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(A dolgozatr61) 
A Iaşi-Kisinyovi csarat ki:ivet6en, România 
arallasaval Nemetorszag nemcsak a Balkan 
Drinat61 keletre eso reszenek ellenorzeset 
vesziti el , de a Vaskapu-Deli-Karpatok vo
nalan kialakitott vedelem lehetoseget is. A 
Moldvab61 visszavonul6 nemet es a ma
gyar csapatok a Keleti Karpatokban megal
lftjak ugyan a szovjet elonyomulast, de a 
Vi:iri:is hadsereg mâr Belgrad tersegeben ti:ir 
ki az Alfi:ildre, fgy nemhogy a szekelyfi:ildi 
zsak, de ri:ivid ido multan egesz Eszak-Er
dely vedelme is illuz6rikussa valik. Az 
1944. szeptember 5-12. ki:izi:itti, tordai csa
takent emlegetett magyar-nemet ellentama
das a Deli-Karpatok szorosainak birtokba
vetelevel mar reg elkesett '(a szovjetek mar 
bent voltak Del-Erdelyben), es val6jaban a 
viszonylag vedhet6bb es talan meg elerhe
t6 Maros-vonal elereset es biztosftasat ce
lozta. Az els6 hârom nap sikerei uran a ra
madast a roman es szovjet csapatok megal
litjak, egyetlen eredmenye Kolozsvar ve
delmenek id61eges biztositasa. A magyar 
hadvezetes kiili:inben, eroit kevesellve, ele
ve ellene volt, a politikusok di:inti:ittek. A 
tordai csatat megel6z6 es vele pârhuzamos 
szekelyfi:ildi harci esemenyek itt ki:izi:ilt târ
gyalasa a szerzo kandidatusi ertekezesenek 
("A tordai csata", 1995) vonatkoz6 resze. 
A Szekelyfi:ild kii.iritesevel foglalkoz6 feje
zetet az ACT A-1997 evki:inyvben kivanjuk 
ki:izi:ilni. (A szerkeszt6) 

Augusztus 24-en a 2. Ukran Front jobb
szarnya kijutott a magyar hatar ki:izelebe a Kele
ti-Karpatokban. A 40. szovjet hadsereg ekei 
megki:izelitettek Karacsonkot (Piatra Neam\). a 
7. gardahadsereg ekei elertek a hegyekbe felve
zeto Tatros (Totruş) vi:ilgyet. Elobbinel a 
Kirchner-csoport, ut6bbinal az Abraham-csoport 
kesleltette a szovjet elonyomulast. 

Augusztus 25-en Friedrich KIRCHNER 
pancelos tabornok, az LVII. nemet pancelos had
test parancsnoka Karacsonk6 keleti szegel yere 
vette vissza harccsoportja arcvonalat. Ett61 kezd
ve hosszabb idon at szerepel a nemet napijelen
tesekben a karacsonkoi hidf6 (Bri.ickenkopf 
Piatranemat)1 

A varos tartasaval a nemetek egy szeletet 
is tartottak a moldvai Romanianak. Egy ut vezet 
csak onnan fel a hegyekbe, amely feljebb, de 
meg roman teri.ileten elobb kette, majd haromfele 
agazik. A legeszakibbon fel lehet jutni Vatra 
Dornei roman varoshoz, amely mar a Borg6i- es 
a Radnai-havasok labainal fekszik . A ki:izepso a 
Bekasi-t6 es a Keleti-Beszterce vi:ilgyeben a Ti:il
gyesi-szoroson at vezetett Magyarorszagra, a <le
ii egyenesen felvezetett a Gyilkos-t6hoz (Bekasi
szoroshoz). 

Az els6 harcok magyar teri.ileten azonban 
nemcsak ott ki:ivetkeztek be, aho! a szovjet cs·a
patok megki:izelftettek a hatart. A roman politikai 
es katonai vezetes is intezkedeseket tett a maso
dik becsi di:intessel Magyarorszaghoz visszacsa
tolt teri.iletek elfoglalasara. Ezek egyenesen ve
zettek a magyar hatârved6 alakulatok es a roman 
hadsereg ki:izi:itti ellensegeskedesek kirobbanasa
hoz. (A roman hataror csapatok a hadsereg ki:ite
lekebe tartoztak.) Magyar reszr61 ezeket a vi
szonylag kisebb volumenu i:isszecsapasokat a 
Honved Vezerkar 1. osztaly napi tajekoztat6i 
alapjan lehet figyelemmel kfserni , legalabqis au
gusztus utols6 negyedeben. A szeptemberi-taje
koztat6k sajnalatosan nem maradtak fenn. 

Sot! Ha szigoruan vesszi.ik a kronol6giai 
elveket, akkor azt kell megallapftanunk, hogy az 
els6 harcok magyar teri.ileten nem ott ti:irtek ki , 
aho! a szovjet csapatok megki:izelitettek a hatart. 
Roman reszr61 ugyanis egy nappal korabban 
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megti:irtent a magyar hatar atlepese, mint szovjet
r61. Augusztus 25-en Marosvasarhely ki:irzeteben 
a roman hatârorseg kisebb er61ckel harcfelderito 
vallalkozasokat indftott, amiket a magyar hatâr
vedelem meg aznap vissza is szoritott a hataron 
tulra.2 

Mâsnap ti:ibb helyen ti:irtentek roman be
ti:iresek magyar tertiletre. Brass6t61 eszakkeletre 
az aldobolyi roman granicsar (hatâror) ors a ha
tart âtlepve behatolt Illyefalvâra (Ilieni). A ma
gyar csendori:ik a behatol6kat visszavetettek a 
hataron tulra.3 Mak6nal, illetve Mezohegyesnel 
egy-egy szazadereju român harccsoport lepte at a 
hatart, ezeket magyar hatarvadâszok vertek vis
sza. 4 Az ut6bbi tertileten ismetlodo beti:iresekkel 
a tovabbiakban nem foglalkozunk, azok kiesnek 
vizsgâl6dasi ki:irtinkbol. 

Augusztus 26-ân az i:isszeftiggo (mar 
amennyire i:isszefiiggonek tekintheto a visszavo
nul6, illetve meneki.ilo nemet es az oket i.ildi:iz6 
szovjet csapatok es csapatti:iredekek terben sakk
tâbla-szeruen szethllz6dott halmaza) front elerte, 
es âtlepte Magyarorszâg (akkori) hatârât. Ez az a 
nap, amit a magunk reszerol a magyarorszâgi 
harcok kezdetekent ertekeliink. 

Ezen a napon egy harckocsikkal megero
sftett szovjet gyalogos ki:itelek Dormânfalva 
(Dărmăneşti) irânyâb6l felji:itt az Uz-vi:ilgyeben, 
es âtlepte a magyar hatart. („Von Onesti dri.ickte 
er in Richtung auf der auf den Ojtoz-Pass bis 
Gozesti vor und nord!. davon stiess er von 
Darmaesti im Uzul-Tal mit Infanterie ind einigen 
Panzern nach Westen i.iber die ung. Grenze bis 
12 km nord-ostw. Feltiz."5 

A Del-Ukrajna Hadseregcsoport 8. ne
met hadseregre vonatkoz6 idezett napijelen
teseb61 az is kideri.il, hogy a szovjet ekek elertek 
az Ojtozi-szoros keleti bejâratânâl fekvo 
Gorzafalvât (Grozeşti), de a magyar hatârt meg 
nem. 

Azt tudjuk, hogy kik voltak a vedok. Az 
Ojtozi-szorosba es az Uz-volgyebe egyarânt a 
nemet Abraham-csoport reszei vonultak vissza. 
Azt is tudjuk, hogy magyar reszrol kik helyez
kedtek el ezekben a vi:ilgyekben. A 70. hatârva
dâsz csoport ki:itelekebe tartoz6 32. hatarvadâsz 

zaszl6alj 1. szâzada az Uz-vi:ilgyebe telepti!L 
ki:izvetlen a hatârra (az un. Zollamthoz), 2. szâza
da a Csobânyos vi:ilgyebe, Csobanyos-telepre. A 
67. hatârvadâsz csoport ki:itelekebe tartoz6 26. 
hatârvadâsz-zâszl6alj 2. szâzada az Ojtozi
szorosban a ki:izvetleni.il a hatâron leva S6sme
z6n telepi.ilt. Az erodszazadok ki:izi.il a 3211. 
Uzvi:ilgy-Zollamt, a 24/1. Ojtoz-telep tersegeben 
biztosîtotta a vălgyzarakat. 

Hogy ki volt a tâmad6, azt alegyseg 
szintre lemenoen, ilyen reszletesen nem lehet 
tudni, ahhoz a 2. Ukrân Front anyagaban kellene 
kutatni, Moszkvâban vagy Podolszkban, ami je
len pillanatban magyar kutat6 szâmara igen ki:i
ri.ilmenyes, majdhogynem elerhetetlen. A rendel
kezesre âll6 szovjet (meg az, s nem mar orosz), 
illetve a român ki:inyveszeti anyag alapjân maga
sabb egyseg-szintig azonban meghatârozhat6. A 
8. nemet hadsereg balszârnyâval szemben, a 
Beszterce-hegyseg eszaki lejtoin es att6l eszakra 
a 40. szovjet hadsereg, att61 delre, a 8. nemet 
hadsereg balszârnyaval, illetve a IX. magyar had
testtel es az annak alârendelt Szekely Hatarvedel
mi Erokkel szemben a 7. szovjet gardahadsereg 
harcolt A 7. gardahadsereg arcvonalan vetettek 
be a 2. lovas-gepesftett csoportot (Gorskov-cso
port) .6 

Az Uz-vi:ilgyebe beti:irt szovjet csoportot 
a nemet forras harckocsikkaJ megerosftett gyalo
gos kătelekkent hatârozza meg. A gyalogos ki:ite
lek a 7. gârdahadsereg valamely hadosztâlyâhoz 
tartozhatott. A harckocsikătelek meghatârozha
t6: a 23. harckocsihadtest egyik alegysege volt.7 

A 23. szovjet harckocsihadtest es a 7. 
szovjet gardahadsereg tehat 1944. augusztus 26-
an az uz-volgyeben atlepte a magyar hatârt, ez
zel az i:isszefi.iggo front belepett az orszâg teri.ile
tere. Veli.ik szemben a 32/1. magyar hatârvadâsz
szâzad, a 32/1. magyar erodszâzad, a 4. szekely 
hatâr6rzâszl6alj arsei, valamint a nemet 
Abraham-csoport vedekezett. Megkezdodtek az 
1945. aprilis 12-eig tart6 magyarorszâgi harcok.8 

A Csobanyos-vi:ilgyebe augusztus 26-an 
visszahâtrâlt a 46. nemet gyaloghadosztâlyt es 
egy nemet muszaki zâszl6alj reszeit i:isszefog6 
Festner-csoport (Gruppe Festner). Itt szârnottevo 



.,,yar alakulat nem volt allasban, csupan a 
- - - magyar hatarvadaszszazad es a 4. szekely 

6rzaszl6alj orsei. A szovjet csapatok 26-an a 
- banyos volgyeben is elertek a hatart, atleptek 

de nem hatoltak be melyen az orszag teriile
.:re. Mivel itt nem titkoztek szamottevo ellenal-
. ba, megis megalltak, ez arra enged kovetkez

:l!Uli, hogy egy kisebb letszâmu csoportr61, oldal
;;,ztosit6 6rsr61 vagy harcfelderito jarorrol lehetet 
sz6.9 

Ezen a napon a del-erdelyi hataron is in
"densek voltak. Augusztus 26. volt az a nap, 

amikor a Barcasagban kirobbantak az ellenseges
desek a nemet es a roman hadsereg kozott. 

z.inten ezen a napon vettek birtokba a roman 
sapatok a Tomosi7 (Predeal-) szorost, a 8. nemet 

hadsereg csapattoredekei elleneben. 10 

A Brass6t61 delre fekvo szoros elveszte
se, pontosabban meg nem szerzese tobbszorosen 
sulyos veszteseg volt a nemetek szamâra, mivel 
ez volt a legrovidebb es a legnagyobb atereszto
kepesseggel rendelkezo atjar6 a Deli-Karpato
kon, s a Bukarest - Ploieşti korzeteben harcban 
a116 eros nemet kotelekek ezen at vonulhattak 
(volna) vissza Magyarorszagra. A problemat az 
jelentette, hogy a szoros mindket oldaJa ereden
doen roman kezen volt, levfo a Barcasag (Brass6 
kornyeke) Romaniaban maradt a masodik becsi 
dontest kovetoen is. fgy nem alltak rendelkezese
re magyar csapatok, amelyek fedeztek volna a 
nemet visszavonulast, illetve a roman kiugrâst 
kovetoen azonnal lezartak volna a hag6t, mint 
tettek azt a Keleti-Kârpâtokban. 

A brass6i român osszekoto torzs egyeb
kent csak ezen a napon, 26-an vaJt ki a DeJ-Uk
rajna Hadseregcsoport kotelekebol. („Das rum. 
Verb. Kdo„ das bei der H.Gr. geblieben war, ver
lăsst die H.gr.") Val6szfn(fleg ez volt az utols6, 
nemet parancsnoklasi szervezetbol kivalt roman 
parancsnoksag. 11 

A karacsonkoi hidfO vedelmet a 
Kirchner-csoportt6l egyre inkabb a 46. nemet 
gyaJoghadosztaJy vette at, ahogyan erkeztek csa
pattoredekei keletrol es delkeletrol. Augusztus 
26-an a hidfO vedelmebe bekapcsol6dott a 
Kessel-csoport (Gruppe Kessel) , kotelekeben a 

286. rohamlbvegdandarral es ket lbveszszazad
daJ. 12 

Augusztus 26.-27.-ehez erve foglalkoz
nunk kell a magyarorszagi harcok kezdetevel. 13 

Ehhez sztikseges - legalabb nagy vona
lakban - a szfnhely vizsgalata. A Szekelyfo ld ke
leti szegelyfo az orszaghatar akkor, a mâsodik 
becsi dontes nyoman, megegyezett az un. torte
nelmi magyar-roman hatârral. A Szekelyfold del
keleti csticskfo haram hag6 az, amit meg kell is
merntink egy kicsit reszletesebben. A haram ko
ztil a legjobban jarhat6 a Csiki-havasok es a Ha
romszeki-havasok kozott taJalhat6 Ojtozi-szoros. 
A moldva fele foly6 Ojtoz (Oituz) menten epitett 
ut vezetett fel a 866 meter magasan fekvo hag6-
hoz. A hatar a vizvalaszt6 regati oldalan, S6sme
z6 (Poiana Sărată) keleti szegelyen volt. Maga a 
hag6 mintegy 4 km-re bent magyar teriileten kez
dodott, s maga is 4 km hosszu volt. Aţt6l 

Berecken (Bretcu) at Kezdiszek iranyaba veze
tett lefele a m(fUt. Bereck 6 km-re volt a hag6 
nyugati kijaratat6l. Bereck es az att61 2,5 km-re 
eszaknyugatra fekvo Lemhfoy (Lemnia) kozotr 
feluton erkezett ki a muut az elso magyar oldali 
vizfolyashoz, az Oltba igyekvo Feketetigyhoz. A 
hataron levo S6smez6 akkor nagykozseg volt, 
amely Haromszek varmegye Kezdijarasahoz tar

tozott. Feluton S6smez6 es Bereck kozott, a hag6 
nyugati kijaratanal fektidt Ojtoz-telep, kozigaz
gatasilag Bereck resze. Roman oldalon sokkal 
kozelebb volt a legkozelebbi falu , 2 km-re az 
Ojtoz-menti Herzsa (Hirja) . S6smez6r61 magyar 
oldalra csak az Ojtoz-volgyeben, a hag6 iranyaba 
lehetett (legalabbis nagyobb csoportoknak) be

jonni, de roman oldalr61 nem csupan az Ojtoz 
volgyeben lehetett feljonni idaig, hanem a 
Szalanc-patak (Slănic) menten is. Szalăncr61 

(Slănic Moldova) talajut vezetett a Pap-heg)' 
nyugati lejtoin S6smez6re. 14 

Az Ojtozzal parhuzamoseţn , att6l _O- -
km-re eszakra, ugyancsak a Tatrosba (Trotruş_ 
folyik az Uz (Uzul). Kevesbe ugyan, mint az 
Ojtoz volgye, de az Uz-volgye is jarhat6. Akkoc 

karbantartott talajut vezetett ăt benne Romlin:i.3-
b61 Magyarorszagra. Az orszaghatar itt is a \iz
valaszt6t61 keletre, att6l mintegy 7 km-re volL . 



hatârt61 2 km-re beljebb fektidt Uzvălgy-telep 
(Valea Uzului), a tole tăbb mint 20 km-re fekvo 
Csikszentmârton (Sânmartin) kăzigazgatâsi re
sze (Csfk varmegye, Csikszentmârtoni jârâs). A 
hatâron ktilăn âllt az Uzi vâm (a Szekely Hatâr
vedelmi Erok hadrendjeben is szereplO Zollamt 
Uz). A hatărt61°4 km-re român oldalon is volt egy 
telep, Uzmezo (Poiam1 Uzului). A sz6 szoros er
telmeben az Uz-vălgyeben nem volt hâg6, a fo
ly6cska menten lehetett bejănni az Uzvălgy
teleptol 10 km-re talâlhat6 Aklos-csârdâig, aho! 
az eszakr61 erkezo Bence-patak az Uzba folyik, 
onnan delnek fordulva azonnal âtvâgva a vfzva
laszt6n, le lehetett ereszkedni delnek a Kâszon 
vălgyeben . Csfkszentmârton fele az Aklos-csâr
da melletti elâgaz6t61 tovâbb kellett haladni nyu
gatrtak, ezen az uton a vizvalaszt6t meg vagy 8 
km megtetele utân lehetett elerni. A vizvâlaszt6 
eloh, kăzel az Uz forrâsâhoz fekszik Egerszek 
(Eghersec). Nagyobb csoportok az Uz-volgye
ben feljove Moldvâb61 az aklosi elâgaz6n at ezen 
a ket uton juthattak be Magyarorszâgra. 15 

Az Uzt61 5-8 km-re eszakra, azzal pârhu
zamosan folyt a Csobânyos (Ciobănuş). Hason-
16an a ket eddig bemutatott âtjâr6hoz, ez a fo
ly6cska is a moldvai Tatrosba igyekezett. A 
Csobânyos menten j6 idoben jârhat6 talajut fu
tott, de a hârom âtjâr6 kăztil ez volt a legkevesse 
jârhat6. A hatâr 2,5 km hosszan a Csobanyos 
menten haladt. Onnan, aho! eszaknak fordulva 
elhagyja azt, 5 km-re bent magyar tertileten volt 
megtalâlhat6 Csobânyos-telep (Ciobăniş). Az âl
land6 lak6hazakkal is rendelkezo f(fresztelep 
kăzigazgatâsilag az att61 17 km-re delnyugatra 
fekvo Csikszentgyorgy (Ciucsângeorgiu) resze 
volt. Român oldalon a Tatrosig, ami 7 km-re volt 
a hatârt61 , nem volt lakott hely, a torkolatnâl 
Csobânyostorok (Gura Ciobănoşul) fektidt. Fel
jănni onnan a hatârhoz nem lehetett mas uton, 
mint a foly6cska menten. Befele Magyarorszâgra 
csak a Csobânyos vălgyeben lehetett haladni, 
nyugatnak a mintegy 10 km-re levo forrâsig, on
nan at a vizvalaszt6n es le az 5 km-rel alatta del
nyugatra talâlhat6 Csikmenasâgra (Armăşeni). A 
Csobânyos-vălgyeben sem volt sz6 szerinti erte
lemben vett hâg6. Az Uz es a Csobânyos volgye 
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kăzătt teri.ilt el a Magyar6s-hegy (mâsutt Mogycr 
r6s-hegy), tăbb 900-1100 m kozotti magassâgll 
csuccsal, a csucsok kăzott nagyobb csoportok 
szamâra jarhatatlan volgyekkel. l 6 

Augusztus 27-en a szovjet 2. lovas-gepe
sitett csoport reszei a 7. gârdahadsereghez tartcr 
z6 gyalogsaggal ket, akkor Magyarorszagon ta
lâlhat6 telepi.ilest foglaltak el. A 23. harckocsi
hadtest az Ojtozi-vălgyben âtlepve a magyar ha
târt a nemet Abraham-csoport es a magyar 26/2. 
hatârvadâszszâzad vedelmet âttărte, es elfoglalta 
S6smezot. A nemet-magyar csapatok răvid , de 
heves harc utân nem eroltettek tovâbb az Ojtoz 
vălgyenek kiszelesedeseben fekvo nagykozseg 
vedelmet, inkabb visszavonultak az Ojtozi
szoros keleti bejâratâhoz, aho! a 2411. magyar 
erodszâzad megszâllta volgyzăr volt talălhat6. 17 

S6smez6 volt megitelestink szerint az el
so, kozjogilag onâll6 kăzseg, amelyet Magyaror
szag akkori teri.ileten a szovjet csapatok 1944-
ben elfoglaltak. Nem S6smez6 volt azonban az 
elso; szovjet csapatok birtokaba keri.ilt telepi.iles , 
hanem Uzvălgy-telep. Unyeges, hogy S6smez6 
elfoglalâsa csak delutân tărtent meg. Reggel az 
Ojtozi-szorosban âll6 nemet es magyar er61c meg 
ellenlăkest keszitettek elo, azonban delutân 
17, 15-kor măr S6smez6 elveszteserol futott be 
jelentes a Del-Ukrajna Hadseregcsoport 
tărzsehez. 1 8 

Uzvălgy-telep elfoglalâsa ugyanaznap, 
tehât augusztus 27-en, de nehâny 6răval korâb
ban tărtent meg. !gaz, Uzvolgy-telep nem volt 
kozjogilag onâll6 telepi.iles. 

