb mozgósítás 
Friessner szerint nagy tett volt Antonescu részéről, ugyanis egyáltalán nem lel- 
kesültségből, hanem kemény belső harcok árán történt, annál is inkább, mivel a 
román király nem titkolta vonzalmát az angolszászok iránt.

A marsall személyéről Friessner szerint az alábbiakat szükséges tudni: “Az új 
Románia megteremtője, alacsony termetű, sovány, szürkéskék szemű, rokonszenves 
férfi. Jellegzetesen huszártiszti alkat. Szerény, de fellépése magabiztos, mindennemű 
hadi helyzetben azonnal eligazodik. Mint államférfi és katona kizárólag hivatásának 
él. Maroknyi kíséretével állandóan úton van, gyakran megjelenik az arcvonalon. A 
német katonai vezetés iránt bizalommal viseltetik. Hitlertől viszont kifejezetten ide
genkedik, ezt azonban taktikai okokból természetesen nem érzékelteti velünk. Az a 
benyomásunk, hogy jól érzi magát a körünkben.

Legszűkebb környezetében -  felesége és annak barátnője Goga, a költő öz
vegye, valamint névrokona, Mihail Antonescu, miniszterelnök-helyettes részéről 
-  már érzékelhetők az árulás jelei. Parancsainak egy részét nem továbbítják. A 
többit elintézi a lustaság és a hagyományos balkáni korrupció, és így a marsall 
szándékai nem valósulnak meg. Amikor egyszer Románia jövőérői beszélget
tünk vele egy esetleges szovjet győzelem esetén, kijelentette: “Akkor elődeink 
sorsa várna ránk, vissza kellene húzódnunk a Kárpátok erdeibe, hogy ott várjuk 
ki, mig az ázsiai áradatot ismét visszaszorítják keletre. Nem maradhatnak itt 
örökké ezek a hordák.” Világosan látta a nagy veszélyt, és következtetéseit a 
végsőkig érvényesítette a küzdelemben.”6

Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a vezérkar főnöke mondta Keitel ve
zértábornagynak 1944. március 18-án: “ ...a németek tartják Jon Antonescut, 
Antonescu tartja a németeket, de a román nép se a németeket, se Antonescut 
nem tartja.” 7

A nyári hónapokban sok minden történt, hogy javuljon a románok fegyver
zete és kiképzettsége. Német oktatószemélyzet érkezett, német fegyvereket szál
lítottak, német harckocsikkal és német kiképzőkkel látták el a Nagy Románia 
páncéloshadosztályt. Fedezékeket építenek. Az északi frontszakaszon kijavítják 
és kedvező helyzete miatt új román hadosztályokkal szállják meg a Traján- 
vonalat, amelyet még békében építettek ki, és a terep magaslatain húzódik, ezért 
kifejezetten erős. A románok védelmi készségét és hangulatát javítja a védelmi 
harcokban elért számos siker, a jobb fegyverzet és a kiképzésben megvalósított 
szoros együttműködés. Ez a látszat.8

Különösen nagy gondot okozott a vasút helyzete. A műszaki szempontból 
amúgy is csekély teljesítményű román vasútvonalak, amelyek a Kárpátokon át 
Magyarországra vezetnek, szinte teljesen megbénultak a Magyarország és Ro
mánia között támadt igazgatási nehézségek miatt. A kölcsönös kellemetlenkedé
sek elképesztő időveszteséggel jártak. A németek számára lehetetlen volt nyo-

6 Friessner 46. o.
7 Reszneki 6. o.
8 Friessner 47. o.
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mon követni a szállítmányok útjait. Baráti országról lévén szó a Wehrmacht 
főparancsnoksága nem engedte a beavatkozást a hadseregcsoport főparancsnok
ságának. Mindez gondot okozott az utánpótlás eljuttatásában. Három hétbe telt 
mire Németországból megérkeztek a szállítmányok. Gyakran egész szerelvé
nyeknek nyoma veszett. Ezeket repülőgépekkel kellet kerestetni a vasúti pályá
kon, hogy aztán a mozdonyvezetők szabályos megvesztegetése árán, eljussanak 
az arcvonalra. A vasút teljesítőképességének fokozása céljából olyan primitív 
módszert is alkalmaztak, hogy az utánpótlásként érkező élőerőket gyalogmenet
ben jutatták át a Kárpátokon. A Kárpátoktól nyugatra, a magyar területen kira
kodtak, és az ellátó állomásokkal is felszerelt karavánutakon átvezették őket a 
hegyeken, hogy aztán a román területen ismét bevagonírozzanak.9

1944. augusztus 1-jén Friessner vezérkari főnökével együtt Bukarestbe re
pült. Fogadására a repülőtéren megjelent von Killinger német nagykövet, 
Hansen lovassági tábornok, a romániai német katonai misszió vezetője, 
Gerstenberg tábornok, a Romániába telepített német légierő parancsnoka és má
sok. Friessner erre így emlékszik vissza: “Először Grestenberg tábornoktól kér
tem tájékoztatást, aki egyszersmind a hadseregcsoport számára oly fontos 
ploesti-i olajvidék védelméért is felelt. Jól előkészített tájékoztatása azt sugallta, 
hogy az olajvidék biztonságát semmi sem veszélyezteti. Kifejtette, hogy zavar
gások esetén egyetlen német légvédelmi üteggel szétverne bármilyen bukaresti 
puccsot. Az ilyen célra elégségesnek tartott légvédelmi egységek és karhatalmi 
alakulatok azonban nem a hadseregcsoport német főparancsnokának, hanem 
mint fő illetékesnek, Göring birodalmi marsallnak, illetve Himmlernek voltak 
alárendelve. Ennek a szerencsétlen irányítási rendszernek még végzetes követ
kezményei lettek.