Az Uz-volgyeben, tekintettel annak az 
Ojtoz-vălgyhoz kepest nehezebben jarhat6saga
ra, a Gorskov lovas-gepesitett csoport mâsik had
teste, az 5. lovashadtest is mu1codătt . 19 A szovjet 
csoport, amelynek âllomânyâban 20-30 harcko
csi is volt, delelOtt meglepetesszeruen elfoglalta 
a hatâron levo vamot, majd Uzvălgy-telepet, s 
kări.ilzârtâk a volgyzărat. Az Abraham-cso
porthoz, illetve a 32/1. hatârvadâszszâzadhoz, a 
32/1. erodszâzadhoz es a 4. szekely hatârzâszl6-
aljhoz tartoz6 nemet es magyar katonâk az Uz
volgyet szegelyezo hegyekre huz6dtak feL A 
szovjet ekek befutottak az Aklos-csârdâig.20 



A nemet forrăsok ugyan Poiana Uzului 
veszteserol beszelnek, de azt egyertelm(fen 

::::eghatărozzak, hogy ez a hatar magyar o1da1an 
m vetkezett be („ ... drangen feindl. Kav.-

'erbănde liber die Grenze bis in Gegend SW 
Pojana Uzul for.")21 A hatăr magyar oldalăn vi
szont Valea Uzului talălhat6. Megitelesi.ink sze
;mt a nemetek osszekevertek a ket telepet, 
Czmezo (Poiana Uzului) illetve Uzvolgy (Valea 
Uzului) nevet. A jelen bekezdesben hivatkozott 
~isszaemlekezes a Magyar6s-hegyen levo ma
gyar ăllăsok bekeriteset is megemliti, ami csak 

or volt lehetseges, ha a szovjet csapatok tul
haladtak Uzvolgy-telepet.22 

Augusztus 26-an a Csobanyos volgyeben 
ertek el a szovjet csapatok a Magyar6s-hegy 
eszaki lăbait, illetve az oda az Uz-volgyebol 
visszavonult magyar alegysegek 28-ăra virrad6ra 
visszavonultak a Csobanyos-volgy irănyăba. 

Akik eszaknak mentek le a hegyrol , mert nem 
tudtak meg a szovjet csapatok jelenleterol a 
Csobanyos volgyeben, azok fogsăgba estek, akik 
eszakkelet fele huz6dtak vissza, 28 -ăn estere 
megerkeztek Csikmenasăgra.23 

Aznap, amikor az elso szovjet kotelekek 
ătleptek a magyar hatărt, a Honved Vezerkar 6. 
oszta!ya semmitmond6, a lakossag megnyugtată
săra szolgal6 kozlemenyt juttatott el a sajt6nak. 
A 11 saros kommi.inikebol a keleti front eseme
nyeivel foglalkoz6 3. sor igy hangzott: „A ma
gyar hadsereg Karpăti arcvonalan az elmult heten 
kolcsonos felderito tevekenysegen kivi.il jelento
sebb harccselekmenyekre nem keri.ilt sor. Az el
lenseg helyi tamad6 văllalkozăsait mindeni.itt 
visszaverti.ik." A kozlemeny nagyobbik resze az 
angol-szăsz legibombazăsokr61 sz6lt.24 

Megjegyzendo, hogy a „tamad6 val!alko
zăs" kateg6ria az akkori sz6hasznălatban kis 
er61<kel vegrehajtott harcfelderitest es nem teri.i-

· letfogla!asra irănyul6 e!Orenyomulăst jelentett. 
A kovetkezo hadijelentes, amelyet szep

tember 2-an kelteztek, măr bovebben foglalko
zott az erdelyi harcokkal. A Mezohegyes, Ma
rosvăsărhely, Sepsiszentgyorgy tersegeben veg
rehajtott roman betoresekkel indit, kihangsu
lyozva, hogy azokat sajat csapataink minden 

esetben visszavertek (ami ekkor meg egy-ket 
kozseg elveszteset leszamitva megfelelt a val6-
sagnak) . 

A Keleti-Karpatokban a hadijelentes su
lyos harcokr61 tesz emlitest a Gyimesi-szorost61 
delre vegig a Szekelyfoldon. Megirja, hogy eros 
szovjet es roman kotelekek tobb ponton behatol
tak az orszăg teri.iletere. A kornmi.inike szerint 
magyar, szekely (sic!) es nemet csapatok ezeket 
minden esetben a hatarra vetettek vissza. Latni 
fogjuk a kes6'bbiekben, hogy ez mar nem fedte a 
val6săgot. A kozlemeny emlitest tesz a magyar 
csapatok roman es szovjet teri.ileten vegrehajtott 
harctevekenysegerol is .25 

Augusztus 27-en a Honved Vezerkar 
hadmfiveleti osztălya mar nagyobb er6k kierke
zeset jegyezte fel a Keleti-Karpătokban a magyar 
hatăr eloterebe. Egy szovjet hadtestet jelentettek 
a Tatros volgyeben; lattuk, hogy ez val6jaban ket 
hadtest volt: a Gorskov lovas-gepesitett csopor
tot alkot6 5. lovas es 23. harckocsihadtest, vala
mint a 7 . gărdahadsereg egy loveszhadosztalya. 
E haram kotelek harcol6 ăl!omănyănak letszăma 
nem volt magas, innen eredhet az, hogy a magyar 
harcfelderites egy hadtestnek velte az Ojtozi
szorosba, illetve az Uz es a Csobanyos vO!gyebe 
beerkezo szovjet er61<et.26 

Hărom szovjet hadosztălyt jelentettek a 

Bekăsi-szoros eloterebol, a karăcsonkoi hidfonel. 
Ezek a 7. gărdahadsereg 25 . gărdalOvesz hadtest
enek csapattestei voltak. A TO!gyesi-szoros elo
tereben ket szovjet hadosztalyt, valamint egy ro
man hadtestetjelentettek. A szovjet hadosztruyok 
a 24. garda IOveszhadtesthez tartoztak, a hadtest 
innen hianyz6 harmadik hadosztalya volt az, 
amelyik a Gorskov lovas-gepesitett csoport gya
logsagat alkothatta. A roman seregtest a 7. had
test volt, kotelekeben a 103. es 104. hegyi pa
rancsnoksaggal (kes6'bb hadosztallyal), a 8. ha
tarorezreddel es a 17. gyalogezreddel. A kesâbb 
ezen tersegben lezajlott harcokban a român e 
igy, hadtest-kotelekben nem vettek reszt. A 
nai nyakkal szemben, illetve att61 eszakra 
Măramarosi- havasokig ket szovjet hadtestet -
lentettek. Ezek a 40. hadsereg kotelekebe 
tak. Nemetvăsărt61 eszakra az 51., att61 · 



kabbra a Moldova foly6 ket oldalân az 50. had
test helyezkedett eJ.27 

A hadmuveleteknek ezen fâzisâban a 
szovjet hadosztâlyok pontos elhelyezkedese nem 
âllapfthat6 meg a rendelkezesre âll6 forrâsok 
alapjân, de az megadhat6, hogy mely hadtestek
be mely hadosztâlyok es dandârok tartoztak. 

Augusztus 27-en a deli magyar-român 
hatârszakaszon nem voltak harccselekmenyek.28 

Augusztus 28-ân a Keleti-Kârpâtokban, a 
szekelyfi:ildi magyar-român hatâr deli szakaszâ
nak teljes szelessegeben fellângoltak a harcok. A 
szovjet csapatok szinte minden jârhat6 vi.ilgyben 
âtleptek. a hatârt, es felvettek a harcerintkezest a 
Szekely Hatârvedelmi Erokkel. Rendhagy6 m6-
don a Honved Vezerkar 1. osztâlya napi tâjekoz
tat6ja vonatkoz6 reszet teljes egeszeben idezzi.ik: 

„2. hds. 
A.I K. Kârpât arcvonal : a Sze. hved. pk. 

vedoki.irletenek D. reszen az. elg. ti.ibb hei yen ât
lepte az orszâghatârt. Espedig: 

az Ojtozi szorosban az elg. kb. 6-8 km. 
teret nyert. 

A L6berc-n levo sajât szd. az ot E-r61 
megkeri.ilni akar6 elg-el harcban âll. 

A Baska havasa 1367 hârp. teri.ileten sa
jât szd. harcban âll azot bekerftO elg-el. 

Az Uz vi.ilgyeben elg. pc-osok az 
Akl6scs 3.rdâ-ig jutottak elore. ltt lgv. gâ-ink 4 
elg. hk-t kilottek./: ebbol 3 drb. T-34-es volt. :/ A 
harcok folyamatban vannak. Az Uz vi.ilgybol 
Kâszonfeltiz fele orosz eloreszivârgâs volt meg
âllapithat6. 

Elg. reszek a Csobânyos patak vi.ilgyeben 
a hv . po. i.irsi.it visszavetettek. Piricsketo-nel az 
elg. a hatârszi.iget birtokbavette. 

Az Uz vi.ilgyi helyzet tisztâzâsâra Csik
szentmârton ki.irzetebol 3 zlj-as csop-al ellentâd. 
van folyamatban. Ennek eredmenye meg nem 
ismeretes. "29 

Augusztus 28-ân a Csobânyos vi.ilgyeben 
6vatosabban halad6 szovjet csapatok elertek es 
birt6kba vettek Csobânyos-telepet.30 Mâsnap 
egy harckocsikkal is rendelkezo szovjet harcfel
derfto jâror, âtlepve a vfzvâlaszt6t elerte 
Csfkszepvfz (Frumoasa) - Csfkcsomortân (Şoi-
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meni) - Csfkszentlelek (Leliceni) eloteret, de 
nem foglalt el lakott helyet. A nemet napijelen
tesben szereplo S6stelek csak egy tanya a 
Csobânyost61 nehâny km-re foly6 Szulta (Suita) 
patak menten, fenn a hegyekben. A 32. hatârva
dâsz zâszl6alj nemet pâncelgepkocsik tâmogatâ
sâval a fenti ki.izsegektol 9-1 O km-re keletre, meg 
mielott a szovjet alegysegek kileptek volna a he
gyek ki.iziil, megâllftotta azokar.31 

30-ân a Csobânyos vi.ilgyebol 28-ân kiju
tott szovjet ekek beti.irtek Csfkszepvfzre.32 Mâs
nap az âllâsaikbol kivetett magyar alegysegek a 
10. magyar rohamti.izerosztâly tâmogatâsâval 
visszafoglaltâk a ki.izseget. 33 

Az Uz-vi.ilgyeben 28-ân az arcvonal 3 nap
ra stabilizâl6dott. Hamarjâban osszeâllitott magyar 
alakulatokb61 es hatâror-, illetve hatârvadâsz al
egysegekbol felâllitott 3 zâsz16aljnyi ero, az Abra
ham-csoport tâmogatâsâval 28-ân ellenlăkest indi
tott, es elerte az Aklos-csârdât. 34 Az aklosi elaga
z6r6l csak 31-en vonultak vissza, a Csfkszentmâr
ton (Sânmartin) - Pottyond (Potiond) terepszakasz
ra, de meg ugy, hogy 2~5 km-re! a falvak elott be
âsva magukat, azokat is vedtek. A visszavonulâssal 
viszont feladtâk Egerszeket (Eghersec).35 

A Deli Hadseregcsoport napijelentese ar
r61 ir, hogy a magyar ellenli.ikes nem tort ât, s 
hogy egy szovjet tâmadâs viszont attărt, es teret 
nyert Csfkszentmârton iranyâba. Ez a Honved 
Vezerkar napi tâjekoztat6inak ismereteben pon
tosftâsra szorul. A magyar ellenlăkes val6ban 
nem tort at, de nem is ebbOI a celb61 indult, ha
nem a helyzet tisztâzâsâra az Uz-volgyeben. El
jutott az aklosi elâgaz6ig, aho! a magyar csapa
tok hârom napon ât lezârtâk a csikszentmârtoni 
irânyt. Feladatât tehât teljesftette. A szovjet harc
felderfto jâror a mâsik irânyban jutott tul az 
aklosi elagaz6n, nem a csfkszentmârtoniban. A 
magyar forrâsanyag egyertelm(fve teszi , hogy az 
oroszok a Kâszon volgyeben jutottak le az els6 
falu, Kâszonfeltfz hatârâba. Arr6l a napi tâjekoz
tat6 nem tesz emlftest, hogy bevonultak volna a 
faluba . Sot, kifejezetten orosz felderfto csoport
r61 ir, azt pedig ismerji.ik, hogy a szovjet harcfel
derfto csoportoknak nem volt fe ladata lakott tele
pi.ilesek elfoglalâsa.36 



Ket nappal kes6ob a Kaszon felso folya
sănă.I ft_:kvo negy falu, Kaszonfeltiz, Kaszon-

per es Kaszonjakabfalva (Plăieşii de Sus, 
Plăieşii de Jos, Imper, Iacobeni) szovjet kezre ke
rill t. A 30-i napi tiijekoztat6 szerint ugyanis a 
szovjet csapatok elertek a Kaszonjakabfalvat61 
delre telepitett volgyzarat. Ott azonban elakad-

, illetve nem eroltettek tovabb a tiimadast 
Kezdiszek iranyaba. Az Uz-volgyeben harcol6 
zovjet csapatok erejtiket a nyugati iranyban 

koncentraltiik, ez valtotta ki a ·31-i magyar-nemet 
visszavonulast az aklosi elagaz6t6J.37 

Az augusztus 31-en a Csikszentmarton -
Pottyond terepszakaszra visszavonult nemet-ma
gyar csapatok meg tudtak szilarditani allasaikat. 
Ezt e!Osegitette a nemet Breith-csoport bekap
csol6dasa az ebben a tersegben foly6 harcokba. 
Szeptember 3-iin egy erosebb szovjet tamadas 
majdnem attărte arcvonalukat, de csak majdnem. 
Ezt a vedoszakaszt csak szeptember 11-en ejfel
kor kezdtek feladni , akkor, arnikor mar megin
dult a Szekelyfăld kitiritese.38 

Megjegyzendo, hogy nem a kesobbiek
ben tobbszor emlitesre kerlilo Hermann Breith 
pancelos tiibornokr61, a II. panceloshadtest, ha
nem Friedich Breith altabornagyr61, a 4. hegyi
hadosztaly parancsnokar61 van sz6. 

Augusztus 28-an egy szovjet lovas harc
csoport, a Kaszon (Caşin) patak menten (ez ne
hiiny km-re ·delebbre folyik az Ojtoznal Moldva 
iriinyaba a Tatrosba; nem azonos a Kezdivasar
helynel a Feketetigybe torkoll6 Kaszonnal) atlep
te a magyar hatart, eszaknak fordult, es kijutott 
az Ojtozi-szoros nyugati kijaratanal levo Ojtoz
telephez (Oituz). A szoros keleti kijaratahoz elo
zo nap visszavonult nemet-magyar er61c ennek 
hatiisara feladtiik a szorost es Ojtoz-telepet.39 
Masnap a nemet Abraham-csoport reszei, a ma
gyar 26/2. hatarvadasz es 24/1. erodszazaddal el-

· 1enlokest inditottak Bereck iranyab61, es vissza
foglaltak az Ojtozi-szorost, illetve Ojtoz
telepet.40 

Augusztus 28-iin az arcvonal a Gyirnesi
szorosban is elerte az orsziighatiirt. Ez a szoros 20 
km-re eszakra talalhat6 a Csobanyos volgyetol. 
Nem a Tatros oldalvălgye: itt maga a Tatros folyik 

Moldva iriinyaba. A tulajdonkeppeni szoros eleg 
messze bent voit az orszagban. Att61 a pontt61, aho I 
a foly6 kilepett Magyarorszagr61, legvonalban 12 
km-t, de a foly6 tobb mint derekszoglf kanyarulata 
rniatt a volgyben haladva felfele 17 km-t kellett 
megtenni a szoros als6 bejaratiiig, Gyimesfelso
lokig (Lunca de Sus). A hatiirnal, Gyimes kozseg
nel (Ghimeş) csak a 32. hatiirportyaz6 szazad 6rsei 
teljesitettek szolgâlatot. A Tatros volgyet feljebb 
ket helyen ziirta le volgyzar, Gyirnesfelsoloknal, a 
szoros bejaratiinal a 32/2. er6dszazad megsziillta 
zar, s el6tte 6 km-re Gyirneskozeplokniil (Lunca de 
Jos) a 32/3. erodsziizad biztositotta zar. Ket zarat 
azert telepitettek, mert a fels61oki a tulajdonkeppe
ni Gyirnesi-szoros bejaratiit ziirta le, a kozeploki a 
falu alatt a Tatrosba torkoll6 Hidegseg volgyet. En
nek a pataknak a volgyeben felfele haladva ugyan
is ra lehetett terni a Baliinbiinyiin (Bălan) at 
Gyergy6szentmikl6sra (Gheorgheni) vezet6 hegyi 
utra, amely a Bekasi-szorost61 Magyarorszag ira
nyaba lefele vezet6 vblgybe torkollott, s igy azon 
at a Bekasi-szorost lezar6 er61c hataba lehetett 
kertilni.41 

28-an a szovjet Gorskov-csoport 5. 
lovashadtestenek jobbszarnya a Tatros menten 
felfele haladva elerte a hatart, elfoglalta annak 
roman oldalan Palanka (Palanca) hatartelepi.ilest, 
az att61 I km-re levo, magyar oldali Gyimest . 
Nem ert el azonban maradand6 sikert, ugyanis a 
nemet Festner-csoport egy resze, amelyik a 
Tatros volgyeben Moldva fel61 visszavonulva 
eppen aznap ert a hatarhoz, Brusturoasa fel61 hat
batiimadta a szovjet harccsoportot, s visszafog
lalta Palankat illetve Gyirnest.42 

A Festner-csoport azonban nem allt meg 
a hataron, hanem tovabb hatralt, felfele a Tatros 
menten. 29-en a Gyimeskozeplok e16tti magyar 
volgyziirig vonult vissza. Ezzel a hatar es a 
volgyzar kozotti falvakat (Gyimes, Tarhavas
pataka, Gyimesbtikk) feladta. 43 

A Gyimesi-szorosban magâban 30-an 
nem voltak szamottevo harcok, de a Palankar61 
delre a hegyekbe felvezet6 uton a szovjet oldal-
6rsbk a Csobânyos-volgyet eszakr6l hatiirol6 he
gyekig, s sorra (ellenallâs nelki.il) elfoglaltiik az 
ut menten lev6 Cit kis falut, ebb61 harmat magyar 



teriileten. Elveszett Gyepecze (Cadareşti), S6ste
lek (Pajiştea) es K6stelek (Coşnea).44 

Masnap a szovjet lovasok Cstigestol 
(Ciugheş) nyugatra atkeltek a vfzvalaszt6n, le
ereszkedtek a Boros patak menten, elfoglalva 
Borospatakat (Valea Boroş), Gyimeskbzeplok es 
Gyimesfelsolok kbzott kijutottak a Tatros menti 
fOuthoz. Gyimeskozeplok, amelynek igy a hata
ba kertiltek, aznap meg nem esett el, oda kelet fe-
161 epp aznap erkezett be egy visszavonul6 nemet 
zaszl6alj .45 

28-an Nemetvasarhely felol az 50. szovjet 
lbveszhadtest csapatai behatoltak a hegyek kbze, 
s (meg roman tertileten) elertek a Bekasi-t6 esza
ki csticsket a XVII. nemet hadtest vedosavjanak 
deli szarnyan. A 46. gyaloghadosztaly itt vedo re
szei nem tudtak megtartani a t6 keleti szegelyet, a 
szovjet ekek masnap eszak felol elertek Bekas 
(Bicaz) teleptilest a Beszterce es a Bekas osszefo
Iyasanal. A nemetek a kelet-nyugati iranyban 
igen keskeny, de eszak-deli iranyban hosszu t6 
nyugati partjan eleve nem foglaltak vedoallaso
kat. Ez a betăres komolyan veszelyeztette a LVII. 
nemet panceloshadtest eszaki szarnya alta) tartott 
karacsonkoi hidfO Mtat, hiszen a Beszterce kes
keny volgyen rul masfelezres hegyek voltak, s ha 
a volgy elvesz, nincs hol visszahuz6dniuk Ma
gyarorszagra, bekeritesbe keriilnek.46 

Magat Karacsonko (Piatra Neamţ) varo
sat a Kessel-csoport meg 27-en feladta,47 de att61 
8 km-re feljebb a Beszterce vălgyeben a hidfOal
last tovabb tartotta. Az elozo napi eszaki szovjet 
eloretores rniatt 30-an az egesz hidfOt feladta, s 
Bekasig vonult vissza, Iezarva a Bekasi-szoros 
regati feljaratat. Hatat ezzel a manoverrel biztosi
totta, ugyanis onnan mar nem volt mas felvezet6 
ut a hegyekbe, mint a Bekas-patak volgye.48 

Masnap folytatta a visszavonulast, kitiritette a 
Bekast, es atlepte a magyar hatart Gyergy6bekas
nal (Bicazu Ardelean).49 

Augusztus utols6 napjaira szamottevoen 
romlott a Bukarest es Ploieşti tersegeben harcol6 
nemet csapatok helyzete, ugyanis 29-an a kbrze
tet elertek a 6. szovjet garda harckocsihadsereg 
ekei. A 6. nemet hadsereg XXIX. hadteste e na
pon az olajmezOk felol kiserletet tett az attoresre 
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a.Tomăsi-szoros iranyaba, de tamadasa elakadt a 
szoros havasalfoldi elotereben.50 

A kovetkezo ket napban a De! Hadsereg
csop~rt napi jelenteseiben ujabb attăresi kiserle
tekrol olvashatunk a Ploieşti tersegeben harcol6 
XXIX. hadtestparancsnoksag alarendeltsegebe 
tartoz6 nemet csapatok vonatkozasaban. Szep
tember 1-jen mar azt a bejegyzest olvashatjuk, 
hogy nem erkezett be r6luk tovabbi jelentes 
(„keine Meldungen"). A hadtestparancsnoksag
t61 nehany f6 gyalogosan atjutott Magyarorszag
ra. A Bukarest kărzeteben ktizdo Stahel-cso
portr61 mar 30.-a 6ta nem futottak be jelentesek. 
Ez azt jelentette , hogy az ottani er61cet a hadse
regcsoport parancsnoksaganak elveszettnek kel
lett tekintenie, nagyobb harcerteku kbtelekek be
erkezesevel a Karpatokon at Magyarorszagra 
mar nem szamolhatott abb61 a tersegboI.51 

Mindenki szamara meglepeteskent ha
tott, hogy szeptember 8-an a Stahel-csoporthoz 
es az 5. legvedelmi ttizerosztalyhoz tartoz6 2000 
nemet katona, igaz nehezfegyverek nelktil, a he
gyeken at elerte a 6. nemet hadsereg arcvon
alat. 52 

Szeptember 1-jen a 6. hadsereg a Prut 
majd Szeret menti arcvonalar61 visszavonul6 
Iegnagyobb kotelek, a 20 ezer f6t szamla16 
Meith-csoport vonatkozasaban is megjelent a 
balj6s „keine Meldung" bejegyzes.53 

Ennek ellenere a Del Hadseregcsoport 
parancsnoksaga nem mondott le a Barcasagb61 
Havasalfoldre atvezeto Tbmosi- es Bodzai-szo
ros birtokbavetelerol. Szeptember elejen mar 
nem a 6. nemet hadsereg visszavonulasanak biz
tositasara szandekoztak elfoglalni az atjar6kat, 
hanem a szovjet csapatok belepesenek megaka
dalyozasara Erdelybe. 

Friessner sietni akart, hogy megelozze a 
2. Ukran Frontot. Felmerte azonban, hogy ele
gendo nemet hadero ehhez napokon beltil nem 
fog rendelkezesere alini. 2-an magahoz kerette 
VERESSt, akinek hadserege e napon lepett a 
hadseregcsoport kbtelekebe. Tăbbek kăzott arr61 
is beszelt vele, hogy magyar csapatokkal egytitt 
szeretne vegrehajtani a sz6ban forg6 tamadast. A 
magyar tabornok nem zark6zott el a keres elol , 



- ga is fontosnak ilitta a Deli-Kârpatok gerinc
lanak birtokba vetelet. A maga reszerol a 7. 

9. tabori p6thadosztalyt, valamint a 2. pance
hadosztalyt emlftette meg, mint a tamadasban 
~d resztvevo eroket, de kerte azok megerosfte

iil nemet tabori, pâncelti:iro es legvedelmi ti.izer-
siggel. 

Sz6ba keri.ilt a Vi:iri:istorony-szoros elleni 
Limadas is. (Ez az Olt âtti:ireseben, a Fogarasi

vasok nyugati oldalân huz6dik.) A Tomi:isi- es 
Vi:iri:istoronyi-szoros ki:izi:itt, delkeletrol a Bar
sagba atvezeto Ti:ircsvari-szorosr61 (a nemet 

forrasok szerint) nem esett sz6, de nyilvânval6an 
azt is birtokba kellett volna venni. A tâmadasnak 

et sulypontja lett volna, Brass6 illetve Nagysze
ben iranyaban. VERESS Nagyszeben kijeli:ilese
vel mar a 2. magyar hadsereg vârhat6 tâmadasara 
gondolt, hiszen az a Kolozsvar - Torda - Maros
tudas vonal folytatasaban fekszik. VERESS je
lentette FRIESSNERnek, hogy a jelzett harom 
hadosztaly legkorabban 3-at6l all rendelkezesere. 
A tamadas kezdonapjat meg nem tfiztek ki, leg
alabbis a nemet forrasban nincs erre vonatkoz6 
utalas.54 

A felismeres, hogy a szovjet csapatok na
pokon beli.ii elerik a Vi:iri:istoronyi-szorost is , au
gusztus 30-an elso fzben jelenik meg irasban a 
nemet napijelentesekben. Ez persze nem jelent
heti azt, hogy a nemet katonai vezetok ket-harom 
nappal korabban nem gondoltak volna erre az 
eshetosegre. 55 

A Ti:imi:isi-szorost, mint lattuk, a roman 
csapatok mar augusztus 26-ân lezârtâk. A Bo
dzai-szorost csak harom nappal kes6ob.56 30-ân 
a Winkler-csoport meg atti:irt Magyarorszag ira
nyâba a szoroson, ezt ki:ivet6en a Gereke-csoport 
vedoallâst alakitott ki az atjar6 eszaknyugati kija
ratânal fekvo Bodzafordul6nal (Întorsura 
Buzăului). 57 A Winkler-, Mahlmeister- es Lud
wig csoport csak szeptember 1-jen adta fel 
Nehoiu terseget, s lassan visszavonulva csak 3-
an ert be a magyar allasokba Bodzafordul6 
felett. 58 A Bodza vi:ilgye Nehoiunal szelesedik ki 
Havasalfold fele, a foly6 ott Jep ki a magas he
gyek ki:izi.il. Augusztus 29-en delen, a Sepsi
szentgyi:irgytol delnyugatra fekvo Elopataknal 

(Vâlcele), illetve a vârost61 delkeletre talâlhat6 
Bikfalvânâl (Bicfalău) voltak elhârit6 harcok a 
beti:irt roman hatâror csapatokkal. A harcban âll6 
ket magyar hatarvadâszszâzad es egy rohamszâ
zad megtâmogatasâra a Sepsiszentgyi:irgy-Brass6 
ut tengelyeben nemet ellenli:ikes indult, amely a 
hatâron tulra vetette vissza a românokat. 59 

Masnap a românok ismet atleptek a ha
târt. A Honved Vezerkarnak egy ezrednyi ero be
ti:ireset jelentettek Elopatak, egy masik ezrednyi
et Illyefalva (Ilieni) - Ki:iki:is (Chichiş) ki:irzete
ben. Ut6bbi kettot a românok elfoglaltâk.60 Au
gusztus 31-en magyar-nemet erok visszafoglal
tak Illyefalvât es Koki:ist, viszont egy ujabb ro
mân beti:ires nyoman elesett EIOpatak. Ezeket a 
betoreseket leszarnitva 30-31-en jelentosebb 
harctevekenyseg a deli magyar-roman hatârsza
kaszon nem folyt.61 

Augusztus 30-ân mâr nem a hatârorseg
hez, hanem a harcol6 haderohi:iz tartoz6 roman 
csapatok leptek at a magyar hatârt az Olt vonalar61, 
a Bar6ti-hegyseg ket oldalân. A hegyihadtest sza
mara 30-ân erkezett a parancs Bukarestb61 a hatâr 
atlepesere.62 Igaz, a român fegyveres er61mel a ha
târorseg a hadsereg resze volt, de altalaban elki.ili:i
ni.ilt a hatâron szolgalatot teljesfto hatârorseg a had
muveletek megvfvasâra hivatott seregtestektol. 

30-ân a 4. nemet hegyihadosztaly reszeit 
mar bevetettek az Ojtozi-szorosban es az Uz-vi:il
gyeben. Ez hozzâjarult a helyzet stabilizalasâhoz 
a tersegben.63 

Az Ojtozi-szorosban 30-an masfel nemet 
zaszl6alj a 8. szekely hatarorzâszl6aljjal ellenli:i
kest inditott es visszavette az elozo nap elvesztett 
berecki hatarorlaktanyat.64 Berecket masnap ri:i
vid idore egy harckocsikkal meger6sftett szovjet 
harccsoport elfoglalta, de a magyar-nemet alegy
segek meg aznap kiszoritottak 61cet a falub61. Az 
ojtozi vi:ilgyzar es Ojtoz-telep azonban veglege
sen elesett. Az arcvonal ezt ki:ivetoen Bereck 
(Breţcu) es Lemheny (Lemnia) eszakkeleti sze
gelyen huz6dott.65 

30-ân a kosnai-nyaknâl a XVII. nemet 
. hadtest parancsnoksaga roman teri.ileten a Vatra 

Dorneit megki:izelfto 159. szovjet garda megero
dftett ki:irlet feltart6ztatâsâra magyar alakulato-
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kat, egy hatarvadâsz es ket szekely hatâror zâsz-
16aljat is harcba vetett a 3. nemet hegyihadosztâ
ly megtamogatâsâra. A nemet-magyar ellenlokes 
sikeres volt, Vatra Dornei csak okt6ber 1-jen ke
ri.ilt a szovjet csapatok birtokâba. Ezzel a Sze
kelyfold legeszakibb csi.icsken, a Borg6i-hâg6nâl 
(Tihuţa) egy h6napra elhârult a szovjet betores 
veszelye. Ez annâl is inkâbb fontos volt, mert a 
Szekelyfold szeptember 7-en kezdodott kii.irfte
sevel pârhuzamosan a kosnai nyakat es az att61 
eszakra huz6d6 kârpâti arcvonalat a nemet had
vezetes fokozottan kfvânta vedeni.66 

Kezdiszekben szeptember 1-jen a szovjet 
23. harckocsihadtest folytatta az elonyomulâst. 
Az Ojtozi-szoros felol behatolt Bereckre es 
Lemhenybe. Eszakr61, a Veresvfz volgyeben 
(Keletrol pârhuzamosan folyik a Kâszon patak
kal) elertek es elfoglaltâk Esztelneket (Estelnic). 
Ezzel a szovjet csapatok Kezdivâsârhelytol 
eszakkeletre kijutottak a magas hegyek kozi.il a 
Felsohâromszeki-medencebe.67 

Szeptember 2-ân a 4. nemet hegyiha
dosztâly es a 8. szekely hatârorzâszl6alj ellenlo
kest indftott Bereck irânyâba, s idolegesen visz
szafoglaltâk a Lemheny - Bereck - Ozsdola von
alat. 68 4-en egy ujabb szovjet betores nyomân 
harmadszor, s immâr veglegesen elveszett 
Bereck. A szovjet harckocsik Ozsdolâig hatoltak. 
Ugyanezen a napon egy nemet ellenlokes vissza
vette Esztelneket es Kurtapatakot az Ojtozi
szoros kijâratat61 eszaknyugatra.69 

A 4-en Ozsdolâig hatolt szovjet harccso
port nem az Ojtozi-szoros irânyâb61 erkezett, 
mint korâbban. A 23. harckocsihadtest felderftoi 
megtalâltâk azt a murvâval javftott talaj hadiutat, 
amit a român hadsereg munkaszolgâlatos alaku
latai meg 1938-ban epftettek meg. Ez Ozsdolât 
koti:itte ossze a regăti Putna patak volgyevel, 
1500 m magasan âtszelve a Hâromszeki-hegyse
get, 10 km-re delre az Ojtozi-szorost61. Ez az ut 
magân a gerincen ment kereszti.il, nem valamely 
szoroson vagy hag6n, ilyenfomân az Arpâd-vo
nal erodftmenyei sem zârtiik le azt.70 

Szeptember 4-en, miutân a kora reggel 
indftott szovjet tâmadâs Berecktol nyugatra el
akadt, lenyegesen csokkent a szovjet nyomâs az 
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Ojtozi-szorosban. A Deli-Kârpâtokon val6 âtke
les elosegftesere, illetve az onnan tâmadâsba tor
teno âtmenet celjâb61 ugyanis a 23. harckocsi
hadtest MALINOVSZK.IJ marsall ezen a napon 
âtvezenyelte Brass6 tersegebe. A hadtestparanc -
noksâg meg aznap megkezdte eroi kivonâsât az 
Ojtozi-szorosb61, es megindftotta azokat az Ojtoz 
- Oneşti - Foksâny - Ploieşti - Tomosi-szoros me
netvonaJon Brass6 irânyâba.7 1 

A Gyimesi-szorosban szeptember 1-jen 
ujabb alakulatok jelentek meg: a 6. szovjet garda 
loveszhadosztaly, a 103. român hegyihadosztâly, 
a 7. român nehezti.izerezred es az 1. român pân
celos csoport. Mindegyik a 24. szovjet garda lo
veszhadosztâly kotelekebe tartozott, csak1'.!gy 
mint a 6-ân ugyanott bevetett 72. szovjet garda 
loveszhadosztaly. A friss erok megjelenese azon
nali eredmenyt hozott: keletrol, az elozo nap el
foglalt Gyepecze (Cadareşti) felol atkeltek a vfz
vâlaszt6n, leereszkedtek a Tatros volgyebe annak 
felso folyâsânâl, es âtvagtâk a volgyben fut6 ut
es vasutvonalat Gyimesfelsolok (Lunca de Sus) 
es Sântatelek (Izvoru Trotuşului) kozătt. 72 Mâs
nap a 10. magyar rohamti.izerosztâly tâmogatasâ
val a 46. nemet gyaloghadosztaly reszeibol âll6 
Festner csoport helyreâllftotta az osszekottetest 
Gyimeskozeplok es Gyimesfelsolok kozott. 73 

Szeptember 1-jen roman csapatok leptek 
ât a magyar hatart az akkori hatârral atvagott 
Szâszregen - Kolozsvâr uton Szâszregen irânyâ
ba, es elfoglaltâk MezOărvenyest (Urmeniş). Et
tol delre 15 km-re egy masik harccsoport is âtlep
te a hatârt, s elfoglalta Mezosâmsondot (Şincai) 
es Mezori.icsăt (Riciu). A 23. magyar hatar
vadâszzâszl6alj Mezoărvenyest meg aznap visz
szavette, de a mâsik ket kăzseg român kezen 
maradt.74 

2-ân a român hegyihadtest negy csoport
ja, Illyefalvanal a Doboli, Elopataknal a Vâlcele, 
Bolonnel a Belin, Bar6tnâl az Agostin csoport tli
zersegi elokeszftest kovetoen tâmadâsba ment at 
az Olt foly6 Kăkos - Agostonfalva szakaszân. A 
jobbszarny Doboli-csoport nem jutott elore. A 
balszarny Agostin-csoport elerte Bar6tot (Bara
olt) es azon keresztiil BibarcfaJvat (Biborţeni) 

valamint Olaszteleket (Tălişoara) , de a 13. sze-



kely hatâr6rzaszl6alj feltart6ztatta, majd masnap 
egy nemet panceloscsoport (10 roham!Oveg es 7 
pancelos felderit6 harcjarmu) alta! tamogatva 
visszavetette a hataron tulra. A kozepen tamad6 
ket csoport azonban 7-10 km melyen kijutott a 
Sugasfi.ird6 (Băile Şugaş) - Szarazajta (Aita 
Seacă) - Kăpec (Căpeni) vonalra, aho! megka
paszkodott. Az arcvonal az elkăvetkez6 napok
ban itt a mindket oldalr61 inditott tamadasok es 
ellenlăkesek ellenere szamottev6en nem valto
zott, bar 4-en a nemet Thams-csoport visszavette 
Szarazajtât es Kăpecet.75 

Szeptember 4-en a nemet-magyar csapa
tok Sepsiszentgyorgyt61 delnyugatra ujabb betă
resi kiserletet hâritottak el. Ez ănmagaban meg 
nem erdemelne emlitest, de megis riaszt6 jel volt 
a hadseregcsoport-parancsnoksag szamâra, hogy 
a betoresi kiserletet szovjet katonak hajtottak 
vegre. !gaz, nem volt nagy ereju a tamadas, csak 
egy harcfelderit6 jar6r vallalkozasar61 volt sz6, 
de a tâmadas tenye azt jelentette, hogy a szovjet 
csapatok el66rsei mar bent vannak Del-Erdely
ben. 76 

Szeptember 4-en a 46. nemet gyaloghad
osztâly reszei feladtâk az utols6 roman falut, Ti
kost (Ticoş-Floarea) a Bekasi-szorosba felvezet6 
ut menten, miutân a szovjet csapatok atkaroltak 
az ott kiepitett vălgyzârukat. A front ezen a na
pon a Bekasi-szorosban is elerte a magyar 
hatart.77 

Egyre eget6bbe valt, hogy a Del-Ukrajna 
Hadseregcsoport aktiv harctevekenyseget kezde
menyezzen, megpedig a hadmuveleti szinten. 

Nemet reszr61 egy del-erdelyi tamadasra 
vonatkoz6 elkepzeles, mar viszonylag koran, na
pokkal a roman kiugras utân felmeriilt. A De! 
Hadseregcsoport egeszere vonatkoz6 konkret 
hadmuveleti utasitas azonban csak szeptember 2-
an szi.iletett. Azon a napon, amikor a 2. magyar 
hadsereg, illetve a nemet Gruppe Siebenbi.irgen 
belepett a hadseregcsoport alarendeltsegebe. 

Hans FRIESSNER vezerezredes, a De! 
Hadseregcsoport parancsnoka 2-ara virrad6ra tâv
iratilag juttatta el hadmuveleti utasitasat a 6. es 8. 
nemet hadsereg, a 2. magyar hadsereg, a Gruppe 
Siebenbi.irgen es a măgottes hadmuveleti .teri.ilet 

parancsnoksaga szamara. F6 iranyelvkent a Keleti
Karpatok tartâsât es Deli-Kârpatok birtokbavetelet 
hataroztak meg, kiemelve a terep adta lehet6segek 
maximalis kihasznilasat („ .. . unter Ausnutzung des 
starken Naturhindernisses des Karpaten .. . "). 

A hadseregcsoport jobbszarnya szamara 
meghatarozta a harcaszati kapcsolat megteremte
set a delkeleti irany f6parancsnoksaga (Ob. 
Si.idost) alarendeltsegebe tartoz6 er6kkel, a Vas
kapunal. Nem hatarozza meg konkretan azt a ma
gasabb parancsnoksagot, amely ezert felel6s , de 
a kes6bbi esemenyek ismereteben tudjuk, hogy 
az ăsszekăttetest a Szerbiaban harcol6 nemet 
csapatokkal kes6bb az onnan athozott 4. SS rend-
6r pancelgranatos hadosztâly es a leend6 3. ma
gyar hadsereg kătelekebe tartoz6 alakulatok te
remtettek meg. A f6 feladatot a hadseregcsoport 
centrumaban a 2. magyar hadseregnek es a nemet 
Erdely-csoportnak kellett vegrehajtania. Ez tâ
madas volt a roman Del-Erdelyen at a Deli-Kar
patok atjar6inak birtokbavetelere es lezarasâra 
(„ ... durch das rum. Siebenbi.irgen nach Si.iden 
vorzustossen und die Passhăhen der Si.idkarpaten 
... zu gewinnen und zu sperren."). A 2. magyar 
hadseregnek Kolozsvâr tersegeben kellett gyiile
keznie a tamadas meginditasahoz, az Erdely-cso
portnak Marosvasarhely korzeteben. 

FRIESSNER kiilăn is kiemelte a Vărăs

toronyi-szoros elfoglalasat, mivel făldrajzi elhe
lyezkedese es adottsagai kăvetkezteben az Olt
attores menten hUz6d6 atjar6 lehet6ve tette na
gyobb gepesitelt kătelekek viszonylag gyors ar
keleset is a Deli-Karpatokon at Del-Erdelybe. 
Ezt azert hangsulyozta ki, mert augusztus vegeîg, 
pontosabban addig, ameddig a hadseregcsopon 
vezetese eselyt latott a Ploieşti-i olajmez61< meg
tartasara, alapvet6en a Tămăsi- es a Bodzai-szo
ros birtokba veteler61 es vedelmer61 foly tak a 
megbeszelesek a katonai vezet61< kozott. 

A szinten a hadseregcsoport centrumă
hoz sorolt 6. nemet hadsereg parancsnoksăga. 
legalabbis a szeptember 2.-i hadmuveleti utasi
tasban, nem kapott tamad6 feladatot. Vissza k -
lett vonni a meg a Bodzai-szorosban harcol6 ero
it, ujja kellett szerveznie az alarendeltsegebe w
toz6 parancsnoksagokat es alakulatokat illen-e 



ezzel parhuzamosan lei kellett terjesztenie vedo
savjât nyugat fele a 2. magyar hadsereg balszâr
nyâig. A Bodzai-szoros ezzel az egyetlen olyan 
âtjar6vâ valt, amelynek birtoklasât es vedelmet a 
tovâbbiakban a hadseregcsoport nem tekintette 
feladatânak. Ez persze nem jelentette az arcvonal 
megszakitasat (ellenkezoleg, eppen annak folya
matossa tetele es kitolasa a Karpatok gerincvona
lara volt a fo hadmuveleti cel), hiszen, mint azt 
latni fogjuk, a szorosb61 tOrteno arcvonal-vissza
vetel csak a magyar tertileten bent huz6d6 vîzva
laszt6ig tartott, s az uj vedelmi vonal vezeteset 
eppen annak menten jelbltek lei . 

A hadseregcsoport balszâmyân a 8. ne
met hadsereg szamara a Keleti-Karpâtok tartasat 
(sz6 szerint a hadseregcsoport keleti arcvonala, 
die Ostfront der H.Gr.) hatarozta meg, azzal, 
hogy ezen feladat vegrehajtasahoz a hadsereg
csoport parancsnoksaga folyamatosan erosftese
ket ktild a hadsereg deli szamyara, tehât a 
Szekelyfbldre. 78 

A szeptember 2.-i nemet napijelentesben 
az aznap elert vonal leîrasanal uj vedovonal lei
epftesevel (Aufbau einer Verteidigungs-front) ta
lalkozunk, keletre a tamadasra kijelblt korzetek
tol. Brass6t61 eszakkeletre a magyar hatâr men
ten, Elopatak - Kokos vonalâban jelbltek ki, ettol 
keletre leiepitesenek român tertileten is folynia 
kellett ugy, hogy az magaba foglalja a Bodzai
szoros erdelyi kijâratânâl fekvo Bodzafordul6 
(Întorsura Buzăului) .teleptilest is . Ettol eszakke
letre tert vissza a magyar-roman hatarhoz, '.lagon 
(Zagon) elott; majd Kovasznat61 (Covasna) es 
Zabolat61 (Zăbala) keletre huz6dott, a Lak6cza
csucs iranyaba.79 

A masodik becsi dontesben megvont er
delyi belhatar pontosan a Lak6cza-csucsnal talal
kozott a tărtenelmi hatarral, s ert ezzel 'veget. Az 
erdelyi belhatar, az akkori magyar-roman hatâr 
delkeleti vegszakasza az 1700-1800 m magassâ
gu gerincvonalon hUz6dott Zagont61 Komand6 
(Comandău) hataran at a Lak6czaig. A român ol
dal fele a terep mâr lejtett. Bodzafordul6 ugyan a 
vizvalaszt6 delkeleti oldalara esett, de vedelme
vel a nemetek bebiztosîţottak a Magyarorszâg fe
le a vfzvalaszt6n atvezeto negy utvonalat. Idaig a 
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Regâtb61 csak egy ut vezetett fel, az itt âg 
otfele. (az btOdik Brass6ba vezetett, s nem ~ 
gyar tertiletre.) A teleptilest leszârnitva az uj ' 
dovonalnak pontosan a gerincvonalon kellett ha
ladnia. Komand6 român vagy szovjet kezre kero
lesenek pontos napja ismeretlen, ott minden va
l6szfnuseg szerint nem folytak harcok, 5-6 
rel a gerincvonal alatt. 