Grestenberg tábornok tájékoztatása után -  Grestenberg egyébként csak azt 
kérte tőlem, támogassam Hitlernél egy vadászszázad ideirányítását, amit másnap 
indítványoztam is -  megbeszélést folytattam a német nagykövettel. Még az első 
világháború időszakából ismertük egymás, amikor is von Killinger egy tengera
lattjáró parancsnokaként példás bátorságot és rettenthetetlenséget tanúsított. 
Igazi hazafi, rámenős, kalandos természetű ember volt, csak éppen diplomatának 
alkalmatlan. Ehhez nem csak szakképzetségét, de valószínűleg az intellektuális 
képességeit is nélkülözte. Fölöttébb hézagosán tájékoztatott ezen a napon és -  
mint később kiderült -  tájékoztatása egyáltalán nem felelt meg a tényeknek.

Mikor a román kormány megbízhatóságáról kérdeztem szó szerint a követ
kezőket mondta: A nép és a kormány Antonescu marsall mögött áll.” Úgy tudta, 
hogy a marsallnak Julius Maniu, a parasztpárt vezetője, Mihail Antonescu mi
niszterelnök-helyettes és az anyakirálynő az ellenlábasa. “Jó és közvetlen kap
csolatok fűzik” azonban a királyhoz és a nemzeti körökhöz, ezért minden felfor
gatási kísérlettel fel fognak számolni. Tájékoztattam Killingert a fülembe jutott 
híresztelésekről. Megkérdeztem, hogy egy román kormányválság esetére milyen 
intézkedéseket tett a német kormányzat, mire a követ kijelentette: “Eddig sem
mit sem tett! De a kormányválság nem is fenyeget, ha mégis bekövetkezne lesz

9 Friessner 47. o.

229



elég idő a leszerelésre. A külügyminisztériumunk akkor ide fogja küldeni a meg
felelő embereket, és ők majd rendet csinálnak.” Érdeklődésemre, van-e legalább 
néhány megbízható partnere, akire szükség esetén támaszkodhat, levéltárcájából 
elővett egy papírdarabkát, amelyre ceruzával csupán néhány név volt felírva. Ez 
volt minden.

Mindenesetre az volt a benyomásom, hogy részünkről nagyon naiv módon, 
semmiképpen sem megnyugtatóan foglalkozunk az üggyel. Mindez arra indított, 
hogy lojálisán közöljem Killinger nagykövet úrral: kötelességemnek érzem ag
godalmam haladéktalan jelentését Hitlernek és Ribbentrop külügyminiszternek. 
Bejelentésemet a nagykövet nem nagy örömmel fogadta.”10

Ion Gheorge, az akkori berlini román követ, a következőket írja 
Killingerről: “Romániáról és a román karakterről úgyszólván semmit sem tu
dott.” Killinger éppenséggel ismerte a romániai politikai intrikákat, de “a külön
böző konspirációkat, melyekről beszámoltak neki, egyáltalán nem vette tudomá
sul... Ez az ember akaratlanul is óriási kárt okozott hazájának, és Romániához 
fűződő kapcsolatainak, mivel nem a közeledést, hanem a kapcsolatok elmérge
sedését idézte elő”11

Augusztus 3-án, Friessner a repülőgépen a vezéri főhadiszállásra küldte 
Trotha vezérkari ezredest, vezérkarjának rangidős tisztjét és dr. Lehmann tarta
lékos főhadnagyot, a hadseregcsoporthoz beosztott külügyminisztériumi össze
kötőt, mindegyikük egy levelet vitt Hitlerhez, illetve Ribbentrophoz. Ezekben a 
levelekben lényegében beszámol a Bukarestben tapasztalt aggasztó helyzetről. 
Trotha ezeredes kérte Guderiant, hogy határozottan támogassa Friessner javas
latát, miszerint az egész romániai térség kerüljön Wehrmacht hatáskörbe.

Mielőtt Antonescu marsall augusztus 5-én Hitlerhez látogatott, Keitel 
egyetértett Frissner javaslataival. Antonescu marsall látogatását követően, Keitel 
már kisebb hajlandóságot tanúsított, Románia magatartását megbízhatóbbnak 
ítélte, és kijelentette: Románia életre-halálra kötődik hozzánk, és ő nem hiszi, 
hogy a közeljövőben bármi is előfordulhat. Keitel ezekkel a szavakkal bocsátotta 
el Trothát a hadseregcsoport vezérkari tisztjét: “Maguk csak tartsák a frontot, a 
hátukat majd én biztosítom.” Killenger nagykövet még augusztus 10-én is azt 
jelentette Ribbentropnak, hogy “a helyzet teljesen nyugodt. A Németországgal 
való szövetségnek Mihály király a biztosítéka.”12

Sokat mond Friessner véleménye a magyar-román ellentétről: “A magyarok 
és a románok egyaránt ősellenségei voltak a bolsevistáknak, de -  miként utaltam 
rá -  egymást is megfojtották volna egy kanál vízben. A románok mindenek előtt 
azt nem tudták megbocsátani, hogy a bécsi döntés értelmében erdélyi területek
ről kellett lemondaniuk a magyarok javára. Megütközve tapasztaltam, hogy a két 
nemzet körében mennyire ellenséges indulatok uralkodnak a másikkal szemben. 
Hogyan lehetett ilyen körülmények között eredményes koalíciós háborút viselne,

10 Friessner 55.-56. o.
11 Ion Gheorghe Rumtniens Weg zum Satellafenstaat (Heidelberg, 1953., a továbbiak
ban Gheorghe) 402. о.
12 Friessner 60. о.
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amikor a koalíciós partnerek egyaránt bizalmatlanok voltak és kölcsönösen 
gyűlölték egymást? Abban az esetben, ha az oroszok kikényszerítik a német
román front visszavonását, a román csapatoknak a Kárpátokban elkerülhetetle
nül magyar területre kellett volna lépniük, sőt magyar területet kellett volna vé
deniük. Rendkívül súlyos probléma volt ez akkor.1 ’

A szovjet 2. és 3. Ukrán Frontok 1944. augusztus 20-án román területen 
újabb hadászati jelentőségű támadást indítottak. A jasi-kisinyovi hadművelet 
célja Románia háborúból való kiléptetése és a német-román csapatokból álló 
Dél-Ukrajna Hadseregcsoport szétverése volt. Az utóbbi hadseregcsoport erői 
fedezték a Balkán és a Kárpát-medence felé vezető útvonalakat. A szovjet csa
patok a Keleti-Kárpátok vonulataitól a Fekete-tengerig húzódó német-román 
közös arcvonalat Jasi, Kisinyov és Bengyeri körzetében kívánták áttörni, hogy 
ezek után előrenyomulásukat Bukarest és a Ploesti környéki olajmezők irányá
ban folytathassák.

Miután a Dél-Ukrajna Hadseregcsoporttól korábban már hat páncélos- vagy 
páncélgránátos-hadosztályt és hat gyaloghadosztályt vontak el a Közép- 
Hadsereregcsoport megsegítésére, páncélos-tartalékként csupán a német 20. és 
13. páncélos-, a 10. páncélgránátos-hadosztály, valamint a hiányosan kiképzett 
román Nagy-Románia páncéloshadosztály állt rendelkezésre. Augusztus 13-i 
adatok szerint a 13. páncéloshadosztálynak 41 Panzer IV harckocsija, a 10. pán- 
célgránátos-hadosztálynak 23 rohamlövege, a román páncéloshadosztálynak 
pedig 52 Panzer IV harckocsija és 34 német gyártmányú rohamlövege volt.

R. J. Malinovszkij hadseregtábomok 2. Ukrán Frontjának és F. I. Tolbuhin 
hadseregtábornok 3. Ukrán Frontjának állományában ezzel szemben 1 millió 
314 ezer 200 katonát, 1428 harckocsit és 446 önjáró löveget, 16 ezer löveget és 
aknavetőt, ebből 2307 páncéltörő ágyút és 893 rakéta-sorozatvetőt, valamint az 
5. és 17. légi hadsereg állományában 2200, ebből 1848 harci repülőgépet vet
hettek be.

A szovjetek a hadművelet végrehajtására összesen 10 összfegyvememi had
sereget, egy harckocsihadsereget, hat harckocsi- vagy gépesített-hadtestet, 88 
lövész- vagy légideszant-hadosztályt, három lovashadosztályt, három megerő
dített körletet, öt tüzérhadosztályt, két tengerészgyalog-dandárt, két önálló 
harckocsidandárt, egy gépkocsizó lövészdandárt, egy önjáró tüzérdandárt, 14 
harckocsi- vagy önjáró tüzér ezredet és számos megerősítő tüzéralakulatokat 
vontak össze. A katonák egy része viszont rosszul kiképzett és hiányosan felsze
relt újonc volt, akiket a felszabadított Ukrajnában és az elfoglalt Beszarábiában 
frissen soroztak be.13 14

Közvetlenül a támadás előtt Bukarest parancsára magas rangú román csa
patparancsnokokat vontak ki az arcvonalból, illetve cseréltek le, köztük 
Racovica tábornokot a román 4. hadsereg főparancsnokát. 15 A németek nem 
tudták, hogy a román ellenzék kért az oroszoktól átütő erejű támadást, hogy az

13 Friessner 62. o.
14 Számvéber 88. o.
15 Friessner 66. o.
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átállás megtörténhessék. A védelmi tervek elárulásával, szintén a támadás sikerét 
szolgálták a románok, amire a béketárgyaláson Grogore Gafencu román kü
lügyminiszter mint döntő román érdemre hivatkozott. Rajta kívül főleg Maniu, 
meg a közvetítő Constantin Visioianu -  későbbi vezető román exilpolitikus nyu
gaton -  voltak az árulók.16

Augusztus 20-án reggel, mintegy másfél-két órás tüzérségi előkészület után 
meginduló támadás csaknem az egész arcvonalon, már az első napon jelentős 
szovjet sikereket hozott. Jasitól északnyugatra a német 8. hadsereg jobb szár
nyán harcoló román 4. hadsereg vonalába a szovjet 2. Ukrán Front 27. és 52. 
hadseregének erői már az első napon 30 kilométer szélességben és 16 kilométer 
mélyen betörtek, miután a román a román 5. és 7. gyalogoshadosztályok egy 
része harc nélkül kiürítette állásait. A siker kifejlesztésére a szovjetek a nap má
sodik felében bevetették a 6. harckocsihadsereget is.