[„.] . 

Szeptember 4-en a szovjet csapatok be
hatoltak a roman kezen levo Tombsi- es Vbrosto
ronyi-szorosba. Errol a 4. nemet legiflotta felde
rito gepeinek jelentesei befutottak FRIESS
NERhez, illetve GROLMANhoz. A ket tabomo 
a jelentes hatâsâra nem vonta vissza tamadâs 
vonatkoz6 parancsât, mivel ugy ertekelte, hogy a 
Maros-vonal eleresere meg mindig maradt eleg 
idejtik. Maradt idejtik, de akkor es csakis akkor. 
ha nem halogatjak tovabb a deli irânyu tamadâs 
meginditasat. 15,15-kor ki is ment parancsuk a 6. 
es 8. nemet hadseregparancsnoksaghoz, hogy a 
rendelkezestikre all6 er61ck:el a leheto legrbvi
debb ido alatt kezdjek meg a Maros-allas 
megszallasat. 81 

GROLMAN minden esetre 18 6rakor te
lefonon beszelt a 6. nemet hadseteg vezerkari fO
nbkevel, GAEDCKE vezeromaggyal, negyed 
6râval kes6'bb REINHARDT vezeromaggyal, a 
8. hadsereg vezerkari fonbkevel , s kozolte veltik, 
hogy amennyiben a Szekelyfbldon a delrol be
âraml6 szovjet csapatok harcbalepese miatt ko
molyabb harccselekmenyekre kertilne sor, akkor 
a 6. hadseregparancsnoksagnak kell atvennie az 
LVII. nemet panceloshadtest feletti hadmuveleti 
vezetest ugy, hogy a hadtest kotelekeben harcol6 
seregtestek eroinek ketharmadat veszi csak at, 
egyharmadat meghagyja a 8. hadsereg alloma
nyaban. Bâr a sz6beli parancsban nem tert ra ki 
ktilbn (vagy azt nem jegyeztek fel a hadseregcso
port hadinapl6jaban), nyilvânval6, hogy az arc
cal kelet fele, az Ojtozi-szorosban harcol6 csapa
tok meghagyasar61 volt sz6 a 8. hadseregparanc
snoksâg alarendeltsegeben. Ezzel nem sertettek 
meg azt az elvet, hogy a hadseregcsoport keleti 
arcvonalat a 8., a delit a 6. hadseregparancsnok
sag irânyftja. 82 



Sot, elozetesen mar voltak az LVII. pan
celos hadtestparancsnoksag alarendeltscgebe tar
lOZ6 erok ilyen megosztasara utal6 jelek. Szep
tember 3-4-en az Olt vonalat es az Orbai-szekct 
tart6 nemet harccsoportok a 6. hadsereg kotele
kebe, az Ojtozi-szorosban harcol6k a 8. hadsereg 
kbtelekebe tartoztak, j61Jchct mindannyiuk felctt 
a hadmiiveleti vezetest Friedrich KIRCHNER 
pancelos tabornok, az LVII. pancelos hadtest pa
rancsnoka gyakorolta.83 

A gyakorlati vegrehajtas nem az elkepze
lesek szerint alakult. Szeptember 5-en a 6. had
seregparancsnoksag atvette az LVII . 
panceloshadtest egeszet, beleertve az Ojtozi
szoros kijâratanâl harcol6 Kessel-csoportot, vala
mint az Uz- es a Csobânyos-vblgyenek kijaratat 
lezâr6 4. hegyihadosztalyt is. A Szekelyfbld deli 
resze ezzel egeszeben a 6. hadseregparancsnok
sag hadmuveleti vezetese ala keri.ilt. s4 

A hadseregcsoport vezerkari fOnoke 
egyuttal beszelt a 8. hadsereg vezerkari f6nbke
vel arr61 is, hogy a balszarnyon harcol6 XVII. 
nemet hadtestnek mi a teendoje, ha az Eszak-Uk
rajna Hadseregcsoport visszavonulast kezdene. 

GROLMAN 16 6rakor taviratilag jelen
tette az OKH hadmiiveleti osztalyânak a tamadas 
masnapi megindftasât. 85 

[ ... ] 
1944. szeptember 5-en 4.45-kor a Del

Ukrajna Hadseregcsoport ket magasabb parancs
noksâga, a 2. magyar hadsereg es a Gruppe 
Siebenbtirgen alârendeltsegebe tartoz6 seregtes
tek meginditottak a tâmadast Del-Erdely iranyâ
ba. A hadm1Jveletek sulyat a magyar alakulatok 
viseltek, az 6 arcvonalukon alakult ki az 1944-es 
magyarorszagi hadmuveletek elso olyan, na
gyobb titkbzetsorozata, amelyet a korabeli sz6-
hasznâlatban csatakent kezdtek emlegetni, s 
amely a kes6bbi szakirodalom egy reszebe is tor
dai csatakent vonult be. 

[ ... ] 
Szeptember 5-en az egyeb arcvonalsza

kaszon hadm1Jveleti szempontb61 jelentoseggel 
bfr6 harctevekenyseg nem folyt. A 6. nemet had
sereg Gradl-csoportja Szekelykeresztur tersege
ben âllt harcban a hatart atlepo kisebb roman 

harccsoportokkal, arnelyek nem tudtak birtokba 
venni magyar falvakat. A nemet napijelentesben 
szereplo, aszerint romanok elfoglalta Sakueni es 
Bodogaja (helycsen Secuieni, Ujszekely, illctvc 
Bodogaia, Als6boldogfalva) a masodik becsi 
dbntesben megvont erdelyi belhatar roman olda 
lara esett. A Thams·-csoport Bar6tt61 delre ujabb 
ellenlbkcsekkel pr6balkozott, de lakott helyct 
nem tudott visszafoglalni. A Gericke-csoport 
visszavette arcvonalat Bodzafordul6t61 eszakra a 
magaslatokra, illetve harcfelderito vallalkozâst 
inditott Zagon tersegeben a hatâron tulra , de arc
vonalszakaszan erdemleges harctevekenyseg 
nem folyt. Bodzafordul6 feladâsât az indokolta, 
hogy szeptember 4-en a 27 . szovjet hadsereg 33. 
lbveszhadteste elfoglalta Brass6t, igy nem volt 
miert tovabb tartani a magyar hataron kiepitea 
vedoâllasok elotti hidfot, celszerubbnek t1Jnt 
visszavonulni azokba, egyben a hegyek ger
incvonalara. 86 

A 8. nemet hadseregnel haram helyen 
zajlott emlitesre erdemes harctevekenyseg. Mint 
lattuk, az Uz- es a Csobânyos-volgyeb61 elozo 
nap vonultak vissza a nemet-magyar csapatok 
Csfkmenasâg - Pottyond tersegebe. A szovje< 
csapatok kbvettek 61cet, s 5-ere esett az arcvonal 
megszilardulâsa az ujonnan elfoglalt hâts6bb ve
doszakaszon. A nemet Breith-csoport es a 2. ma
gyar tartalekhadosztâly arcvonalszakaszân a 
szovjet csapatok a Tatros vblgyeben elâretorte 
Gyimesfelsolokig, a 46. gyaloghadosztalyen 
Gyergy6szentrnikl6sig. Ezzel a szovjet 24. gârda 
loveszhadtest elerte a Gyimesi-szorost, az 51. I~ 
veszhadtest elfoglalta a Bekâsi-szorost. A Tairos 
es a Beszterce volgyeben, illetve a hegyekben a 
ketto kozott meghuz6d6 falvak ezzel elvesztek_ 
A Brandenburg ezred egy zâsz16alja egyelore le
zârta a Bekâsi-szorost61 eszak fele, a Tolgyesi
hez vezeto hegyi utat. A Bekâsi-szoros hirto 
vetelevel a szovjet csapatok itt is kiju tottak (az 
Ojtoz, az Uz es a Csobânyos volgye utan) a m
kely medencekbe.87 

A 8. hadsereg napijelentese azt irja, 
a Bekasi-szorosb61 a hadseregparancsnoksâg ren
delte el az arcvonal visszatetelet, de tervezi 
ujb6li eloretolasât. A magunk reszerOI val6szinîi-
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nek tartjuk, hogy a 46. gyaloghadosztaly vissza
vetelet magaig a hag6ig terveztek (ez is 15 km-es 
visszavonulastjelentett volna a hatârt61), de mivel 
de! felol, a Gyimesi-szorost61 Balanbanyan at a 
Bekasi-szoros hatâban megjelentek a 24. szovjet 
garda li:iveszhadtesthez tartoz6 harcfelderito jar-
0ri:ik, a hâg6 vedelme illuz6rikussa valt.88 

A XVTI. nemet hadtest jobbszarnyanak 
visszavetele felkeltette az Eszak-Ukrajna Hadse
regcsoport parancsnoksaganak figyelmet, s 
egyeztetest kert arra az esetre, ha a Del-Ukrajna 
Hadseregcsoport a XVII. hadtest balszarnyanak 
visszavetelere kesztilne. Ez csatlakozott ugyanis 
az Eszak-Ukrajna Hadseregcsoportjobbszarnyan 
harcol6 1. magyar hadsereghez.89 

A szeptember 8.-i nemet napijelentes 
emlitest tesz arr61, hogy a 6. szovjet garda harck
ocsihadsereg elerte a Vaskapu-szorost. Az ido
pontot a nemet legifelderites j61 jelentette, de az 
alakulatot nem tudjuk, hogy az 53. hadsereg nyu
gati iranyu eloreti:iresre kiktili:initett 75. 
kiveszhadteste volt az, amelyik elerte a Duna at
ti:ireset a Karpatokon.90 

Szeptember 6-an a 6. hadsereg arcvona
lan tovabb folytak a pozici6-javft6 harcok. A 
Thams-csoport a Bar6ti-hegyseg nyugati lejtoin 
visszafoglalta Ki:izepajtât, Sepsiszentgyi:irgytol 
valarnint Zagont61 delnyugatra sikertelen roman 
harcfelderito vallalkozasok zajlottak. Az Ojtozi
szoros kijaratânal Lemheny vegleg a szovjet csa
patok birtokaba kertilt.91 

A 8. hadsereg arcvonalszakaszan az 
Abraham-csoport sikertelen ellenli:ikest kfserelt 
meg a Bekâsi-szoros iranyaba. A Gyimesi
szorosban a csoport alta! indftott ellenli:ikes teret 
nyert, s kijutott egeszen Gyimesbtikkig, amit a 
nemet-magyar csapatok visszafoglaltak. Ezzel is
met magyar kezbe kertilt a gyimeski:izeploki 
vi:ilgyzar is. A Tatros vi:ilgyebOl ketoldalt felve
zeto mellekvi:ilgyekben a nemet-magyar csapa
tok nem foglaltak vissza lakott teleptileseket. A 
XVII hadtest 3. hegyihadosztalya a Beszterce 
vi:ilgyeben Broştenitol eszaknyugatra 5 km-re 
vette vissza elso allasait, ezzel felhuz6dott a la
kott teleptilesek fi:ile . Ez azonban meg messze 
volt a magyar hatart6J.92 
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Szeptember 7-en a 6. hadsereg Thams
csoportja elhârftott egy roman ellenli:ikest Nag -
ajta tersegeben. A Gradl-csoport Szekelykereszt
urmll atlepte a hatart, es a varost Segesvârral i:isz
szeki:ito muut menten elfoglalt haram falut. Ez az 
akci6 volumene miatt nem tekintheto a Gruppe 
Siebenbi.irgen tamadâsâhoz val6 csatlakoiâsnak. 
inkâbb csak allasaikb61 kfvantak kivetni a Sze
kelykeresztur nyugati peremet nyugtalanft6 ro
man hatârori:iket, akik aznap betbrtek a hatâr ma
gyar oldalan fekvo Fiatfalvara (Filiaş) . Sepsi
szentgybrgy tersegeben a românok ismet aktivi
zâl6dtak, a brass6i muut tengelyeben betbrtek es 
elfoglaltak harom falut, Illyefalvat, Kăki:ist es 
Bikfalvat. Az Ojtozi-szoros elotereben a Kessel
csoport kfserelte meg sikertelentil Ozsdola visz
szafoglalasat. Lemhenyben utcai harcok folytak, 
de a kbzseg nem cserelt gazdat. Este viszont a 
hadsereg harccsoportjai megkaptak a parancsot 
az A-vonalra tbrteno visszavonulasra (Ajta-pata
ka - Csernâton - Feketetigy jobb partja).93 

A 8. hadsereg arcvonalan 7-en a szovjet 
csapatok beti:irtek Gyergy6szentmikl6s ktiltertile
tere, de a 46. nemet gyaloghadosztâly kiszoritot
ta Oket onnan. Ezen a napon itt ujabb nemet cso
port jelent meg a vedelem megerosftesere, a 97. 
grânâtosezredbol es a 46. li:iveszzâszl6aljb61 âll6 
Gruppe Koppenwallner. Szovjet harcfelderit6k 
tuntek fel a Kis-Beszterce vi:ilgyeben Gyergy6-
tblgyesnel, de a kbzsegbe nem hatoltak be. A 
XVII. hadtestnel ezen a napon nem tbrtent emlf
tesre erdemes harccselekmeny.94 

Mâsnap Gyergy6szentmikl6st61 keletre a 
Bekâsi-szoros elotereben helyi harcok folytak.95 

9-en ezek a helyi harcok folytak tovabb, ki.ilbnb
sebb erecimeny nelktiJ.96 

9-en a 24. szovjet garda lbveszhadtest 6. 
garda li:iveszhadosztâly harckocsikkal meger6sf
tett harccsoportja ismet teret nyert, a Gyimesi
szoros keleti el6tereben elfoglaltak Gyimesbtik
ki:it, es elerte a Gyimeski:izeplok el6tti vi:ilgyzâ
rat, ahova a nemet Abraham-csoport vissza
vonuit.97 

Szeptember 7-en mar olyan merteku volt 
a szovjet csapatok bearamlâsa a Deli-Karpâtok 
âtjar6in kereszttil , hogy a hadseregcsoport pa-



rancsnoksaga lehetetlennek itelte a 2. magyar 
hadsereg es a Gruppe Siebenbiirgen tamadasanak 
folytatasat, illetve a Szekelyfold tovabbi vedel
met. A nemet legifelderites ekkor mar a 6. szov
jet garda harckocsihadsereg f6er6inek atkeleset 
jelentette a Vărăstoronyi- es a Vulkani-szoroson 
at, s szovjet pancelos oszlopot jelentett Nagysze
bentol eszakra is.98 
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A nemet Del-Ukrajna Hadsereg
csoport visszavonulâsa Româniâb6l 
Magyarorszâgra es a parancsnoklâsi 
viszonyok alakulâsa az 1944. okt6beri 
visszavonulâsig 
(Fi.iggelek 1.) 

A 2. es 3. Uknin Font 1944. augusztus 20-ăn indîtott 
laşi - Kisinyov-i hadmilvcletc es a hârom nappal kes6bb bekii
vetkezett roman kiugras olyan katasztr6rat ercdmenyczett a ne
met szlirazfâldi haderll szâmara, amcly nagysâgrcndjebcn es 
hatasaban - megftelesUnk szerint - a Sztalingrăd , Kurszk, vagy 
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El-Alamein nevevel Jcmjclzett vcresegekhcz merhetll. ~ 
politikai es hadaszati kiivetkczmenyeivcl mar (ha ncm is a 
jesscg igenyevcl) foglalkoztunk. N agyon fadekes az aug 
utols6 hannadaban tiirtentek hadmilveleti es harcâszati I -
is, de tigy veljtik, a roman felsegleriiletcn lezajlott kalonai 
menyck reszletes lcfrăsa ncm tartozik c dolgozat kerelei 
elegseges azok iisszefoglalasa. A reszletes feldolgozast a.
es att61 celszeril kczdcnUnk, ahol es amikor a visszavonuJO .,._ 
met csapattiiredekek i\tlepik az akkori magyar-romăn hatliIL 

A Johannes (Hans) FRIESSNER vezcrezredes vcza,. 
te nemet DCl-Ukrajna Hadsercgcsoport (Heeresgruppc 
ukraine) augusztus 20-an, a szovjet hadmilvelet meginditas 
ket nemet es ket roman hadscrcgbOI allt. Az Otto WOH.l..ER 
gyalogsăgi tăbornok parancsnoksâga alall ăll6 scregtcstc 
(Anneegruppe Wiihler) a 8. nemet es a 4. român hadseregblll. ~ 

Petre DUMITRESCU vezerezredes vezette seregtestcsopor1 
(Anneegruppc Dumitrescu) a 6. nemet es a 3. roman hadsercg
b/11 allt. A hadseregek elhelyezkedese eszakr61 delre is ez v<>L 
a 8. nemet hadsereg Eszak-Moldvăban ăllt , arccal eszakkelet
nek, a 4. roman a Szeret es a Prut foly6k kiiziitt , arccal eszak
nak, a 6. nemet a Prut es a Dnyeszter kiiziitt, arccal eszaknak. 
majd a Dnyeszter jobbpartjăn Tyiraszpolig arccal eszakkelet
nek, vegtil a 3. roman a Dnyeszter torkolatăig, arccal eszakkc
letnek. A hadseregcsoport kiitelekebe 17 hadtestparancsnoksâg 
(IO nemet es 7 roman), ezen belUI 49 hadosztaly (25 nemet, 23 
roman es I szlovăk) es 5 roman dandăr tartozott. A hadosztâly
ok kozUI 3 volt pancelos. 1 

A Dumitrescu-sercgtestcsoportot FRIESSNER vezer
ezredes a hadihelyzet alakulâsa nyomăn augusztus 22-<!n felos-z
latta, hogy a hadmavcleti vezetest sajăt kezebe vegye. A hadse
regcsoport napi jelenteseben ezt igyekeztek diplomatikusan 
megfogalmazni , ugyanis csak az szerepcl, hogy a 6. nemet had
seregparancsnoksăgot a hadseregcsoport kăzvellcn aJârcndcll
segebe helycztek („AOK 6: der H.Gr. unmittelbar unterstellt").2 

Augusztus 20. - szcptcmber 5. kăzăll a hadsercgcso
port iisszesîtcsc szerint a Del-Ukrajna Hadseregcsoport alloma
nyab61 elveszett 5 hadtesltiirz.' es 18 hadosztâly „Verlorcn sind 
5 Korpssatbc (IV „ VII., XXX„ XXXIV. und LI!. A.K.) und 18 
Divisionen (9 „ 15„ 62„ 79„ !06„ 161., 257 ., 258„ 282„ 294„ 
302„ 306 .. 320„ 335„ 370„ 376. und 384. I. D. sowie die 153. 
F.A.D.)." Tovâbbi ket, a hadrendblll viszont nem tiiriilt hadosz
taly vesztettc el allomănyânak nagyobb reszet „Ausserdem 
sind von der 10. Py.Gren.Div. und der 13. Py.Div. noch hoch 
geringe Tei Ic vorhanden. „3 

A hadrcndbOl tiiriilt seregtestek egynemelyikevcl kc
sâbb a magyarorszagi harcokban talalkozhatunk (pi. a 15. gya
log- vagy a 153. tabori kikepzllhadosztaly), de ezek măr az tij
jăalakîlâ.•t kiivetllen tijb61 felvett hadrendi szămtl parancsnok
săgokat, illetvc sercgtesteket jelOlik. 