A szovjet betörés keleti felén, Jasi térségében a német 10. páncélgránátos- 
hadosztály ellenlökései következtében különösen súlyos harcokra került sor. 
Augusztus 21-én a német páncélgránátos-hadosztály 100-150 szovjet harckocsi
val és önjáró löveggel vívott veszteségterhes harcot, és eközben 40-50 szovjet 
páncélos kilövését jelentette.

A szovjet 52. hadsereg 73. és 48. lövészhadtstének erői az önálló 233. 
harckocsidandár, a 31. páncéltörő tüzérdandár, a 98. nehéztarackos tüzérdandár, 
valamint az 5. légi hadsereg kötelékeinek támogatásával augusztus 21-én elfog
lalták Jasit. A 18. harckocsihadtest délkeleti irányban, a Prut folyó átkelői felé 
folytatta a támadást. A 6. harckocsihadsereg, valamint az 5. gárda- 
lovashadtesből és a 23. harckocsihadtestből létrehozott Sz. I. Gorskov vezérőr
nagy irányította lovas-gépesített csoport déli irányban, a Szeret átkelői és 
Focsani városánál található szűkület felé nyomult előre, hogy megteremtse a 
Bukarest elleni támadás előfeltételeit.

A két szovjet front elsődleges célja a július 18-tól Maximilian Fretter-Pico 
tüzérségi tábornok által irányított német 6. hadsereg Kisinyov körüli állásainak 
bekerítése volt. A 6. hadsereg jobbszámyát fedező XXX. hadtest déli szárnyát a 
szovjetek már az első nap délutáni óráiban 50 páncélossal áttörték. A német 13. 
páncéloshadosztály ellenlökésekkel próbálta megmenteni a helyzetet. A román 
3. hadsereg erői közül a 4. hegyihadosztály vonalát teljes szélességében átgá
zolták, és a román 21. gyalogohadosztályt is kivetették állásából. Bengyeri kör
zetében azonban két német hadosztály több napon át tartotta állásait, mely átme
netileg megakadályozta a szovjet 7. gépesített hadtestet abban, hogy a szűk híd
főből kitörhessen.

16 Reszneki 11. o.
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Augusztus 21-én a szovjetek tovább nyomultak délnyugat felé, miután a 
német 153. tábori kiképzőhadosztályt 717. gránátos ezredét megkerülték 
Volontiritől északra, a 13. páncéloshadosztály 66. páncélgránátos-ezredét pedig 
Festelitánál szétverték. A 13. páncáloshadosztály a támadó szovjet páncélosok-
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kai Popeascától nyugatra felvette a harcot, majd miután a XXX. hadtest erőivel 
közösen 92 szovjet harckocsi kilövését jelentette, átmenetileg megakadályozta 
az áttörést Causanii Noui felé. A szovjetek azonban hamarosan tovább nyomul
tak előre nyugati irányban.17

Augusztus 21-én újabb alapos megbeszélésre került sor Friessner és 
Antonescu között, aminek folyamán Antonescu maradéktalanul egyetértett 
Friessner helyzetmegítélésével és szorosabb együttműködésben állapodtak 
meg.18 A német-román visszavonulást elkésve, csak augusztus 22-én reggel, 
Hitler engedélye után rendelte el. Friessner vezérezredes csapatai a Duna deltája 
és a Prut folyó felé tértek ki, de a szovjetek gyorsan mozgó hadtestei előttük 
birtokba vették az átkelők nagy részét.

Augusztus 23-án este, Mihály király parancsára, a bukaresti királyi palotá
ban letartóztatták Antonescu marsallt. Este 10 órakor a király rádión utasította az 
összes román csapatot, hogy a Szovjetunióval létrejött fegyverszünet miatt 
szüntessék be a harcot.

Az első, telefonon érkező bizonytalan hír este fél kilenckor futott be a Dél- 
Ukrajna Hadseregcsoport főhadiszállására. Friessner megpróbálta menteni a 
menthetőt, és saját szakállára intézkedet, kiterjesztette parancsnoki jogkörét az 
összes román területen lévő német alakulatra.

“Amikor ismeretessé vált az árulás, azonnal felhívtam az alárendeltségem
ben lévő rangidős román tábornokot, Dumiterscu vezérezredest, a román 3. had
sereg főparancsnokát, és a véleményét kértem a bukaresti eseményekről. Dumit- 
rescu idősebb, tisztességes tábornok volt, emberileg nagyon is becsültem, akihez 
addig jó kapcsolat fűzött. Közölte velem telefonon, hogy kormányának eljárása 
teljesen meglepte, de mindaddig, amíg nem kap más utasításokat Bukarestből, 
csak eddigi feladatát teljesítheti. Személy szerint nagyon sajnálja az eseménye
ket, és az a szándéka, hogy megírja a felmentés iránti kérelmét. “Azt azonban ne 
kéije tőlem excellenciád -  tette hozzá -, hogy megszegjem a királynak tett es
kümet.”

Hasonló választ kaptam kérdésemre a román 4. hadsereg parancsnokától, 
Steflea hadseregtábomoktól is, aki augusztus 22,-éig a román nagyvezérkar fő
nöke volt: meg kell várnia Bukarest utasításait, és csak aztán nyilatkozhat. Ő 
azonban előzetesen közli minden tervezett intézkedését, hogy ne okozzon meg
lepetéseket a hadseregcsoportnak. Néhány órája ugyanez a tábornok, vezérkari 
főnökömmel folytatott megbeszélésen azt javasolta, hogy a hadseregcsoport 
képviselője augusztus 24-én keresse fel Madaric tábornokot Bukarestben, és 
tárgyalja meg vele az ellátási problémákat. Steflea még azt is tervezte, hogy 
Antonescu marsallal megbeszéli javaslatunkat: a román 4. hadsereget Tecuci 
mögött vessük be és ott szervezzük meg a védelmet. Mindebből arra következ
tettünk, hogy Steflea tábornokot is meglepte a puccs híre. Őrá és a többi román 
hadseregparancsnokra azonban többé nem számíthattunk.”19

17 Számvéber 89. o.
18 Friessner 76. o.
19 Friessner 89.-90. o.
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Este 11 órakor Frissner felhívta telefonon Hitlert. Hitler egyetértett 
Friessner javaslataival, majd megparancsolta: “Söpörje el azonnal azt az áruló 
klikket, hozzon létre új kormányt”20. Friessner közölte, hogy ezeket a parancso
kat nem lehet végrehajtani. “Akkor hatalmazza fel a legmegbízhatóbb román 
hadseregparancsnokot, hogy alakítson megbízható kormányt.” Friessner közölte, 
hogy utóbbiak nem akarnak együttműködni, illetve megszegni legfelsőbb had
uruknak tett esküjüket. “Egy óra múlva további parancsokat kap.” És ezzel vége 
is lett a beszélgetésnek.

“Teljes bizonyossággal állítható, hogy Hitlert -  kivált az utolsó időszakban 
-  soha nem riasztották meg azok a hírek, amelyek Romániából a fülébe jutottak. 
Szilárd meggyőződése volt, hogy ameddig Antonescu marsall vezeti Romániát, 
nyugodtan alhat. Soha nem nyugtalanították a német nagykövetségről és a kato
nai vagy civil forrásokból származó, tudomására jutott információk, holott né
hány jelentés világosan jelezte, mit szövögetnek Bukarestben.

Másfelől sok ilyen információ el sem jutott Hitlerhez, hanem elakadt a kü
lönböző hivatalokban. Ugyanakkor von Killinger nagykövet beszámolói -  ré
szint tájékozatlanságból, részint presztízsféltésből -  lekicsinyellték a bukaresti 
konspirációs eseményeket, így történt, hogy nem sokkal az államcsíny előtt, 
Killinger azt jelentette: Romániában minden rendben van, és minden ennek el
lentmondó hír a megszokott intrikák és fecsegések túlértékeléséből fakad! A 
Biztonsági Szolgálatnak, Canarisnak, a Wehrmacht Főparancsnokságnak és a 
Külügyminisztériumnak azonban kitűnő egyéb információi voltak. Hitlert csak 
részlegesen tájékoztatták, holott a megelőző intézkedéseket neki kellett volna 
elrendelnie.”21

Éppúgy érthetetlen, miért lepte meg az összeomlás a bukaresti német kato
nai missziót, amely 1940 óta működött Romániában.22

Augusztus 24-én reggel megérkezett a “Führerparancs”, mely elő írta a 
“bukaresti puccs leverését, a király és kamarillájának letartóztatását.” A parancs 
kézhezvétele után még azon a napon Bukarest felé indultak a Luftwaffe Ploesti 
körzetébe telepített légvédelmi egységei: az volt az utasítás, hogy szállják meg a 
város legfontosabb pontjait és állítsák helyre a rendet. Az akció végrehajtására 
Hoffmeyer SS-dandártábornok kapott megbízást, mivel Gersten berg tábornokot, 
aki a német nagykövettel és Hansen tábornokkal, a német katonai misszió veze
tőjével együtt a nagykövetségen volt, cselekvésében akadályozta a nagykövetség 
köré vont román páncélosok “védőgyűrűje”

Amikor a román főhadiszálláson tudomást szereztek a légvédelmi egységek 
megindulásáról, Gerstenberg tábornokot -  aki azt ígérte, megkísérli leállítani a 
Bukarest felé közeledő német légvédelmi alakulatokat -  az új kormány kien
gedte a követség épületéből. Mikor megérkezett a német csapatokhoz, telefonált 
a hadseregcsoport főparancsnokságának és továbbította az új kormány kérését: 
szüntessék be a Bukarest elleni harccselekményeket. Parancsot kapott, hogy

20 Freissner 90. o.
21 Gheorghe 420. o.
22 Tippelskrich Geschichte des zweiten Weltkrieges (Bon, 1951.) 560. о.
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vegye át a Plloesti-harccsoport irányítását. A Bukarest megszállását elrendelő 
parancs változatlanul érvényben maradt.