Az augusztus 23.-ăt kiivetll visszavonulas sorân a 
szervezetszeril kiitclekek az esetek nagyobb reszebcn fclbom
lottak, hadosztalyok es dandârok reszeib/11, vagy tiibb sereg
test iisszeverâdiitt reszeiblll alakultak (Jegtiibbsziir alkalmi) 
harccsoportok, amelyeket a napijelentesek a parancsnok ne
vevcl emlîtenck. Ez az erdelyi harcok, illetve a tordai csata lc
fnlsănăl is lenycgcs, ugyanis egyreszt a nemet parancsnoklăsi 
strukttirăban a magyarorszăgi harcok itlejcn is kimutathal6 cz 
a gyakorlal, masreszt a magyar lerUletre behâtrâl6 nemet kii
telekek tiibbscgc is ilyen volt. Pelda erre a Gruppe Abraham 
(Abraham-csoport), amely az Ojtozi-szorosba vonult vissza 
Moldvăb61, cs mcgncvezcset Erich ABRAHAM altăbornagy
r61, a 76. nemet gyaloghadosztaly parancsnokăr61 nyertc.4 



Augusztus 23-ân cs 24-en Romaniab61 visszavonul6 
nemei csapatok meg nem erkeztek a magyar halârra, a nemei 
kalonai vezeles e ket napban meg Moldvaban es HavasallOld
tin akarta a helyzelel stabilizalni, annak ellenere, hogy a nemet 
es roman szărazfcildi esapalok ktiztilli ellensegeskedCs mar au
gusztus 24-en kirobbant. Eszakon, a 8. nemet hadsereg 3. he
gyivadasz-hadosztalyanak arevonalan a 3. roman hatar<lrezred 
meglamadta a 138. nemet hegyivadaszezredel. Err<ll a nemet, 
szovjel es roman forrasok egyaranl beszamolnak.5 

Auguszlus 30-an FRIESSNER vezerezredes m6dosf
l0lla a 6. nemet hadsereg es a Wtihler-seregleslcsoport ktiztilli 
sâvhatart a laş i keleti szegclye (a 6. hadsereg szamara kizarva) 
- Vaslui (bezarva) - Găbcşli (bezarva) - Odobeşti (bczarva) vo
nalra. Ez az intezkcd6s mCg Ugy szUlctcll, hogy a hadsercgcso
port parancsnoka csak a rohamosan roml6 hadihelyzetre rea
gall, a măr folyamalban lcv<l român kiugrasr61 meg nem bfrt tu
domassal. Az elsl'i hfr, mint azi az 112. fejezetben lâlluk, a Del
Ukrajna Hadseregcsoport parancsnoksăgăhoz csak augusztus 
23-ăn este 20.30-kor erkezell a bukaresti ttirtcnesekr6I.6 

A 2. Ukran front jobbszarnya gyorsan ktizelcdell a 
Keleti-Kărpatokhoz . Augusztus 24-cn a 7. gardahadsereg cl
foglalta Băk6l (Bacău) , a 40. hadsercg Ncmetvâsărl (Târgu 
Neam\), ut6bbi mar ktizvetlcntil a hcgyek lâbânal fekszik. A 
Karpatokba felvczel<l Beszterce vtilgycben azonban 
Karâcsonkl'i (Piatra Neam\) alau IO km-re a KIRCHNER-cso
port (Friedrich KIRCHNER pancclos tabornok, az LVII. nemei 
păncclhadtesl parancsnoka iranyîlâsa alait a.46. nemei gyalog
hadoszlaly reszei) hevenyeszell vedl'ivonalaban a szovjel csa
patok elakadtak.7 

Augusztus 24-en a Honved Vezcrkarnak nemet resz
r61 jeleztck, hogy a Del-Ukrajna Hadseregcsoport parancsnok
saga magyar terUletre fog telepUlni. Ncm tudjuk hava, azi a Ve
zCrkar sem tudta: „Az Uj tăr1.sszăllâs hclye mCg nem ismerc
tes." Az el<lkeszfl<l rcszlcg mcg aznap bclepcll Magyarorszăg
ra. GRElFFENBERG meghalalmazoll tăbornok vczcrkari f6-
ntike, JESSEL vezerkari ezrcdes a fenlieken tul azi is jelczle, 
hogy az el6kcszfl(5 ttirzzsel egytill a nemelekhez ha roman lisz
lek is megkîsereltek a hatâr allept!scl. LASZL6 Dezsll allabor
nagy, a Honved Vezcrkar f<lntikcnek helyellese a roman tisztek 
belept!scnek engedclyezesel megtagadta. K 

Augusztus 24-en a 8. nCmet hadseregparancsnoksăg 
megkezdte harcallaspontjanak allelepîtcset Komanfalvar61 
(Comăneşti) a Gyimesi-szoroson ăl Csfkszercdara (Miercurea
Ciuc). A nemet Del-Ukrajna Hadseregcsoport els<l visszavonu-
16 katonai ezzel, egy nappal a român kiugrăs ulan, atleptek a 
magyar halărt . A hadseregcsoport hadinapl6jâban a Kirchner
csoport harcâllăsponljakenl Bistri\a (Beszlerce) szerepcl, de ez 
nem azonos az cszak-erdclyi Beszterccvcl, cz cgy kis telcptiles 
a Bcsztercc foly6 vtilgycbcn, Karacsonk<ll<ll nchâny km-rel fcl
jebb, de meg roman lerUleten.9 

Bar az el<lz<l nap Bukareslben ttirtentek, illelve az az
napi esemenyek cgyertelmave tettek a roman esapatok kivâlă
sal a ktiztis arcvonalb61, FRIESSNER 24-en ktiltin is intezke
dett a Del-Ukrajna hadseregcsoport ahlrendeltsegebe lartozolt 
3. es 4. roman hadseregparancsnoksag, valaminl az azok pa
rancsnoksăga alall all6 roman seregtcstek kileplelcsere a nemet 
hadseregcsoport ktilclekeblll. LO 

Augusztus 25-en a fenl măr emlflell Abraham-cso
porl Aknavasaron (Târgu Ocna) kereszttil behălrăll az Ojtozi
szoros român oldali felvezelo agaba. l l Egycs reszei Aknava
sarnal nem fordultak bc az Ojtozi-szorosba, hancm egy kicsil 
feljebb menvc a Tatros (Trotruş) vtilgyebcn Dorrnanfalvanal 
(Dărmăneşti) az Uz (Uzul), Komanfalvanăl (Comăneşti) a 

Csobanyos (Ciobănuş) vtilgyebc fordu ltak be. A Magyaror
szagra ttirten6 visszavonulast el<lkeszîto tiszti j an5r6k, legalăbb 
az Uz-vtilgyeben, meg aznap atleptek a hatart.12 

Ezen a napon a 7. szovjet gardahadsereg is elerte a 
Karpalok keleti labail. Moineşti es Aknavasar ktiztitt van egy 
hosszukas ell'ihegy, ami parhuzamos a Tatrossal, att61 eszaklre
letre. Az Abraham-csoporl ul6vCdei egy napig kepesek vol!J!k 
vcdeni a kel varosl, ezzel megakadalyozni a szovjet csapalOlcal 
a Tatros vtilgyebe val6 behatolasban. A fonii hărom szoros pe
dig a Tatros jobb oldalâgai ăllal vâgott cgy-egy vălgyet jelenti. 
amelyck atvezetnek Magyarorszagra. 

A szovjet behatolasi kîserlet az Ojtozi-szorosba. a 
Tatros folyasa szerint a legals6bba, mar a 25 .-i nemet napijc
lentcsekben feltUnik: „Entlang des Ojtoz-Tales Hihrte der 
Russe .. . slarkc Angriffe.'' 13 A szovjcl tllmadas crejel mutatjL 
hogy Aknavâsar kelcti szomszed varosa, Oneşti (a ket văros 
mindtissze nehâny km tâvolsagra fekszik egymâst61) 25-en del
ulan elescll. 

Auguszlus 25-en a Del-Ukrajna Hadseregcsopon 
ttirzse az Ojtozi-szoroson keresztUI beerkezell Sepsiszent
gytirgyre. 18 6rakor ou ideiglcnes harcallâspontot fogla!L l5 
Măsnap âltelcptill Scpsibodokra (ez 9 km-re talălhat6 Sepsi
szentgytirgytlll), ahol berendeztek a hadseregcsoport ttirLSSZ<il
lâsal. Sepsiszenlgyorgy llÎI kozel fektidl az akkori magyar-ro
man halărhoz, s a roman hatar<lrcsapatok beltiresei măr ekkor 
megkezd&!tek a tersegben.16 

Augusztus 31-en Romaniab61 llttelepillt Debrecenbe 
Del-Ukrajna Hadscregcsoport vasuti sza!Htâsokat koordinăl6 
ltirLse (Gen. des Transpolwesens SUdukraine), s meg aznap il
velle a Tiszat61 kelelre huz6d6 tisszes magyar vasutvonal felcu 
az iranyflasl. Ugyanezen a napon, a szlovak nemzeti felkcles 
(29.-i) kirobbanâsanak hatăsara az cszak-magyarorszagi vasm
vonalak iranyitasa az Eszak Ukrajna Hadseregcsoport hasonl6 
ttir1.senck kezebc meni al. 17 

Nemet reszr<ll ncm csupan Româniab61 erkeztek csa
pauestek Erdelybc. A 4. nemet hegyi hadosztălyt, amelynek 
fclvallasal az arcvonalban el(5z(5 nap a 2. magyar hegyi dandir 
befejezte, auguszlus 24-en kivontak az I. magyar hadsereg 
szarnyan hareol6 XLIX. nemei hadtcst ktilelekeblll, es inltz
kedlek Romaniaba 1orten6 âlirânyîlasar61 vasuti szăllîtâssa.1 . 1 

Mas kerdes, hogy a hadosztaly a hadi esemenyek ab
kuiasa folytan nem Romaniaba erkezell, hanem Magy~ 
ra. 27-cn bclepcll a Del-Ukrajna Hadsercgcsoport koz~i:tlc:a 
alârendeltscgebc, amclynek ltirzse azi lervezte, hogy a hadosz
tâlyt ScpsiszcntgyOrgy t~rsegCbcn gyUlckeztctik, meg 
I O rohamltivcggcl cs ket legvedelmi ltizerosztallyal , majd 
vetik a Barca•ag (Rrass6 ktirLcle) es a Ttimtisi-hag6 (Predeal) 
birtokbavctclerc.19 Az Ojtozi-szoros tersegebcn es au61 
ra kialakuh helyzet miall azonban 28-an a Barcasag hei) zz 
addigi bccrkczcll 4 zaszl6aljb61 hârmal a Gyimesi- es a Bekhi
' egyet az Ojtozi-szoroshoz vezenyeltek.20 A hadoszlăly 29.e. 
az LVII . nemet pancelhadlest alarendeltsegebe lepett. 21 

A Ttimtisi-hag6 birtoklăsa fontosabbnak tUnt a 
hadvczelcs szamara barrnely mas hag6nal (legalăbbis a Dai
Karpalokban), mivcl Bukarestblll, s att61 eszakra Plo~ 
volt a legrtividcbb atjar6 Erdelybe (Brass6ba), B 
Ploieşti lersegebcn pcdig ekkor meg jelenll'is harcene et 

selo nemet alakulalok vollak . Ezek legrtividcbb vissza 
ul vonala adou esctbcn csak a Ttimtisi-hâg6n keresztill 
teu. 

Ugyancsak fontos volt a Bodzai-szoros b. 
mivcl a foksănyi kapu fel(5) ez volt a legcgyenesebb, 
tcrseget elkcrUl6 atjar6 a Deli-Karpatokon. A 4. nemet 



hadosztâly egy reszel is ill lerveztck harcbavelni, părhuzamo
san a Tămăsi-hâg6ban iajl6 harccselekmenyekkel. Augusztus 
28-âra virrad6ra FRIESSNER kivonla a LXXII. kLllănleges 

rendelletesîI hadlesl parancsnoksâgal a 6. hadsereg kăteleke
bill, s megbizta a Bodzai-szoros visszafoglalasaval, illetve tar
tâsâval. Ehhez a hadtestparancsnoksag alarendellsegebc utalla 
a 4. hegyihadosztâlyt.22 Mint fennebb lattuk, ez az intczkedes 
mar nem lcpett eletbc, meg aznap megvaltoztattak. 

Augusztus 26-ân egy ujabb nemet harccsoport, a 46. 
gyaloghadosztaly- es egy mîiszaki zăszl6alj rcszeibill szervc
zeu Gruppe Festner ~rkezell meg a magyar halârra a 
Csobănyos vălgyebcn. A csoport a 8. nemet hadsercg kiiteleke
bc tartozott, de hadtestparancsnoksăg alârcndcltsegebc (aznap 
mcg) ncm osztouăk be.23 Kct nappal kcsilbb a csoport egy mă
sik r~sze a Gyimesi-szorosba ~rkezett meg a magyar hatarra.24 

Augusztus 26-ân az I . nemet hegyi hadosztăly is a 
Szekelyfcildre erkezell, Sepsiszentgyiirgyăn megkezdtek elsil 
szerelvenyeiknek kirakasat.25 

Augusztus 27-till megkezdildău a 97. nemet vadasz
hadosztăly Erdelybc szăllflâsa, vasuton. A sercgtestet meg az
nap a 8. hadseregparancsnoksăg alărendeltsegcbe . l epteuck.26 

U gyancsak a 8. hadseregparancsnoks!lg alarcndeltsc
gebc lcptenck a BrandGnburg ezredet, amelynek egy zaszl6alja 
lcgiszăllftăssal augusztus 28-ăn Szaszrcgenbc megerkezcll. 27 

Mivel a Moldvab61 visszavonul6 8. nemet hadsereg 
alărendellsegi viszonyai is kaotikusak voltak (nem is beszclve a 
6. nemet hadseregrill), kimutathat6k a tărekvcsek ezek lehelil
seg szerinti rendezesere. Augusztus 27-en a Del-Ukrajna Had
seregcsoport vezerkari filnăke a nemet Abraham-csoportol es 
Feslner-csoportol az LVII. panceloshadtesl parancsnoksag alâ
reµ dellsegebc leplelte. 28 

Ezzel a SzekelyfOld keleti szcgelyen all6 nemet csa
patok a Bekâsi-szorost61 (pontosabban annak clilteretill) az 
Ojtoziig egy hadtest kătelekebc keriiltek, nevezetesen a karâc
sonkili (Piatra Neam\) hidl'ilt vedil Kirchner-csoport, a 
Csobanyos vălgyebc visszavonull Festner-csoport, valaminl az 
Uz-vălgyet es az Ojtozi-szorost vcd6 Abraham-csoport. Măs
nap, az ugyanitt harcol6 magyar csapatokat ăsszefog6 IX. ma
gyar hadtestparancsnoksag îs a 8. nemet hadseregparancsnok
săg alărendeltsegebe lepetl. 

Az L Vil. pânceloshadtesl Kirchner-csoportjat61 , 
ponlosabban a 46. gyalcighadosztălyt61 (parancsnoka augusztus 
26-t61 Erich REUTER ezredes); hiszen Friedrich KIRCHNER 
altabornagy a hadlest vedl'iszakaszanak kilerjesztese folytăn 
egyre kevcsse „ert râ" csak a karâcsonkili hidf'il vCdelmi harca
inak iranyilâsara, s a parancsnoklâsi viszonyok bizonyos foku 
konszolidâl6dăsăval egyre inkăbb ismel hadtestparancsnokkent 
funkcionâlhatou ; eszakra a Tălgyesi-szoros cll'ilerebc ujabb ne
met harccsoport, s vele egy ujabb nemet hadleslparancsnoksag, 
a XVII. erkezetl be. 

Ez a csopon augusztus 27-cn ·a Hangul - Piripig lc
repszakaszra vonull vissza. Hangul a Bekas-t6 partjan foksz ik, 
Piripig a Nemetvâsârt (Târgu NeamO a Beszlerce vălgyeve l 

ăsszekălil uton, a Stânişoara-hegyseg egyetlen âtjâr6jânak kc
Ieti foljarataban . A csoport vedte tcrtilcten, a Bekâsi-t6 eszaki 
csticskenel fo lyik a t6ba a Beszterce cs a Kis-Beszterce. Elilbbi 
vălgyebcn Vatra Dorneire !chel eljulni, az ut6bbi vălgyc felve
zel a Tălgyesi-szorosba . A XVII. hadteslparancsnoksag atvctle 
a vedclem iranyftasât ezen a terti lcten.29 

Vatra Dornei felen, a Borg6i-hâg6 keleti bcjaralanal 
talalhat6 Kosna (Coşna) , ami akkor hatârfalu volt, mar magyar 
terii leten . A Szckelylăldet Eszak-Erdelytill elvâlaszt6 szîiktilcl 
keleti felcl errill a telepti lesrill kosnai-nyaknak is neveztck. A 
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XVII. nemet hadtestparancsnoksâg augusztus 27-en a ko 
nyak teriilcten is alvcllc a vedelem iranyftâsat.30 Az elkăve 
zil napokban az ebben a tersegben all6 magyar csapanestek is • 
XVII. nemet hadtestparancsnoksag alarcndeltscgebc Ieplek. 

A kel nemet hadtest kăzătli savhalărl aznap, augu -
tus 27-en meg nemjelăhek ki .3l 

Ezzel, legalâbbis a parancsnoklâsi viszonyok voru11-
kozâsaban, kialakult a nemet front a Szekclyfcild es Eszak-Er
dcly keleti szegelycn. A legeszakibb eszak-erdely i kârpăti ătjâ
r6. a Borsai-szoros, illctve a Borsai-szoros es a Borg6i-szoro; 
kăzi:itl fokvl'i Radnai-hăg6 ugyanis Moldva felill szinten Vatra 
Dornei felCSI kOzelfthetâ meg. A Borg6i-szoros a Kelemen-ha
vasok Cs a Borg6i-hcgys6g, a Radnai-h::1g6 a Borg6i-hegysCg Cs 
a Radnai-havasok, a Borsai-szoros a Radnai-havasok Cs a 
Maramarosi-havasok kăzăll szeli ât a Keleti Kărpâtokal. A 
Măramarosi-havasok a maga 2000 melert ostroml6 csucsaival 
csapalleslek szamara jarhatallan, a hegyscg eszaknyugati 
csticskenel pedig mar a Tisza forrâsvideke talălhat6, amil az 
Eszak-Ukrajna Hadseregcsoport kătelckcbe lartoz6 I. magyar 
hadsereg vedett, az Ărpad vonalra tamaszkodv~. Fenn eszakon 
a roman at!lllâs mâr nem creztetle kăzvetlentil halâs!lt, az arc
vonal augusztus-szcptember fordul6jan viszonylag stabil 
volt.32 

Auguszlus 27-cn cgy ujabb nemet vezetesi szcrv j ălt 
letrc Erdelybcn. Arthur PHLEPS (I 881. november 29. 
Berethalom - 1944. szeptembcr 21. Arad) SS-Obergruppen
ftihrer und General der Waffen-SS tâviratbanjelezte a Del-Uk
rajna Hadsercgcsoport parancsnoksâgânak, hogy Hillcr kjne
vczte ot leljhatalmu tâbornokka Erdely vonalkozas!lban („„. er 
zum bcvollm. General ftir Siebenbtirgen ernannl sei „."), s hogy 
aznap meg is frkczik oda. (VCgUlis aznap meg nem Crkezeu 
meg .) Tăviratâban PHLEPS egybcn kcrte az Erdelybe vasuti 
szallftâs alait âll6 4 . nemet hegyihadosztâly !eleni rendclkezes 
jogâl, hogy bcvethesse azt a Tămăsi-szoros c lfoglal âsâra.33 

FRIESSNERt cs lărLScl megleple PHLEPS kincvc
zcsc. Ncm tudtak, hogy milyen helyct fog elfoglalni a parancs
noklâsi slrukturâban. Erintkezesbe lcplek a szârazfoldi csapa
tok filparancsnoksagâval, ahol elilszăr nem tudtak PHLEPS ki
nevezcserill , majd negy 6ra ellellcvel visszajeleztck, hogy azt 
HIMMLER kercsere a Ftihrer val6ban megtelle. A masodik te
lefonbcszelgetes soran sikertilt lisztâzni , hogy az uj teljhatalmu 
tâbornok a Dcl-Ukrajna Hadseregcsoport parancsnoksâganak 
lesz alârendelve. („Es sei abcr selbstvcrslăndlich, dass er der 
H.Gr. unterslelll wurde.")34 

PHLEPS szemelycnek kivalasztasa nem volt velet
len. Erdelyi sztilclcsa lcvcn, HIMMLER olyannak lekinlelle, 
aki tisztaban van a helyi viszonyokkal, s cnnek jelenlilscgel lu
lajdonilott az augusztus 27-Cn meg mindig remClt român politi
kai viszont-fordulat clcrescben. PHLEPS az I. vilâghâborul k. 
und k. vezcrkari l'irnagykenl fejezte bc, majd 1941 -ig szolg!lll a 
român kiralyi hadscregbcn, ahol a hadoszlâlytâbornoki rendfo
kozatig Cs a hadiakadCmia-parancsnoks3gig vitte. 

Az is PHLEPS kivalasztâsa melletl sz6ll, hogy nagy 
gyakorlatol szerzen a hegyes lcrepen irrcgulâris alakulatok el
len vfvott harcokban cs az ănkcntes alakulalok szervezesebcn. 
1943. âprilis 21 . 6ta !l volt a mostari szckhelya V. SS hadtest 
parancsnoka. lranyftotta a partizanok elleni harcot a boszniai cs 
hercegovinai hcgyckbcn, illctvc foltigyelele alall szerveztek 
1943 oszetol a horvăl es bosnyak Icgcnyscga 13 . „Handschar", 
1944 tavaszât61 az albân lcgenyscga 21. „Skanderbeg" SS-had
osztalyokat. 

Ugy lâtszik, HIMMLER ncgy dologgal szâmolt. 
EgyrCszt azzal, hogy (akar a rcme1t viszont-fordu lat utân, 'akâr 



:mnak hianyaban) Erdclybcn a ncmel vonalak miigiiu partizan
rvekenyscg kczd1'5dhet, măsrcszl azzal, hogy roman Iegcnysc
~ iinkenles alakulatok szcrvezcscre kcriil sor. Harmadrcszl 
ckve szamolt ezzcl az erdclyi szaszok es a ncpi nemelek 

olksdeutsch-ok) vonalkozasaban. HIMMLERnek negyed-
- zl az is eszebe juthaloll, hogy PHLEPSnek I 943. szeplem

berebcn haram oiasz szazad szclveresc anin sikeriill a Dubrov
nik kiirnycki oiasz aiakulalokal „v isszalerftcn ie" MUSSOLINI 
bllscgcre. Hasonl6 jellegîl akci6kkal a Del-Erdclyben •illoma
soz6 roman csapalok vonalkozasaban az SS birodalmi vczelojc 
vagy a Fi.ihrcr ugyancsak szâmolhatoll.35 

Auguszlus 28-3.n Phlcps mcgCrkczeu Szovătâra, Cs 
ielcnlkezcu FRIESSNERnel („ ... mcldcl sich beim 
Oberbcfehlshabcr."). A hadsercgcsoporl parancsnokăt ez az 
aktus nyugtalla mcg vCglcg Phlcps parancsnoktasi struktUrâban 
clfoglall helycl illcl5en. FRIESSNER a Barczasăg es az onnan 
a Rcgâlba vezelil kel hâg6, a Tiimiisi cs a Bodza visszafoglală
ăval. bfzla meg az SS-Lâbornokol. Mivel az Liit7.s nclkiil crke-

zen, rendelkczesere bocsatolla a LXXII. kUliinlcges rendeltclc
sîl (zur bcsondcren Ycrwndung) hadlcslLDrzsct. A PHLEPS 
elâzil nap kert 4. hcgyihadoszlalyl azonban kăzbcn măr ciindf
tonâk a Szckclyfold keicLi szegclycrc, fgy az ncm ăllhaLoLr 

PHLEPS rcndelkezcscrc. FRIESSNER czl a Lenyl kiiziilte is 
vele. U gyanczcn a napon, 28-ăn a hadscrcgcsoport tOr1.se ~rtc
sftcsl kapoll , hogy a 8. SS IovashadoszLălyt ·Budapest tcrsegc
bâl Erdelybc vezenyeltek, a PHLEPS alta! megalakftand6 harc
csoport kiitelekebe.36 Ezzel kialakultak a kes5bb Gruppc 
Sicbenbiirgen (Erdeiy-csoport) ncven ismertte valt kiitclek kc
retci. 

A LXXII. hadtest tărzse, amciy kel nappal korăbban 
meg a foksănyi kapu deli szcktoranak vcdelmel kapla fcladatul 
a Bodza torkollatat61 (a Szcrctbe) Brăitaig, augusztus 28-ăn cr
kezctt bc Sepsiszentgyărgyrc.37 A 8. SS lovashadosztâlyt szăl
lfl6 clso va•tîli szcrclvcnyek szcptcmbcr 2-ăn rakodtak ki.38 A 
vărt Lamadâs a Ti.imiisi- es a Bodzai-szoros birtokba vetclerc 
igy augusztus utols6 napjaiban ncm kOvctkczell be. 