Sanatescu tábornok új kormánya, melyben Rakovitza, a román 4. hadsereg 
korábbi főparancsnoka töltötte be a hadügyminiszter tisztét, közölte: 
“Amennyiben nem állítják le azonnal a német intézkedéseket, minden németet 
ellenségnek tekintenek.” Augusztus 24-én a reggeli órákban Frissnert felhívta 
Hansen tábornok és kijelentette: von Killinger nagykövettel, dr. Clodius követ
tanácsossal, valamint Gerstenberg tábornokkal egyetértésben az a véleménye, 
hogy saját erőik nem elégségesek Bukarest megszállására és az új kormány félre 
állítására, és hogy az akció bizonyosan kudarcba fullad. Ennek alapján Friessner 
egyenlőre leállította a hadseregcsoport részéről kezdet intézkedéseket és Hitler 
döntését kérte. Hitler azonban ragaszkodott az eredeti parancs végrehajtásához. 
A Bukarest ellen indított akció tehát kudarcba fulladt -  jóllehet Gerstenberg 
tábornoknak nem sokkal előtte még az volt a véleménye, hogy az új kormány 
“csupán maroknyi klikk, és a félelemtől teli a nadrágja”, és hogy a román csa
patok csupán “vékony gyűrűt vontak Bukarest köré”. Még a légi úton szállított 
gyalogság sem tudott javítani a helyzeten.

Hitler most már azt parancsolta, hogy a légierő bombázza Bukarestet, ki
váltképp a királyi palotát. Frissner, vezérkari főnöke Grolman tábornok útján 
ismét felhívta a Wehrmacht - főparancsnokság figyelmét a bukaresti kormány- 
nyilatkozat ama passzusára mely szabad elvonulást ígért minden német csapat 
számára. Kifejezetten aggódtak, hogy a román főváros bombázása kiváltja az 
ellenségeskedéseket valamennyi német alakulattal és hátországban lévő intéz
ménnyel -  kórházakkal, lőszeranyag- és élelmiszerraktárral stb. -  szemben. 
Friessner, hogy késleltesse a bombázás végrehajtását, elrendelte, hogy a 4. légi- 
flottánál ismét vizsgálják meg a feltételeket.

Hitler Göringgel együtt augusztus 23-án este mérlegelte a bombázás lehe
tőségét. Göring telefonált Gerstenberg tábornoknak, a légügyi attasénak. A be
szélgetés során Gerstenberg -  miként korábban is -  bagatellizálta a helyzetet, és 
anélkül, hogy végiggondolta volna a következményeket, szorgalmazta a zuhanó
bombázók bevetését. Göring ezután adta ki a parancsot, Friessnert meg sem 
kérdezték A hatás katasztrofális volt. A román csapatok ezután, olyan parancsot 
kaptak a királytól, hogy minden némettel ellenségként bánjanak, lépjenek fel 
ellenük és fegyverezzék le őket. Ettől kezdve megváltozott a román lakosságnak 
ama részének érzülete is, amely addig nem helyeselte a kormánynak a váltását, 
és még mindig lojalitás tanúsított a németekkel szemben.23

Augusztus 24-én a 2. Ukrán Front 18. harckocsihadtsetének 110. és 170. 
harckocsidandára, valamint a 3. Ukrán Front 4. gárda-gépesítetthadtestének 36. gárda- 
harckocsidandára Leóvó körzetében felvette egymással a kapcsolatot. A német 6. 
hadsereg -  Sztálingrád óta immár másodszor -  Kotovszkojétől nyugatra bekerítették. 
Rajta kívül a 8. hadsereg részeinek a visszavonulási útját is elvágták, és ennél fogva 
összesen öt hadtest 18 német gyalog- egy tábori kiképző-hadosztálya, a 13. páncélos-, 
és 10. páncélgránátos-hadosztály részei, valamint két román gyalogoshadosztály ma

23 Friessner 94. о .
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radványai kerültek katlanba a Prut folyó két -  zömmel keleti — oldalán. A szovjet légi
erő gépei heves támadásokat intéztek a gyűrűben rekedt erők ellen.

A szovjet 46. hadsereg Dnyesztrovszkij körzetében, a Fekete-tengernél egy 
nappal korában bekerítette a román 3. hadsereget, amely augusztus 24-én be is 
szüntette a harcot. A szovjet 5. csapásmérő hadsereg erői aznap birtokba vették 
Kisinyovot. A német 6. hadsereg augusztus 28-tól próbált meg délnyugati irányban, 
Husi felé kitömi a bekerítésből, és átkelni a Pruton. Ebben a szovjet 4. gárdahadse
reg rosszul szervezet átcsoportosítása, illetve a lengyel arcvonalra szánt 5. csapásmé
rő hadsereg elszállítása is segítségül szolgált számára, mely együttesen nem várt rést 
nyitott a szovjet bekerítésen. Augusztus 30-án a német légi felderítés német gyalo
goshadosztályok részeit, mintegy 20 ezer főt már Husitól 48 kilométerre délnyugatra 
észlelte. A szovjetek hamarosan észrevették a hibát, és a rés újbóli lezárására vissza
fordította a 23. harckocsihadtestet. A németek kísérlete ennél fogva szeptember 5-ig, 
a Szeret nyugati partján nagyrészt kudarcot vallott. Csupán a 10. páncélgránátos- és 
a 13. páncéloshadosztály maradványai, illetve néhány kisebb csapat töredék - szov
jet források szerint összesen 25 ezer katona -  tudott kijutni a gyűrűből.24