Augusztus 27-en a Honved Yczcrkar javasolta a Dcl
Ukrajna Hadscrcgcsoport liir1.sszăllasanak ăthclyczcsel Sepsi
bodokr61 Szovătăra . A javaslal cl fogadâsăt kiivclâen GROL
MAN vczerornagy, a hadscrcgcsoport vczcrkari filniikc mcg
tctlc a sziikscges intezkcdesckcl. A hadscrcgcsoport parancs
noksăga 27-Cn 24,00 6r<tl61 ideiglcncs jclleggcl Csfkmadarasra 
(Mădăraş), onnan 28-ăn delto! Szovătăra (Sovata) Lelle at szek
hclyel. Ez a kisvâros Marosszck es a Giirgenyi-havasok talal
kozasănâl fckszik, oll, aho! a Kis-Kiikiillil kilep a hcgyck kă
zii l. 

Augusztus 28-ăn vallozon a De! Ukrajna Hadscrcg
csoportol alkoL6 kCl nCmel hadscrcg parancsnoks3.gânak harc
ăllâspontja is. A 8. hadsercg ttirzsszallasa Maroshevfzrc 
(Topli\a) tetle ăt szekhclyet, a 6. hadscrege Calvinira.40 Elobbi 
văros a Maros forrăsviMkchcz kiizcl, a Gyergy6i-viilgy eszaki 
reszen fckszik , ut6bbi a Bodzai-szoros havasallo ldi bcjâratâ
nâl. Ezcn a napon hclycztc at tiirzsszăllasât az LVII. nemet 
pănccloshadtest parancsnoksăga is, a Csobânyos- es az Uz-văl
gyetol nyugatra cltcriilâ Csfk ki.izponljăba, Csfkszcrcdăra. 

(Miercurea-Ciuc). 41 

A 6. hadscrcg parancsnoksaga ncm sok3.ig maradt a 
Karpătok deli oldalăn . Egy napot tiilttitl csupan Calviniban, 
tiirzsszăllasat 29-en a sokkal biztonsăgosabb Scpsibcscnyorc 
(Pădureni) helycztc ăl. Ezzel mindharom ncmcl f6bb hadmavc
Ieti vczctcsi szcrv (a Del-Ukrajna Hadscrcgcsoporte, illclvc a 6. 
es 8. nemet hadscrege) magyar teriilctre kcriilt.42 A ncgycdik 
m vczelCsi szcrv, a măgăltcs hadmO'vclcli Lcril lct parancsnok-

saga (Bcfehlshabcr des riickwlirtigcn Opcrationsgebicts) csak 
ket nappal kesobb, 31-en ji.itt ăt M agyarorszâgra, Szaszregenre 
(Reghin) .43 

A 6. nemet hadscrcgparancsnoksăg harcallaspontja a 
tovăbbiakban , a hadsercgparancsnoksâg alkalmazasanak es te
vekenysegi ktirenck va!Lozasăva l (mint azt Iatni fogjuk), na
ponta valtozotl. Augusztus 30-ăn Maksara (Moacşa), 31-<!n 
Malnâsra (Malnaş), szcptembcr 1-jen Malnâsflirdâre (Malnaş 

Băi) szcptember 2-an Mârefalvara (Satu Marc) Lclepiilt ăt.44 

Scpsibcscnyil, Mâlnâs es Malnasflirdâ Sepsiszcnt
gytirgyt(51 eszakra, az OIL vălgyebcn fckszik, Maksa a Scpsi
szcnlgyărgyrOI KCzdiv3.sărhclyrc vczcL6 ULon Scpsiszcnt
gyorgytol kelctre. Milrefalva kisse bcljebb van Erdelybcn, 
Szckclyudvarhely fe ielt, aho! a Nagy-KiikUll6, kiizel a forrasă
hoz, kilep a hcgyckbOI az Udvarhclyi vălgybc . Az Olt vi.ilgye
bcn a hadscrcgcsoport vczCrkari f6năkc ncm Creztc eleg bizton

săgosnak Liirzsszallâsat. Egyreszt eppcn ou Liirtenlck szinte na
ponta român betiiresck, aho! a foly6 ătlcptc a magyar-romăn 
halarl, s ha csclieg Sepsiszcntgyiirgy clesik, akkor kiiziittiik es 
a romanok koziitt nincs szămottcv6 akadaly. M:lsreszl a szep
tembcr 2.-i nagyobb creju roman tamadăs nyugat fel1'51 cljutoll a 
Bar6li-hegysCg gcrincCig, amely nyugat fcl61 szcgClyezte az 

Olt viilgyet, s 3-ăn a gerincel âtlep(i roman harcfclderîtâ jarl'5rO
kcL mar Sepsikări.ispalak es eppen Mă.lnâsllirdâ nyugali szele
Lâl veteltek vissza.45 

Augusztus 28-ân a Oei Hadseregcsoport tîjabb had
osztalya crkczelt vissza a Rcgatb61. Nem harcol6 alakulatr61 van 
sz6, ennck mcgfeleli5cn ncm ă llt meg a halăron, hanem azonnal 
hâtravontâk, es Csfkbănfalva - Csikmenasâg kărzetebcn gyiile
keztenek, azzal a cellal, hogy bcvonjâk az tîj f6 vCd1'5vonal lci<!p>
Lesebc. Az I. szlovâk mîlszaki hadosztalyr61 van sz6.46 

Ez a scregtest az credeti szandekt61 eltcrilen a tovăb
biakban ncm vett reszl az crdelyi hadmîlvclelbcn, illetvc azok 
biztosftasâban es kiszolgalasâban. A szlovak nernzcti fc lkcles 
augusztus 29.-i kirobbanasâl kiivct6en a hadosztâlyt a nemetet 
lefcgyvcreztek. Az crre vonatkoz6 nemet parancs 31-en kelL ' 7 

A hadoszLaly magukat nepi nemetcknek vall6 lagiail 
szeplembcr 4-<!n tîjra folfcgyverczlek, belâliik cgy zaszl6alja1 ala
kflollak, s azt âtadtak a Gruppe Sicbcnbiirgcnnek.48 A tiibbiet<t 
hătraszâllftottak Magyarorszăg bclscjebc, aho! a kcs5bbiekbeo a 
Margit-vonal Balaton-Erd kiiziitti szakaszanak kiepftC.seben al
kalmaztâk mint I . szlovak mîlszalci hadoszlălyt . Az erre vonalb>
z6 inlczkedesl azonban csak szcplembcr 19-en adtăk lci .49 

A hadmuvclelck szcmpontjab61 nem volt jelent&i
gc, csupan CrdekcssCg, hogy mâs nemzcl kalonăi îs voltak Er
delybcn. A 3. nemet hcgy ihadosztâly kiitelekebcn harcoh ~ 
spanyol ănkentcs szazad, amil csak okL6ber 8-ăn vontal:: la 
arcvonalb6I.50 

Auguszlus 29-en beerkczen MadCfal v:lra es bclq>ell 
a 8. nemet hadsercg alârendcltsegebe a 278. nemet roi.-. 
liivegosztaly,5 1 valamint Szaszregcnre bcCrkczve a Brandioa
burg hadoszt:lly 4. czrcde.52 E napon kapott ertesftest a 
rcgcsoporl parancsnoks3ga, hogy a 75. gyalogh adosztityl az 
Eszak-Ukrajna Hadsercgcsoportt61 âtvezenylik Erdelybc. Sl Ez 
a hadosztăly szcptcmbcr 2-an lepell a Del-Ukrajna ~ 
csoport atarcndcltsegebe.54 

Auguszlus 29-en az OKH m6dosftotla a Del 
es az Eszak-Ukrajna Hadscregcsoport kiiziilti sâvha13rL AL. 
săvhatar Cscrnovic - Kuty - Maramarossziget ( 1 

Marma\iei) - Nagykaroly (Carei) - Debrccen - Szolnok' 
ban huz6don, valamcnnyi hclyseggel a Del-Ukrajna ~ 
Csoport szâm3ra bczărva.55 



A fentiek nyomân aznap FRIESSNER is tij sâvhatăn 
jeli.ilt ki a 6. es a 8. nemet hadsereg ki:izi:itl: Râmnicul Sărat 
(moldvai kisvăros, a 6. hadsereg szămâra bezărva) - Zabola 
(Zăbala, 8.) - SepsibUkszâd (Bixad, 8.) - Parajd (Praid) eszak
kelct 15 km 1476-os magaslat - Marosoroszfalu (Ruşii-Mun\i, 
8.) - Beszterce (Bislri\a, 8.) - Bethlen (Beclean, 6.) - Des (Dej, 
6.) - Zilah (Zalău, 6.).56 

FRlESSNER ezzel a săvhatărral tigy fcleztc meg 
Eszak-Erdelyt, hogy a 2. magyar hadsercg leendll hadmavelcti 
tertiletc a 6. nemet hadsereg săvjăba csett. Ez feltchetllcn nem 
voll tudatos reszerlll, noha a 2. magyar hadsereg fclallftâsi 
munkălatair61 măr tudomăssal bin. A ket nemet hadscrcg ki:i
zălli sâvhatărt az arcvonalon es annak kOzclebcn Ugy vonta 
mcg, ahogy a 8. hadscreg visszahătrălt a Karpâtokba, illctvc 
ahogy vana a 6. hadsereg maradvanyainak beerkczeset a ma
gyar hatărra. Eulll beljebb alapvetllcn a domborzat fliggvenye
ben di:inti:iu. Figyelemre melt6 viszont, hogy neni jeli:il ki săv
har.an nemet es magyar hadseregck ki:izi:itl. Ez mcgerllsiti abbC
li âllăsfoglalasunkal, hogy a 2. magyar hadsereg augusztus 30-
ăt61 (tehât 29-en meg nem) tekinthetll megalakultnak. 

Magyar reszrlll az elsll napokban, tchat augusztus , 
25-30. ki:izi:iu nem ăllapilottak meg a fclăllftand6 2. hadscrcg 
sâmăra sâvhatărokat, legalăbbis a rendclkczesrc all6 magyar 
leveltâri anyagban nem talâlni crre vonatkoz6 intczkcdesl. A 
Honved Vezerkar hadmtJveleti osztâlyânak anyagăban augusz
tus 30-an talâlunk elllszi:ir crrc vonatkoz6 utalăsl. Az intczkc
des az 1. es a 2. hadscreg ki:izi:itt jcli:iltc ki a savhatân, sajnos 
azonban maga az intCzkedes ncm maradt fenn, csupan az arra 
ti:irtenll utalâs az aznapi intezkedesek fclsorolâsaban, fgy magat 
a savhatân leimi nem tudjuk. Megjegyzcndo azonban, hogy az 
utasftăs fclsorolăsânak szăvcgczCsc arra cnged kăvctkcztctni : 

kellell Iconic korăbban is săvhatart szabălyoz6 parancsnak: 
„Az I. es 2. hds. ki:izi:iui sâvhatăn tijb61 szabălyoztuk."57 

McgftelesUnk szerint ez ncm mond client a 30.-ai 
idllpont fent jelzeu megăllapilâsănak, mivcl scmmi sem zârja 
ki, hogy a ket magyar hadscreg ki:izi:itti săvhatăr kijcli:ilcscre a 
2. hadseregparancsnoksag szervezesenck kezdctekor, akăr măr 
augusztus 25-en intczkedhetell a Yczerkar. A ket hadscrcg ki:i
zi:itti sâvhatan egycbkent măr măsnap, 31-cn m6dositottak 
(sic!), de sajnos ez az intezkcdes sem maradt fcnn , csupân an
nak megemlitll felsorolăsa . Ez ugyancsak mcgerositi a 30-ai 
napot, mint a 2. hadscrcg megalakuhlsi dătumat. A 31-ci m6do
sflăs indoklăsa ugyanis arra utal, hogy a kCt magyar hadscrcg 
ki:izi:iui săvhatărt a Honved Yczerkar hadmavcleti. osztălya mâr 
30-a clott kidolgozla, de csak 30-ăn adta ki azi a kel hadscreg
parancsnoksăg fcle intb.kcdcs formăjâban. 29-cre măr ki kcl
lctt dolgoznia, hogy azonnal m6dos(tania kclljcn a nemet had
sercgcsoportok ki:izi:iui săvhatăr 29-ci megvăltoztatâsa miatt: 
„A Hgr. SUd-Ukraine cs Nord-Ukrainc ki:izli halăr mcgvaltoz
tatasa folytân az I. cs 2. hds. ki:izli hatar mcgvălloztatăsâra 
intezkcdlU nk."58 

Auguszlus 29-cn a szovjet Lcgfclsllbb Fllparancs
noksăg olyan direklivat adott ki, amely tartalmăban măr a ma
gyar lcrtilclckcl is crintellc. A dirckliva („sztavka", a legfcl
sllbb hadvczctestol szărrnaz6 hadmavclcti utasităs) a 3. Ukrân 
Front szâmăra Dobrudzsa es Bulgăria irănyaban szabla mcg a 
tovăbbtâmadas irânyăt. cgyben alârcndellscgcbc utalla a szov
jct Du nai Katonai Flottillăl. A tovăbbiakban ez a szovjel hadsc
rcgcsoport kiesik erdckllldesi ki:irtinkblil. 

A 2. Ukran Frontal a dircktiva kct reszrc osztolla 
(nem szervczetilcg). A balszămy 27., 53 cs 6. garda harckocsi 
hadscreg szămâra nyugati irănyU tămadlisl hatărozou mcg. 
Szeptcmber 7-Crc a hârom hadscregnck ci kcllcu emic a 
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Câmpulung - Piteşti - Giurgiu tcrcpszakaszt, majd tovâbb kc l
lctt tămadnia Turnu-Severin, lehăi a Duna vaskapui âlli:iresc 
irânyăba. A jobbszărny 7. gărda, 40. hadseregnek cs 2. 
(Gorskov-) Jovas-gepesflell csoporlnak a kclcti-Kârpatok hăg6-
it kelleu birtokba vennic a Măramarosi-havasokt61 a hcgyseg 
delkcleli csUcskcig, szeptcmber 7-crc ki kellell jutnia a Besz
lercc - Kolozsvâr - Nagyenyed - Nagyszeben vonalra, ezzel be 
kellcu fcjeznie Romania moldvai tertileteinck clfoglalăsat, 

majd tovâbb kellctt tămadnia Szatmarnemcti iranyăba, cgyben 
ele kellcu scgitenie a 2. Ukrăn Fronthoz jobbr61 kapcsol6d6 4. 
Ukrăn Front ălkclcscl az Eszakkcleti-Kârpâtokon.59 

A ki:ivelkczll szovjct direktiva pontosan egy hettcl ki:i
vcuc az clso oly~t , amcly tartalmaban măr magyar tcrtilcteket 
Crinlctt. A Lcgfclsc5bb F6parancsnoks3g azon a napon adta ki, 
amikor a 2. magyar hadsereg mcgindftotta tămadăsăl. (Az cgy
becses velellcn, a szcptcmber 5.-i direkliva MALINOYSZKIJ 
marsall , a 2. Ukran Front parancsnoka fellerjeszlcll elgondolâ
sa alapjăn szU lelcll, amelynek papirra vctesc meg a magyar tâ
madâs clllu megti:irtenl.) Alapvelă ellercs az augusztus 29.-i di
rcklivât61 , hogy nem a 2. cs 3. , hanem a 2. cs 4. Ukrăn Front fc
le inlezkcdnck bcnnc. Szeptcmber clejcn a szovjet hadvczclcs 
marc ket front cgyUltmUki:idesevcl szămolt az crdelyi cs kelet
magyarorszăgi hadszfnt~rcn. 

A 4. Ukrăn Front szămâra azi a fcladalol szabta, 
hogy ti:irji:in ăl az Eszaki-Kârpatokon, jusson ki Ungvăr - Mun
kâcs tcrsegebe, majd tămadjon tovăbb Csap - Nyircgyhăza iră
nyăba, cs balszârnyăval lcrcmtsen i:isszeki:iuctest a 2. Ukrăn 
Fronllal. A tovăbbiakban ez a szovjct hadscrcgcsoport kicsik 
crdckl&lcsi ki:irti nkblil. 

A 2. Ukrăn Front jobbszărnyănak (40. hadsercg, 7. 
gârdahadscrcg) mcg kcllcu gyorsltania ătkclcsct a Keleti Kăr
pătokon . A jobbszarny tâmadăsanak eloscgiteserc a hadscrcg
csoport ccntrumăban a 27. hadscregnck cs a 6. garda harckocsi 
hadscrcgnck, cllervc az elllzll dircktivaban nekik meghatăro

zoll fcladall61, ătkclvc a Deli-Karpatok hăg6in tămadăst kcllcu 
indftania Nagyszeben - Kolozsvăr irănyăban, s szeptcmber 15-
crc ki kcllcll julnia a Szatmăr - Kolozsvăr - Deva vonalra. A 6. 
harckocsihadscrcg czcn belUJ kUli.in is fcladatol kapoll, hogy 
mindkct hadtcstcvcl harcba lepvc ki:izbecso tamadăsi cclkcnt 9-
erc foglalja ci Medgycst, illctvc Gyulafchervărt . Az 53. hadsc
rcgnck is jobbra kcllett fordulnia, ătkclni a Deli-Kârpâtokon, s 
az clllbbi kcl hadsereghez nyugatr61 kapcsol6dva Petrozscny -
Deva irănyăban tamadast indilva 19-erc ci kcllcu crnie a Brad -
Lugos vonalat. A Kârpalokt61 delrc a 46. hadseregnek az 53. 
hadscrcg 75. li:ivcszhadtcstevcl cgyUlt, de egyedUI kcllell foly
tatnia a tămadăst nyugati irănyban, Szi:irenyvăr (Turnu Severin) 
ccllal. Tavolabbi fcladatkent a front cgesze szămara a Nyiregy
hâza - Szegcd vonal elereset hatâroztâk mcg. 

A dirckliva kclleosztolta a Gorskov-lovas-gcpesitell 
csoporlol, de nem sziintelle meg, mint hadscreg-sz intU szervc
zcli ki:itclckcl. A 23. harckocsi hadtcstnck, kilepvc az arcvonal
b61 (az Ojtozi-szorosb61), a Kărpătokat delrlll mcgkcrUlvc al 
kcllcu csoportosulnia Brass6 tersegcbe, ahonnan szcptembcr 8-
ăn tâmadăsba kclletl lcpnic Cslkszcrcda irânyăba. Miutăn crc
detilcg, meg kclct IClol is cz volt hadmavcleti cclja, s a 
Gorskov-csoport mâsik hadlcslcnck, az 5. garda lovashadtcst
nck tovâbbra cbben az irânyban kcllcll tămadni a Szekclyfi:ild 
kclcti szelcn fckvil hâg6kb61, e vărosnăl a kcl hadtestnck tijra 
talalkoznia kcllcu. A szovjct hadvczctcs czzel a manllvcrrcl be 
kivânla kcrilcni a SzckclyJOld deli ·reszen harcol6 ncmet-ma
gyar csapatokat.60 

A 2. Ukrăn Front jobbszărnyănak a Nyirsegben foi 
kcllcll vcnnic az i:isszektlllctcst az eszakkelct fcllll erkczll 4. 



Ulmln Fronllal. Ezzcl megjclenl a szovjcl hadvczctesn~I a;; I . 
magyar, 8 .. nemct es 2. magyar hadscrcg hadmavclcti szinta bc
terîtesere vonatkoz6 clkepzcles. Azt, hogy a 2. Ukrân Front 
egesze, cgy hadsercg kivetelevcl Erdelyben folytasson hadmu
veleteket, bulgariai fcjlcmenyek (âtâlhis) tellek lehet6ve. 

A szovjel 6. gârda harckocsi, illetve a 27 . es 53 . had
sercg parancsnokai nem vârtâk bea Lcgfcls6bb F6parancsnok
săg szcptember 5.-i dircktfvâjat. MALINOVSZKJJ marsall elll
zetes inlezkedesei, illetve a hadi helyzct alakuMsa folytân, a 
visszavonul6 nemet csapaltărcdCkck Uldăzese kozben măr 4-en 
bchalollak a Deli-Kârpatok român kezen lev6 atjâr6iba. A 4. 
nemet legifiotla felderîttl gepei jclentcuck is a szovjel oszlopok 
mcgjclenesct a Brass6ba âlvczeto Tămosi- cs a Nagyszebcnbe 
âtvezct6 V ărăstoronyi-szorosban .61 

A 23 . szovjct harckocsi hadtest szinten mar a direkti
va kiadasa elOu, szeptember 4-en MALINOVSZKIJ utasitâsara 
megkezdte a manover vegrchajtâsat.62 

Augusztus 30-an ujabb nemet harccsoportok jelenlek 
mcg a 8. hadsereg hadrendjeben. A gyimesi-szorosban ·vegre
hajtand6 ellentâmadâs celjâb61 Csîkszcreda tersegeben meg
alakilollak a Scholzc-csoportol (Gruppc Scholze). Az Uz-văl
gyebcn megjelent a Breith-csoporl, az Ojtozi-szorosban a 
Busch-csoport.63 

Szeptember 1-jen a kclet-magyarorszâgi hadmuvcleti 
terUlct addigi parancsnoka (bishcrige Befohlshaber des Op. Geb. 
Ostungarn), Emil ZELLNER altabornagy belcpctt a Oei Hadse
rcgcsoport parancsnoksâgânak alârcndeltsegebc, mint a Maros
âl lâs kiepiteset irânyît6 tărLs (Erkundungsstab Zellner). 64 

Szcptember 2-ân a 2. magyar hadsereg bclepcll a Oei 
Hadseregcsoport alârendeltsegebc. A hadseregparancsnoksâg 
harcâllaspontja ekkor Bethlen (Beclean) kozscgbcn voJ t.65 

Ezen a napon FRIESSNER vezerczredes, a hadsc
regcsoport parancsnoka ăsszckătO lări.set (Durchgangs
Vermilllungsslab) rendelt a 2. magyar hadsereg parancsnoksâ
gilnak alârendellscgcbc (der 2. ung. Arrnee ... untrstcllt). Az 
EISMANN vezerkari ezrcdes, a 6. nemet hadseregparancsnok
sâg addigi I. vezerkari tisztje (I. Gen. St. OIT.) vezetese alall a 
114. lUzerparancsnoksâgb61(arko114.) fclâllîtou tărzs fclada
t:lul szabta cgyben a 2. hadsercg harcfcladatânak cltlscgîtesel 
crtlkkel. Ez ncmileg tulment a szăvetsegcs hadsercgckhez ki
kUldălt torzsek szokâsos fcladalain, de a hadmavelcti fcladat 
fontossâga ( a Deli-Kârpâtok atjâr6inak birtokbavetclc es lcza
râsa) ezl indokoltâ teuc, s az sem zârhat6 ki, hogy FRIESSNER 
nemet alakulalok EISMANN alârendeltsegebe utalasâval az 
ăsszekătll tărLs bizonyos cllentlrLesi funkci6jât is ala kivânta 
tâmasztani az âltala nem cgy eselbcn megbîzhalallannak tartotl 
magyarokkal szemben. FRIESSNER intczkedcsc alapj:in a 
tărLs alârendeltscgebe c napon a ll/818. kănnyu tâbori es az 
1148. legvedclmi lilzcrosztâly, a 1179. rohamlovcg osztaly, va
ia mint 40 nehez pânceltăro âgyu (sic! „sowie 40 s. Pak unter
stellt.") lepcu bc.66 EISMANN âllomăshelyct a 2. magyar had
sereg parancsnoksăg tărzsszâllâsăn 3-ân fog lalta ci. 67 

A PHLEPS SS-Obergruppen!Uhrer parancsnoksâga 
alau âll6 Gruppc SiebcnbUrgen (Erdely csoport) szinlen 2-ân 
lepcu bc a hadscregcsoport alârendcl tsegcbe. Fcntcbb lâttuk a 
csoport kereteinck kialakulâsâl.. Sz6 szerint vett lelrehozâsâr61, 
tehât parancsnoksâgânak mcgalakulăsâr61 a nemet forrâs
anyagban nem olvashatunk, csak kepzesenek folyamatâr61. 
Ezen a nevcn a 2.-i napijclcntcsben fordul clll cltlszăr, igy, 
hogy bclepcll a hadscregcsoport kozvctlen al ărcndcltsegebe 

(„Gruppe SiebcnbUrgcn: der H.Gr. unmillclbar unterstcllt"). 
Ugy velj iik, cnnek alapjân lcvonhat6 az a kovetkcztctes, hogy 
azt a dâlumot, amihez konkretan a Gruppc SiebcnbUrgcn mcg-

alakulăsâl (annak lczârultât) kii tnUnk kell , szeptember 2-ăban 
âllapîth aljuk meg . A csoport kălclekebc c napon a 8. SS lovas
hadosztâly, illctve a 75 . nemet gyaloghadosztăly lartozott. Pa
rancsnoksâgânak harcâllasponlja Marosvâsârhelyen (fârgu 
Mureş, Neumarkt) telcpii]t.68 

Az OKH egyebkent eppcn czen a napon helyezte ki
lâtăsba, hogy az Eszak-Ukrajna Hadsercgcsoport arcvonalân 
vârhal6 szovjel tâmadăs miau megfontoljâk a 75. gyaloghad
osztâly âtcsoportosftăsa leâllitâsânak lchcl!5seget.69 A Del-Uk
rajna Hadscrcgcsoport parancsnoksâgM ez nagyon mcglepte. 
igcn kînosan crintclle, hiszen a lcrvczcll del-crdelyi tâmadăs 

ban a hadoszlâllyal szâmoltak, fcladatainak vegrehaj tâsâl kcUll 
crtl hiânyâban nem volt kirc bizni . Mind GROLM AN, mind 
PHLEPS 3-ân lclcfonon lcpescket lctt az OKH es az Eszak-Uk
rajna Hadscrcgcsoport felc az clhalărozâs megmâsftâsâra, ille1-
vc megkiserellek elerni, hogy az parancs forrn âjaban ne kerii l
jon kiadasra.70 

Ketnapi bizonytalansăg utân 5-en delutăn kozălle te
lefonon az Eszak-Ukrajna Hadseregcsoporl vezerkari ftlnăkc 
GROLMANnal, hogy miutân azideig jelenllls szovjel tâmadăs 
nem indull arcvonala cllen, âtadja a 75 . hadosztâlyt.71 A had
oszlâly âlirânyftâsa vegill is nem tărtent mcg, a vârt szovjet tâ
madâs annak arcvonalât a galîciai K.rosno lersegeben 9-en torte 
ăl, a napijclenlesek ekkor az Armccgruppe Heinrici kăteleke

ben emlîtikn 
A Gruppc SiebcnbUrgcn vczerkari tonokeve szeir 

tcmber 2-ăn a 4. român hadseregparancsnoksâg mellett korâb
ban makooou nemet osszekălo torzs vezerkari fllntiket. 
KRIEBEL vezerkari alezredesl nevezlek ki. E kinevezesi dă
tum mcgerosîti a megalakulâs 2-âra tetelet, annak elismcrese
vel, hogy onmagăban terrneszctesen nem fogadhat6 ci pcrdăn
to bizonyîtek gyanânt.73 

Az, hogy az Erdely-csoport Marosvăsârhely tersegc
bcn jău letrc, mcghalârozla a kăvetkez6 idtlszak parancsnokli
si viszonyait is a hadsercgcsoporton bclUI. Gondolunk ilt am. 
hogy a 2 . magyar hadscreg cgyUllmukădese szcptembcr elejăl 
a 6. es ncm a 8. nemet hadsereggel alakull ki kozvetlenUI (s ttt
meszctesen az Erdely-csoporton !Ul), s hogy a hadsercgcsopor
ton beliili sercgtestcsoport (Armeegruppc) kepzese is a 6. had
screeggel tOrt~ nt meg. 

Băr, mint fcntcbb lâuuk, FRIESSNER a Gruppc 
SicbcnbUrgen mcgszervezesehez PHLEPS rendelkezeserc bo
csălotta a LXXII. hadlcstparancsnoksâgol, az a szeptember 5_-i 
lâmadâs megkezdcsekor mâr nem PHLEPS tărzseken l funkcio
nâll. Az Erdely-csoport vezcnylo tâbornoka alapvetllen mir 
csak a 8. SS lovashadosztaly parancsnoksâgâra tâmasztodha-

. tou . Szcptember 6-ât61 a LXXII. hadteslparancsnoksăg , ~ 
ZW ADE vezertlrnagy mcgbfzott parancsnokkal az elen ălvc:nt 
az LVII . pâncelos hadtestttll nyugatra harcol6 csoportot. fgy 
peldăul a Bar6t-ktirnyeki ellenlokeseket vegrehajt6 Gruppe 
Thams felclt a parancsnoksâgot. EgyedUI az aznap al • 
Gradl-csoport maradt a 6. hadscrcgparancsnoksâg kiizvulm 
alârcndeltsegeben, azzal a feladat tal, hogy tartsa a barcasz.D 
ăsszekăllctcst a 6. hadsercg jobbszârnyân eltlnyomul6 E.n!By
csoporttal.74 A Gradl-csoport alărcndeltsegebe ezen a 
belepcll a 1335. rohamlăvegosztâly .75 

Visszatervc nchâny napot, szcptember 2-ân Desca a 
Rommel-csoport belepctt a 8. nemet hadsereg a l~ 

be. Ez egy sorozatvetll harccsoport volt 
Rommcl).76 

Szeptcmber 3-ân cs 4-en a 6. nemet h~ po
rancsnoksăga îs igyckezctt OsszefUggc5 arcvonalat. ilJetYC ..ar· 
tcsi rcndszcrt kialakitani, mint az nehâny nappal kc:>rtbba a 



hadseregnel mar lezajlolt. Szekelykeresztur tcrscgcbcn a 
Gradl-<:soporl feladata volt (a magyar hatărbiztosftăs megcrClsf
tesen tul) az iisszekiittetes kialakitasa a tllle nyugatra ekkor măr 

gyUlekezll ErdCly-csoporual , cgycl6re a 6. hadseregparanc
snoksăg kiizvetlen alărendeltsegebcn . Az Olt kanyarulatăt, il
lctve a Bar6ti-hegyseget az LVII. pănce loshadtest kiitelekebe 
tartoz6 Thams-csoport zărta Ic. Ett61 kclctrc a Gereckc-csoport 
csatlakozott, măr a Bodza-szoros ir:iny:iba, aho! a Schmidt- es a 
Winkler-csoporl alkolla a hadsereg balsz:irnyat.77 

Szeptembcr 3-ăn a 6. hadsercgnek mindiisszc 6 harc
kocsi, 14 rohamliivcg es l O rohamagyu allt rendelkezescrc, 
nem szâmft va a magyar csapatok ncm nagyszcimU nchCzfcgy
vcrzclcl. Valamivel jobban ăllt a 8. hadscreg, amely c napon 54 
rohamliivegel jelentell. A hadsercgcsoport parancsnoksagănak 
ezeken tul tovăbbi 14 rohamliiveg lilll rendelkczeserc.78 

Szcplcmbcr 4-tn ElSMANN jelenlelle a hadscrcg
csoport-parancsnoks:ig clsll vczerkari tisztjenek, hogy a 2. ma
gyar hads~regnck atadoll 20 ?z-IV es 5 Parduc harckocs i mcg
fakezell, de 12 f>"l-IV-nck es a P:irducoknak hiânyzik a 
kezelllszemelyzetc.79 

A 2. magyar hadsereg parancsnoka szcplcmbcr 3-:in 
megkerdezte a nemet iisszekiitCl tiirzs n:ila jelcntkcz(l fClniiket, 
hogy Gruppe SiebcnbUrgent alărendelik-e ncki . Eismann telc
fonon kapocsolatba lepell GROLMANnal, aki arra hivatkozva, 
hogy PHLEPS tiirzscnek nem csupăn katonai , de politikai fcl
adatai îs vannak, ncmJegcs vâlaszt · adoll . McgUzenlc viszonl 
VERESSnek, hogy a 2. hadsercggel egyid6bcn az Erctely-cso
port is Uimadăst fog inditani dClkeleti es <leii ir:inyba, ezzel had
seregenek balszărnyăn szamolhal. 80 

Szeptembcr els6 napjaiban saj :itos parancsnoklăs i vi
szonyok alakultak ki a Szekclyfclld dCli reszcn, az LVII. nemet 
păncelos hadtest hadmaveleti terUleten. Szeptember 5-en este 
22 6răt61 ez rendez6diill azzal, hogy a 6. hadscrcgparancsnok
s:ig âtveue az LVII. păncelos hadtest egeszet, bclecrtvc az 
Ojtozi-szoros kijaratănal harcol6 Kessel-csoportol illetve az 
Uz- es a CsoMnyos-viilgyenek kij:iratal Iez:ir6 4 . hegyiha
doszt:ilyt is. A Szekelyfcild cteli resze ezzel egeszeben a 6. had
seregparancsnoksag hadmaveleti vezetese ală kerUlt. 8 l 

Az LVII. nemet pănce loshadtesllel egyedUl az 
Abraham-csoport nem keriill al a 6. hadsereg allom:lnyaba. A 
8. hadsereg parancsnoksăga eszakabbra vezenyelte al, a Beka
si-szoros tersegebc, aho! ăvelle a 46. nemet gyaloghadosztăly 
reszei es a 2. magyar t:ibori p6thadoszlăly felelli paranesnoksă
gol. A 8. nemet hadsereg jobbsz:irnyăra kerUIL Gruppe 
Abraham feladata lett egyuttal az iisszekiiltetes biztosfuisa a 6. 
nemet hadsereg balszămya fele.82 

Szeptembcr 5-Cn, a parancsnokhlsi viszonyok fcnti 
ătalakftăsănak megfelelllen uj sâvhat:ir Icpeu elctbc a ket nemet 
hadsereg ktiziilt: Dormănfalva (Dărmăneşti, Moldva, a 8. had
sereg szâm:ira bezărva) - Csfkmcnas:ig (Armăneşti, 8.) - Csfk
csics6 (Ciceu, 6.) - Parajd (Praid, 6.) - Maross:irpalak (Glodeni , 
6.). A nemet forrăs legkeletibb hclysegkcnl Sapatakot cmlft, de 
ii yen ncva kOzseg nem azonosithat6. Megadja viszont, hogy ez 
15 km-re eszakkelelre talălhat6 Mamsvăs:irhelyt61. A megadoll 
irănyban es t:ivolsâgon talălhat6 Marossărpalak , fgy val6szfnu
sfthet6en ez volt a kel nemet hadsereg kiizli s:ivhatăr Iegkcle
tibb pontja.83 

Ezzel a săvhatâr-meghatărozăssal kapcsolatban ket 
dolog mcgjegyzend6. Az egyik az, hogy a Gruppe 
SiebenbUrgenl, ami pedig a ket nemet hadsereg kiiziill helyez
kedett el, s nem tartozou egyik hadseregparancsnoks3.g al3.ren
deltsegebc sem, nem hatărolta ci szomszedait61, errc csak măs
nap kerUlt sor. A mâsik erdckesseg, hogy a Del-Ukrajna Hadse-
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rcgcsoport anyagâban legkorâbban szcptcmber 8-ân tal 
săvhatâr-kijcliilcst a 6. nemet cs a 2. magyar hadsereg kiizălL 

'{\z clso problemăra akkor talălunk megold:ist, 
el6rclapozunk a hadseregcsoporl had inapl6jâban. Szeptemllc 
8-ăn ugyanis ·a. Gruppc SiebenbUrgenl besorolt:ik a 6. hads = 
parancsnoksăg alârendeltsegebc.84 Ezzel forrnălisan is bct.>
vctkezclt az, ami szeptember 5. 6ta a gyakorlatban mâr n)i>
vânval6 volt: az Erdely-csoporl parancsnoksăga hadte~ 

rancsnoksăgkcnt li.mkcionălt. PHLEPS, akit HlMMLER ITTef 
augusztus 27-6n cg6sz ErdCly meghatalmazott tăbornokâvă Dt'

vezell ki, nyilvân ncm iirUll ennek a bcsorolăsnak. Bâr ni nes a 
adatunk, de val6szim1sfthetOen kfserletcl teu a besorolâs ki• 
desere, az azcrl kiivetkczcll be csak harom nappal a tăma 

meginditâsa utân. 
A 6-a i sâvhatâr-meghatârozâs llikrOzî czt a huza 

n:il. Szokatlanul elnagyolt, csupân cgyetlen lakolt hcl yet ne•a 
mcg cgy patak vonalânak mcgh atârozâsăval („Bachgrund 
Fitias"). Fitias egyebkenl ezen a neven azonosithatat lan , fc lte
hetoen a Nagy-KUkUllo menten, Szekclykeresztur kiizelebea 
fekv(l Fiatfal văr6 1 (Filiaş) van sz6.R5 

A 2. magyar cs a 6. nemet hadsercg kiiziitti s:ivhalh 
feltehetllen măr korâbban megvonăsra kerUlt, mint szeptcmbn 
8-ăn. Nem maradt fenn ugyan az crre vonatkoz6 nemet intezke
des, de fcltetclezzUk , hogy az vagy FR!ESSNER szeptembcr 
2.-i, vagy GROLMAN 4.-i hadmuvcleti utasflâs:iban fogl alta
tou benne. Egyreszt a tămadas i celok meghatărozasăhoz szUk
scges volt a kel hadsereg tâmadasi săvjânak elhatârolasâra. 
masreszt meger6sfti fe ltetclczesUnkct a 8.-i savhatăr kijeliilese
Iior alkalmazoll fogalmazăs, ami uj s:ivh atărr61 es nem egysze
n1en csak savhatârr61 sz61 („neue Trennungs linie"). A 8.-ai 
sâvhatârt annak kapcsân hatâroztâk mcg, hogy a hadscregcso
port tă.mad6 csoportosflasa ezcn a napon menl ăl vectelcmbc. 
Az uj s:ivhatărt cszaki-deli irănyban vontâk meg, a Ludas-patak 
vonal:iban . Eszaki vegpontj a az erdelyi bclhatăron talălhat6 Lc
gen (Leg ii) volt, Kolozst61 cszakkeletre, a 2. hadsereg szâmara 
bezârva, onnan dclnek Mez6t6hăt (Tăureni, 6.) - Marosludas 
(Luduş, 6.) - Marosbogal (Bogata, 6.) - Asszonyfalva (Frauen
dorf, Axente Sever) melletti utvilla.86 

Szeplembcr 6-ăn meghatăroztak a 6. hadseregen be
IUI az LVII. plincelos cs LXXII. hadtest kiiziiui slivhatlirt is. Ez 
a Szekclyudvarhely (Odorheiu Secuiesc) - Lovele (Lueta) -
SepsibUksz:id (B ixad) - D:ilnok (Dalnic) - Papolc (Păpău\i) vo
nalon huz6dotl , mindcn helyseggel a LXXII . hadtest szamara 
bezârva.87 

Szeptember 5-cn GROLMAN tal:ilkozott GREIFFEN
BERGGEL, sa parancsnokl:isi viszonyokr61 tărgyall vele. Sz6-
ba kcrUh ujabb hadosztalyok ătirănyftâsa, illetvc al irănyftasa

nak sziiksCgcssegc a hadscrcgcsoporthoz, VERESS lOrekvCse a 
IV. magyar hadtcst aJârendeMsCre a 2. magyar hadseregnek, sOt 
a Heinrici-seregtcstcsoporl ătal ărcndelese az Eszak-Ukrajna 
Hadscregcsoporl allomăny:ib6 1 a Del-Ukrajna Hadscregcso
porteba. 

Az Arrncegruppe Heinrici Gotthard HEINRICI vc
zerczredes parancsnoksăga alatl az I . nemet pâncelos es az I . 
magyar hadscregool alll. A Măramarosi-havasokt61 a Duklai
hăg6ig tarlolla az arcvonalal az Eszakkeleti-Kârp:itokban. A 
rendelkczcsre all6 forrăsokb61 nem dcrUI ki , hogy az iitlel kilo! 
szarmazotl, de kigondo l6jăl nyil văn az vezeue, hogy a Karpat
medence hadmuveleti vczetese cgy kezbc kerUljiin. A Del-Uk
rajna Hadseregcsoportnak ekkor mar ncm kellell fog lalkoznia a 
Balkănnal, annak kelcti fele ugyanis mâr elveszetl, nyugati fc
len pedig a Delkclel Fllparancsnoks:ig (OB SUdosl) lălta el a 
hadmaveleti irănyftâsl.88 



GROLMAN szeptember 7-en, mikor uj hadmOveleti 
feladatot szabotl a 2. magyar hadsereg es a Gruppe 

iebenbUrgen szâmâra, egy uj hadrcndi elem, cgy zar6osztag 
(Sperrverband) fe lallftâsal rendelle ci. A von KESSEL altabor
oagy, a 2. nemet pânceloshadosztâly parancsnoka vczetesevcl 
felâllftand6 zâr6osztagnak a 2. magyar hadscreg kătelekebc 
kellen belepnie, azzal, hogy szUkseg cscten âtkcrUI a nemet Er
dely-csoport alârendcllsegebe. Fcladata a szovjel pâncelos bc
tăresek clreteszelese volt, hiszen a 6. szovjet garda harckocsi
hadsereg ekei aznap mar tulhaladtak Nagyszebcncn. A 
zâr6osztag allomânyâhoz a 8. nemet hadsercgt()J az 52. utâsz
zâszl6aljat, a 721. pâncelvadâszosztâly reszeil, a XVII. hadtest 
egy muszaki zaszl6aljât, a 6. nemet hadsercgt61 a 92. pâncelos 
utâszzâszl6aljat, a Gerecke-csoportol, a 905. pânceloscsopor
tol, a 1015. es 1176. rohamlăvcgosztâlyl, a 721. pâncelvadâs
zosztâly reszci t, illetve a 111241. Luflwaffe-legvedelmi tUzer
osztâlyt kcllctt kivonni.89 

A Kessel-zâr6csoport szeptember 8-ân megalakull, 
els() reszei beerkeztek Marosvasârhely tersegebe, ahol azonban 
a Gruppe SiebenbUrgen kătelekebc leptek be.90 A csoport csak 
ăl nap mul va, 13-ân lepett a 2. magyar hadsercg alârcndeltsege
be, kăzvellcnU I a hadsercgparancsnoksâgeba. Harcâllâspontjât 
e napon Kolozsra helyezte at.91 

Szeptember 12-en GROLMAN intezkeden a 8. had
seregparancsnoksâg fele, hogy a Brandenburg ezred III. zâszl6-
aljât adja ât a Kcsscl-zâr6csoport megcrăsfteserc. Egyidejalcg 
kertc a 6. hadscrcg vezerkari ftlnăkel, hogy a szekclyfăldi arc
vonal megrtividitesevcl felszabadul6 crokbăl csoportosftson al 
gyalogsâgol a Kessel-zăr6csoporth~z. 92 

14-en az clllz() nap a Kis-KUkUlllltlll dClrc, 
Erd6szcntgy0rgyt01 (Si.ngeorgiu de Padure) a magyar-român 
hatâr irânyâba sikcrcs ellcn lăkcst vcgrehajtott Gradl-csoportot 
bcosztottâk a Kcssel-zâr6csoport âllomanyâba, amcly czzcl ât
kerull a 6. nemet hadscreg ktitclekcbăl a 2. magyar had
seregebe. 93 

Alighogy mcgkczd5dtin a Szckclyfcild kiUrilcsc, 
szeptcmber 8-ân a Dcl-Ukrajna Hadscrcgcsoport parancsnok
sâga hâtravinc ttirzsszâllâsat Magyarorszag l)elsejcbe, 
Szovâtar61 Zajtara. Ez a kisktizseg Szatmarnemctitol 12 km-re 
eszaknyugalra fekszik , a Lrianoni hatâron, de mar magyar olda
lon. Persze GROLMAN ncm czert vâlasztotta ki Zajtiil, hancm 
azen, mert inncn kăzvctlcntil vezct vasUtvonal az orszăg bclsc
jc irânyâba, itt vegz1'5dik a Mâteszalkar61 kiindul6 szârnyvonal. 
Szatmârnemctibăl azonban, amil a szakirodalom nagyobb re
szc a hadscrcgcsoport harcâllâspontjakent cmlil, nincs ilycn 
iranyu ktizvctlen ăsszcktittetes, csak clllbb delnyugatnak Nagy
kârolyon, vagy eszakkclctnck Mâramarosszigclen keresztUI. A 
6. nemet hadseregparancsnoksâg ugyanczen a napon a Maros
Torda varmegyebcn talalhat6 Pctelerc (Petclea) tclepUIL at.94 

Szeptember 13-~n a 6. hadscreg parancsnoks~ga to
vâbb tclepUh hâtrafclc, a Bcthlcntlll 13 km-re nyugatra talalha
t6 Batâra (Baca).95 

Jegyzet az l. ftiggeJekhez 

1. KM-X. 458-459 .. 506-507. p. 

2. KTB 895. tckercs 7208164., 7028179. fclvctel, a vonalkoz6 parancs 

szâma: H.Gr. Si.idukrainc la. Nr. 3223/44. g.Kdos 

3. KTD 895. Lekcrcs 7208454. fclvCLcl , a vonalkoz6 dokumcntum szăma: 
H.Gr. SUdukrainc la. N r. 3388/44. g.Kdos 

4. KM-X. 517: p; KTB 895. tckcn:s 7208213. fclvctcl 

5. KTB 895. tckercs 7208191. felvctcl; ZAHAROV 112. p. ; AR 72. p. ; 

RO 28. p. 
Megjegyzcnd6, hogy cz ut6bbi fomis âltal<1.ban az clJensCgcskcdCs kirob

ban<lsâr61 fr a nemet Cs a român csapatok kOzOtt , nem csupân egy hclyen 
lczajloll roman tâmadâsr61. 