Augusztus 25-én Románia hadat üzent Németországnak. A román vezérkar 
megparancsolta hadseregeinek, hogy a román kötelékeket azonnal vonja ki a 
német parancsnokságok alárendeltségéből, és a román szárazföldi, légi és hadi
tengerészeti erők minden ellenségeskedést szüntessenek be a szovjetekkel. Visz- 
sza kellett vonulniuk a Focsani -  Brada vonalra, Dobrudzsában pedig a Duna 
torkolatától délre fekvő területekre, méghozzá a megmaradt fegyverzettel. A 
német részről tett lefegyverzési kísérletnek ellenálltak. A román kötelékek elvo
nulásával mindenütt felszabadultak a zsilipek a szovjetek előtt. Ugyanezen a 
napon a románok az ország belsejében is megkezdték az ellenségeskedést a né
metekkel szemben. A Bukarestben tett német ellenintézkedések szervezett ellen
állásba ütköztek, és a fővároson kívül is elkeseredett harcok törtek ki a katonai
lag fontos objektumok körül: Havasalföldön a galaci és bradai Duna-kikötőnél, a 
buzaui vasúti csomópontnál és a ploesti olajvidéken, Dobudzsában a konstancai 
hadikikötő volt a harcok súlypontja.25

A fekete-tenger mentén, főként Konstancában állomásozó német egysége
ket szintén meglepetésként érte a románok átállása. Járműveikkel ők is hatható
san hozzájárultak a Duna-deltában lévő szárazföldi egységek elszállításához. A 
németek Konstancában felrobbantották a “Tirpitz” partvédő nehézüteg lövegeit, 
megsemmisítették a hajójavítót és más kikötői létesítményeket, elsüllyesztették a 
nagyobb vízi jármüveket, majd Ziep tengernagy létrehozta a haditengerészeti 
folyami harccsoportját. A kötelékhez később csatlakoztak rohamcsónakokkal és 
partraszálló hajókkal felszerelt szárazföldi műszaki egységek. A több mint 100 
egységből álló harccsoport elindult felfelé a Dunán.26

24 Számvéber 89. o.
25 Friessner 98.-99. o.
26 Friessner 100. o.
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A szovjet 6. harckocsihadsereg 5. gárda-harckocsihadteste augusztus 27-én el
foglalta az erődnek nyilvánított Focsanit, majd két nappal később a 3. Ukrán Front 57. 
hadseregének önálló 5. gépkocsizó lövészdandára, együttműködve a Fekete-tengeri 
Flottával, birtokba vette a román Konstanca kikötővárosát is. Augusztus 29-ére Ro
mánia keleti részén ezzel összeomlott a német ellenállás. A szovjetek a jasi-kisinyovi 
hadművelet tíz napja alatt igen jelentős sikereket értek el. A két front csapatai mintegy
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300-320 kilométert nyomultak előre, és szétverték a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport 
zömét. 16 német gyalogoshadosztályt és öt hadtest-parancsnokságot megsemmisítet
tek, további öt hadosztályt szétforgácsoltak, csaknem a teljes keleten alkalmazott ro
mán haderőt felszámolták. A megmaradt német kötelékek ezután nyugat-északnyugat 
felé, Magyarország irányában visszavonulva próbálták meg kivonni magukat a harc
ból, és rendezni soraikat.

A német-román hadseregcsoport szovjet adatok szerint megközelítőleg 408 ezer 
lös élőerő-veszteséget szenvedtek el. Ebből a románok saját adataik szerint augusztus 
24-ig 8305 halottat, 24 ezer 989 sebesültet illetve 153 ezer 883 hadifoglyot és átállt 
katonát, vagyis több mint 187 ezer főt veszítettek. A német élőerő-veszteség augusztus 
20. és 31. között a szovjetek összesítése szerint 100 ezer halott és hátrahagyott sebe
sült, valamint 98 ezer hadifogoly volt Friessner vezérezredesnek 1944. szeptember 1- 
jére csupán mintegy 200 ezer katonája maradt.27

A Vörös Hadsereg elszenvedett veszteségei ezúttal -  szovjet mércével mér
ve -  nem voltak különösebben súlyosak. A győztes hadművelet ára “csak” 67 
ezer 130 halott, sebesült és eltűnt katona, az anyagi veszteség mindössze 75 
megsemmisült harckocsi és önjáró löveg, 108 löveg és aknavető, valamint 11 
harci repülőgép volt.

A keleti hadszíntér déli szárnyán a német arcvonalban mintegy 650 kilo
méter széles hézag keletkezett. A német 6. hadsereg szinte teljesen megsemmi
sült, de az ellenállást mégsem szüntette be. A Kárpátokba visszaözönlő német 
csapatroncsokat jórészt a IX. magyar hadtest és a határvédelem erői fogták fel. A 
seregcsoport újjászervezése magyar biztosítás mellett volt csak lehetséges, a 
gyorsan felvonultatott magyar tábori pótalakulatok leple mögött.28 Szeptember 
3-án a hadsereg riadóalakulataiból és visszavonuló csapattöredékeiből szervezett 
harccsoportjai a Székelykeresztúr -  Székelyudvarhely -  Bárót -  Bölön vonalon 
immár a magyarhatár mögött, Magyarbodza körzetében pedig attól délre har
coltak. A német 6. hadsereg e kötelékei ekkor összesen nyolc Panzer II, két 
Panzer III és 10 Panzer IV harckocsival, 17 rohamlöveggel, 14 vadászpáncélos
sal, valamint 18 felderítő páncélgépkocsival rendelkeztek. A 8. hadseregnek 
szeptember 5-én 49 bevethető rohamlövege és 21 vadászpáncélosa volt.29

A szovjet 6. harckocsihadsereg 5. gárda-harckocsihadteste augusztus 29-én 
behatolt Ploesti városába. A 27. hadsereg 3. gárda-légidesszant-hadosztályával 
közösen a harckocsik másnap birtokba is vették a települést. A város környéki 
hatalmas kőolaj- lelőhelyek elveszítése pótolhatatlan nyersanyag kiesést jelentet 
a német ipar és haderő számára. A német fegyveres erőket általános üzemanyag- 
hiány fenyegette, hiszen a Wehrmacht 1944. augusztus végén csupán 327 ezer 
tonna üzemanyag tartalékkal rendelkezett. A kiutalásokat emiatt csaknem ötven 
százalékkal kellett csökkenteni.

A szovjet csapatok bukaresti átvonulásának megszervezésével maga a frontpa
rancsnok, Malinovszkij hadseregtábomok foglalkozott. Augusztus 28-án egy Po-2

27 Számvéber 89. o.
28 Reszneki 12. o.
29 Számvéber 89. o.
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repülőgépen az 53. hadsereg törzséhez repült. Visszafelé jövet Husi délnyugati körzete 
felett repülőgépét találat érte. Malinovszkij megsebesült, és csak a pilóta lélekjelenléte 
mentette meg az életét. Augusztus 29-én és 30-án a szovjet 46. hadsereg egyes alaku
latai már át is vonultak Bukaresten, amelyet a románok szovjet segítség nélkül tisztí
tottak meg a németektől. Augusztus 30-án és 31-én a szovjet 6. harckocsihadsereg, az 
53. hadsereg és a román 1. Tudor Vladimirescu önkéntes hadosztály egységei is bevo
nultak a román fővárosba Sztálin 1944. augusztus 30-án este írásbeli utasítást adott a 
2. Ukrán Frontnak, hogy miután másnap 10 órától csapatai átmeneteinek a román 
fővároson, a lehető leggyorsabban vegyék birtokba Craiova körzetét, amely Buka
resttől mintegy 165 kilométerre nyugatra feküdt. Miután Románia átállt a szövetsége
sek oldalára, a szovjetek jelentősebb harcok nélkül közelíthették meg Magyarország 
délkeleti határait, és érhették el Bulgária határait északi irányból.

Szeptember 6-án reggel a román csapatok, összesen mintegy 264 ezer fő a 2. Uk
rán Front parancsnokságának hadműveleti alárendeltségébe kerültek. A román 4. had
sereg, amely 113 ezer katonából és 12 hadosztályból állt, a Marostól délre, Nagyenyed 
és Marosvásárhely között már súlyos védelmi harcokat vívott a német-magyar erők
kel. A hat hadosztállyal rendelkező 73 ezer 844 fős román 1. hadsereg Nagyvárad és 
Temesvár között, az 56 ezer 212 fős, négy hadosztályból álló önálló 4. hadtest pedig 
Tumu-Severintől délkeletre helyezkedett el. Szovjet források szerint a román hadosz
tályok létszáma 6-10 ezer fö között váltakozott. Harckocsikkal csak kis mennyiségben 
rendelkeztek. A csapatok össztüzérsége 100 tarackból, valamint 480 könnyű lövegből 
és páncéltörő ágyúból állt. A román 1. hadsereget főleg újoncokkal töltötték fel, akik
nek fele harckiképzést sem kapott. A népfölkelők általában 45 éven felüliek voltak.30 
Ezzel az erőkkel kezdte meg magyarországi harcait a román haderő.

Zoltán Novák

Romania ’s taking sides with the Allies

The trust in the final victory of the Germans was to waver in Romania as early as the 
summer of 1943. On August 12, 1943 the Romanian newspaper Porunca Vremi 
openly wrote that Romania would abandon its allies. Deputy Prime Minister Mihail 
Antonescu argued Mussolini into taking up arms against the Germans in July 1943. 
The Mani-group were negotiating in Ankara, the Swedish ambassador in Romania 
coordinated the conditions of an armistice with Madame Kollontaj. The German am
bassador in Bucharest, Killinger had no knowledge of all this. The favourable circum
stances for an switch-over against the Germans were given by the Soviet campaign of 
August 20, 1944. The German ambassador in Bucharest and the army were found so 
unprepared by the unexpected volte-face that they were helplessly watching -  beyond 
a heavy loss in manpower and military equipment -  the switch-over of the whole Ro
manian army.

30 Számvéber 107. о.

240