6. a savhatarra vonatkoz6an: KTB 895. tekcrcs 7208344. felvctel az els6 

huTc vonatkoz6an: KTB 895. tckcn:s 7208187. felvetcl 

7. KTll 895. tekcrcs 7208190-7208192. felvetcl; AR 63. p. 

8. A HonvCd VczCrkar hadmavcleli osztâly Osszefoglal6ja az 1944. au
gusztus 23-25.- i intczkcdesela6 13. p. (lntczkcdcsek 167. lap) 

9. KTB 895. tckcrcs 7208 192. fclvetcl 

I O. KTB 895. tekcrcs 7208192. felvctel 

11 . KTB 895. tekercs 7208203. Felvctel 

12. SYL VESTER augusztus 26. 12. p. 

13. KTB 89Ji. tckercs 7208374. fclvetcl; AR 63. p. 

14. KTB 895. tckcrcs 7208203. felvetcl 

15. KTB 895. tckercs 7208272. felvetcl; Tâjekoztat6k 494/b. lap 

l6. KTB 895. tckercs 7208376. fclvetcl 

17. Kszv nap16 3533. p. 

18. Tâjekoztat6k 488. , 490/b. lap 

19. KTB 895. tckcrcs 7208221. fclvclcl 

20. KTB 895. tekercs 7208228. felvctcl 

21. KTB 895. tckercs 7208232. fclvctel 

22. KT!l 895. tckcrcs 7208228. fclvetel 

23. KTll 895. tekcrcs 7208208. fclvctel; 
Mcgjcgyzcnd6, hogy itt Gruppc Fessner o lvashal6, de cz vaJ6szfniflcg cJ. 
fr<is , mi vei a lovâbbi IClvCtclckcn Gruppe Festncr olvashat6. 

24. KTB 895. tekcrcs 7208224-7208225. felvctcl 

25. KTIJ 895. tckcrcs 720821 !. fclvctcl 

26. KTB 895. tckercs 72082 14. fclvctel 

27. KTB 895. tckcrcs 7208228-7208229. fclvetel 

28. KTIJ 895. tckcrcs 7208214. fclvctcl 

29. Tajckoztat6k 496/b. lap; KM-X. 482., 485. p.; 

Mcgjcgyzcnd6, hogy a magyar forrcisanyagban cgy hclytitt XLH. n~mct 
hadtcst olvashat6. Ez bizonycfra elf râs, s a XVII. hadtestet jclenLi. XLII. 
hadtest a Del·Ukrajna Hadscrcgcsoport kOtc!CkCbcn nem volt 

30. Tăjckoztat6k 496/b. lap 

31. KT!l 895. tckercs 7208222. felvetcl 

32. KD-11. 254. p. 

33. KTB 895. Lckcrcs 7208222. felvCtcl; a vonatkoz6 tâvirat sz3ma: H.Gr. 
SUdukrainc la. Nr. 3280/44. g.Kdos. 

34. KTB 895. tckcrcs 7208222. fclvctel 

35. KD-11. 255. p.; E-G. KRĂTSCHMER: Dic Rittcrkreuztriiger dcr 
· Waffcn-SS (Schiltz, Prcussisch Oldendorf, 1982 - 3. kiad.) 509-512. p.; 

K. G. KLIETMANN: Dic Waffcn-SS. Eine dokumcntation (Der 

Frciwilligc, Osnabrtick, 1965) 229. p. 

36. KTIJ 895. tekcrcs 7208229. felvetcl; a LXXII. hadtcst tăl7.senck rcn

dclkczCsrc hocsâtâsâr61 intCzkcd5 parancs sz<ima: H.Gr. SUdukrainc la. 

Nr. 3294/44. g.Kdos. 

37. KM-X. 478. p. ; KT!l 895. tekcrcs 7208229. fclvctel; 

/\ rcndclkezCscmrc '1116 nCmet fo1Tăsanyagban nem talăllam arra vonatko

z6 utalâst, hogy augusztus 28-ân hol volt a LXXIJ. hadtesl szcrvezetszcn1 
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parancsnoka, Sigismund von FORSTER gyalogsâgi tâbomok. /:.rra vi
szont igen, hogy helyCl megbfzott parancsnokkCnt szeptemberben (ponlos 
nap megadasa nelkill) Georg ZW /\DE vczerornagy vetlc ăl. 

38. KTB 895. tekercs 7208265. fe lvctel 

39. KTB 895. tekercs 7208223. felvctel 

40. KTB 895. lekercs 7208225. fcl vetel 

41. KTB 895. tekercs 7208382„ 7208393. fclvetcl 

42. KTB 895. tekercs 7208400. fclvctel 

43. KTB 895. tekercs 7208413. fclvclel 

44. VIII. 30-ra vonalko,.6an: KTB 895. tckcrcs 7208407. fclvclcl; VIII . 
31-rc vonalkoz6an: KTB 895. tekcrcs 7208413. fclvctcl ; IX. I-re vonal· 

koz6an: KTB 895. tekercs 7208421. fclvctcl ; IX. 2-rc vonatkoz6an: KTB 
895. tekcrcs 7208425. felvctel 

45. KTB 895. tckcrcs 7208265. fclvctcl 

46. KTB 895. lekcrcs 7208225. fclvetel 

47. KTB 895. tckcrcs 7208279„ 7208417-7208418. fclvctcl 

48. KTB 895. lekercs 7208577. fclvctcl 

49. KTB 895. tckercs 7208279-7808280. fclvctel 

50. KTB 895. tckcrcs 7209005. fc lvctcl 

51. KTB 895. tekercs 7208236. felvctcl 

52. KTB 895. tekcrcs 7208234. fclvctcl 

53. KTB 895. lekercs 7208234. felvetel 

54. KTB 895. lekercs 7208258. fclvctel 

55. KTll 895. tckcrcs 7208279. felvctcl 

56. u.o.; Megjegyzend5, hogy Des ncm szercpcl a fomisokban. SJ"..crepcl 
viszonl a tCrkCpeken Cs helysCgnCvtârakban fcllclhetetlcn Burglos. 06; 

Cppcn beleesik a Zilah - ... - Bethlen - Bcsztcrcc vonalba, s nemet ncvc 
Burgschloss. Ez csctben val6szfnalcg clfrâsr61 lchcl sz6. · 

57. lntCzkcdCsek 178. lap, a vonalkoz6 intCzkedCs szâma: 4619 .I M. 

hdm. J.vkf-44. 

58. lntczkedcsek 179. lap, a vonatkoz6 intczkedcs mima: 4698./ M. 

hdm. I. vkf-aa. 

59. ZAHAROV 134-137. p. 

60. ZAHAROV 138-139. p. ; MINASi'J/\N 171-172. p. 

6 1. KTB 895. lc~crcs 7208277. fclvetcl 

62. MINASZJAN 169. p. 

63. KTll 895. tekcrcs 7208239„ 72082442„ 7208244. ldvctcl 

64. KTB 895. tckercs 7208255. fclvctcl 

65. KTll 895. tekercs 7208258. felvetcl 

66. KTB 895. tckcrcs 7208259„ 7208276. fclvctcl 

67. KTB 895. tckcrcs 7208268. felvctcl 

68. KTB 895. tckercs 7208239„ 7208427. fc lvctcl 

69. KTB 895. tekcrcs 7208262. fc lvctcl 

70. KTB 895. tekercs 7208268. fclvclcl 

71. KTB 895. tckcrcs 7208291. fclvctcl 

72. KM-XI. 21. p. 

73. KTB 895. tckercs 7208260. fclvctcl 

74. KTll 895. tekcrcs 7208463. fclvctcl 

75. KTB 895. tekercs 7208466. fclvetel 
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76. KTB 895. tckcrcs 7208264. fel velei 

77. KTB 895. lckcrcs 7208266. felvctcl 

78. KTB 895. tckercs 7208267„ 7208269. felvctel 

79. KTB 895. lckercs 7208276. felvclel 

80. KTB 895. lckcrcs 7208269. fel velei 

81. KTB 895. tckcrcs 720845 1. felvctcl 

82. KTB 895. tckcrcs 7208695. fclvctcl 

83. KTB 895. tckcrcs 7208451. fclvetel 

84. KTll 895. tckcrcs 720871 3. fc lvctcl 

85. KTB 895. tckcrcs 7208463. felvctcl ; 

86. KTB 895. tckcrcs 720871 3. fclvctcl 

87. KTB 895. tckcrcs 7208463. fel vctcl 

88. KTB 895. lckercs 7208286. felvclcl 

89. KTB 895. tckcrcs 7208476. fclvctcl 

90. KTB 895. tckcrcs 7208482. fcl vctel 

91. KTB 895. lckcrcs 7208528. fclvctcl 

92. KTB 895. tckcrcs 7208523. fclvctcl 

93. KTB 895. lekcrcs 7208541 , fcl vctc l 

94. KTB 895. tckcrcs 7208483-7208484. fclvctel 

95. KTB 895. tckcrcs 7208529. felvctel 

A 2. magyar hadsereg felâllitâsa es 
szervezete 
(Ftiggelek 2.) 

A român kiugrâs pillanatâban Eszak- Erdelyben a 
IX. magyar hadlcslparancsnoksâg es a Szekely Hat:irvedelemi 
Er6k Parancsnoksâga am tartoz6 erok âllomăsoztak . 

A IX. (kolozsvări ) hadtest ktilelekebc eredctilcg a 
25 . (nagy'varadi) 6s a 26. (kolozsvări) gyaloghadosztăly, vala
minl a 27 . (marosvâsărhelyi) kănnyahadosztâly lartozoll. Ezck 
1944. augusztus 23-ân tăvol voltak a hadlesttOI , meg korabban 
a frontra vcz6nycl t6k azokal, az I. hadscreghez. 1 

A român kiugrăs pillanatâban, 1944. augusztus 23-ăn 
a IX. hadtcsl csekely erokkel rcndelkczell. Ezek kăzUI is csak a 
9. hatarvadasz dandar volt tcljcs harcerteka (feltăllătl), a tăbbi 
feltăllellen kcrclalakulat.2 A hadlcsl parancsnoka dălnoki VE
RESS Lajos ( 1889, Scpsiszcnlgyărgy - 1976, London) allăbo r

nagy (szcplcmbcr I-toi vezerczredcs) volt. Bcoszlâsâl 1942. 
novcmbcr 15. 6la lăllăllc bc a kolozsvâri hadleslparancsnoksâg 
elen, 1944. auguszlus 25-Li!I a kormănyz6 /!t bfzla meg a 2. 
hadscrcgparancsnoksăg megalakil3sâval . A hadsercgcl 1944. 
okt6bcr 16-ig vezcltc, akkor a kormânyz6 akadâlyozlatasănak 

eselere homo regiusnek jclălt tâbornokot a 8. nemet hadsereg 
vezerkari fOnăke lctart6ztatta. Augusztus 25-tOI a hadsereg
parancsnoksăgot gyakorJatilag a IX. hadtestparancsnoksâgra 
alapozva allftotta fe l. A IX . hadtesl parancsnoksâgât nem tar
lolla mcg, azzal vitez KOVACS Gyula (1893, Tordattlr - 1963, 
Clevcland) vezerornagyol (szeptembcr 1-tlll altabornagy) bfz
tâk mcg, akit novembcr kozcp6n VASV ARY Frigyes vezeror
nagy kăvctetl. A hadtcsl vczcrkari f5năke MIKL6S Gyula vk. 
alczredcs vol t. .l 

A 9. hatarvadâsz dand:ir (parancsnoka SZASZ Fc
rcnc vczerGrnagy) parancsnoksâga Csfkszeredan szekelt. Ala
rcndcltsegebc hârom hatârvadasz csoportban negy halârvadâsz 



Zliszl6alj tarlOZOll. Mind a negy rcndclkczcll hârom hatărva
dâsz cs cgy nehczlCgyverszâzaddal, ut6bbi âllomânyaban cgy 
geppuskas (12 geppuska) es cgy aknavctll (4 csll) szakasszal , 
valaminl a zâszl6alj-kăzvetlcnck kăzăll egy arkâszszazaddal, 
egy tâvbcszcl15 szakasszal, egy aknavctl5 szakasszal (2 csâ) es 
kcl pânceltăro szaka.«zal (4, illetvc 2 csl5). A hatârvadăsz cso
portok vonata csoportonkent kel fogatoh vonatoszlopb61, cgy 
hcgyi (mâlhasăllat) vonatoszlopb61, cgy taligaoszlopb61, cgy 
lllszerkczclll oszlopb61, cgy fogatolt cgeszsegtigyi oszlopb61 es 
egy gepkocsiz6 egeszsegtigyi szakaszb61 âlh. A 65 . hatârva
dasz csoport parancsnoksâga Gyergy6szentmikl6son, az cnnck 
alârcndelt 21 . hatârvadâsz zâszl6alj parancsnoksâga Gyergy6-
ttilgycsen szekelt. A zâszl6alj I. szâzada Gycrgy6bek!lsra, a 2. 
szâzada Belborra tclcptilt ki. A 70. hatarvadasz csoporl pa
rancsnoksâga Csfkszercdân, az ennek kătclekebc lartoz6 32. 
hatârvadasz zaszl6alj parancsnoksăga Gyimesfelslllokon volt. 
A zâszl6alj I. szăzada az Uz-vălgyebc tclcptih fel , kăzvcllcn a 
hatârra (az un. Zollamthoz). 2. szazada a Csobanyos-vălgybc 
tcleptill fel , a hatârt61 bcljcbb fekvll Csobânyos-teleprc, illctvc 
a csobănyosi vălgyzârhoz. A 67. hatârvadâsz csoport parancs
noksâg (Sepsiszentgytirgy) ktitelekebc ket hatărvadasz zaszl6-
alj tartozott. A 24. zăszl6alj parancsnoksăga Kezdivâsarhclyen 
volt, I. szazada Bcrcckrc telepillt ki. A 26. zăszl6alj parancs
noksâga Sepsiszentgyărgyăn szekelt, 2. szâzada az Ojtozi
szorosban a kăzvetlcnill a hatăron levll S6smczlln tclcptilt. Ez a 
negy zihzl6alj hasznalla a hcgyi mcgncvezest is.4 

Volt meg ket, az clObbiekkcl azonos szcrvczcta ha
tărvadăsz csoport , amely ncm tartozott a 9. hatărvadăsz dandăr 
kătclekcbc, a 68. es a 69. Ezck is a Szekcly Hatarvcdclmi Erllk
hăz tartoztak, amclynek parancsnoka 1944. julius I. - okt6bcr 
16. ktiztitl vitez HORVATH Fercnc (1898, Brass6 - 1971 , 
Stuttgart) vczerllrnagy volt, aki vitez ncmcs fclstltorjai KOZ
MA Istvan (1896, Csfkszcreda - 1951, Budapesl) vczertlrna
gyot ktivetle ebbcn a bcosztâsban (HORV ATH utân mar ncm 
nevcztek ki senkil a Szekely Hatarvedclmi Erllk parancsnoka
vă). A 68. hatărvadâsz csoport parancsnoksâg cs az annak ala
rcndcll 34. hatârvadasz zăszl6alj Szekelyudvarhelycn telcpilll, 
a 69 . hatârvadăsz csoporl parancsnoksăg Marosvasârhclyen, 
ugyszinten az cnnek alârcndelt 23 . hatârvadasz zaszl6alj pa
rancsnoksăga. Az ugyancnnck kătclekebc lartoz6 22. hatărva
dăsz zăszl6alj parancsnoksaga Besztercen volt. Ez a kct hatar
vadâsz csoport csupăn annyiban ktilănbăziill a 9. hatărvadâsz · 
dandârba bcsoroll hăromt61, hogy zâszl6aljai nem bfrtak hcgyi 
megncvezessel, illctvc hogy allomănyukba cgy-cgy kcrekpâros 
szâzad is tartozott. A Szckely Hatârvcdelmi Erllk Parancsnok
săga ală volt rendclve a IX. hadlcsl parancsnoksăgănak .s 

A 9. halarvadâsz dandâr kotclckebc tartozon az 59. 
portyâz6 zăszl6alj parancsnoksăg (Tusnădftirdll), alărcndcltse

gebcn ket portyaz6 szâzaddal (95/1. Bar6t, 3 llrs; 59!2 Scpsi
szentgyărgy, 4 llrs), a 26. halarvadăsz zăszl6alj hatărszakaszân. 

Tovâbbi hat portyăz6 szâzad hclyczkcdett el a ttibbi hat hatăr
vadâsz zâszl6alj tcvckcnysegi ktir1.ctcbcn. Hadrcndi szamuk 
mcgcgyczctt a zăszl6alj hadrcndi szâmăval , kivcvc a 22. por
tyâz6 szâ7.adot, amclynck parancsnoksăga Tcken lclcpilll. 6r
scik szâma vâltoz6 volt: 21. szazad 6, 32. szâzad 5. 24. szâzad 
4, 34. szâzad 7, 23. szâzad 13 cs 22 . szâzad 7 ărs. A hat portyâ
z6 szâzad a hal hatârvadasz csoportparancsnoksăg alărcndcll
segebc lartozoll.6 

A tărtenclmi magyar-romăn hatăron (a măsodik bC
csi dăntes nyoman kclctkezeucn ncm) măr 1940-llll megkczdll
dtitt az Arpăd-vonal kiepflese. OsszclUggll vedllvonalat ncm 
kepezctt, de 1944. augusztusăban tăbb cleme (clsllsorban 
vtilgyzarak) mar ăllt. Ezckct a Radnai-hava.<okt61 az Ojtozi-

szorosig tizcnkcttll crtld alosztâly (szâzad) biztositotta. A 9. ha
larvadăsz dandăr ktitelekebe tartoz6 hărom hatarvad.âsz cso
portparancsnoksag alârendehjei vohak, hadrendi szamuk (perc
zcttcn) mcgegyczcll ezck hatărvadăsz zâszl6aljainak hadrendi 
szâmăval. Kivetclt cgy szăzad kepezen, az 59/1. (TusnâdlUr
dă), amely az cgyetlcn portyâz6 zăszl6alj hadrcndi szâmât vi
schc, a 26. hatârvadâsz zăszl6 alje helyen. A lovăbbi tizencgy 
clhclyezkcdCsc: 21/1. Bekas, 2112 . Maroshevfz, 21/3. Borszek, 
21/4. es 5. Gycrgy6tălgyes, 21/6. Palotailva, 32/1. Uzvtilgy
Zollamt, 32!2. Gyimcsfolsolok, 32/3. Gyimesktizeplok, 24/1. 
Ojtoz-tclcp, 24/2. Kâszonujfalu .7 

A Szekcly Hatărvedelmi Erl5k ktitelekcbe tartozott 
hUsz szekely hatâr6r zâszl6alj . E milic-jcllega clhelyczkedese a 
hatârvadasz csoportok mGkădesi tertiletehez kotiidătt : 65. cso
port: I. cs 2. zăszl6alj (Gycrgy6szenlmikl6s), 3. (Ditr6); 70. 
csoport: 4. zâszl6alj (Csfkszepviz), 5. (Karcfalva), 6. (Csfkszc
rcda) ; 67 . csoport: 8. zaszl6alj (Kezdivâsărhely) , IO. (Ko
vâszna), I I. es 12. (Sepsiszcntgytirgy), 13. (Bar6l); 68. cso
port: 14. zaszl6alj (Szekelyudvarhely), 15. (Oklând), 17. (Szc
kclykeresztur), 18. (Parajd); 69. csoport: 19. zâszl6alj (Maros
văsărhely) , 20. (Erdllszentgytirgy), 21. (Akosfalva), 22. (Mczl5-
madaras), 27 . (Nyârădszercda). Egy szekely hatârtlr zâszl6aljba 
negy hatarllr szâzad, cgy nehezfcgyvcr szazad (nehezpuska, 
păncclltirll , aknavelă szakasz 2-2-2 csovel), cgy ârkăsz es egy 
tâvbcszclll szakasz lartozotl. A 9. hatărvadâsz dandăr illctekes
scgi tcrilleten diszlokăl t ză.•zl6aljak (1-13.), amelyek a hegyi 
megnevczCst is hasznâltâk, rendelkeztek meg egy huszâr sza
kasszal es egy kerekpăros rajjal. A ttibbi zăszl6alj (14-27.), 
amclyck ncm hasznâltăk a hcgyi mcgnevezest, cnnek forditoll
jâval: cgy kerekpăros szaka..szal cs egy huszâr rajjal rcn
delkcztck. M 

A Szekcly Hatarvedelmi Erllk Parancsnoksăgânak 

kăzvctlcn alărcndcltjc volt a 2„ es a 9. hatarvadăsz dandare az 
I. szekcly ttizcrosztăly, ktitclckcbcn ncgy-negy hcgyi Utcggcl, 
Utcgcnkent 4 cs5vel. Az I. osztăly parancsnoksăga Csfkszcre
dân, illcgei Csfkszcredăn, Gyimesfelslllokon, Kezdivâsărhe

lycn es Scpsiszcntgytirgytin (idciglenescn Uzonban), a 2. osz
tăly parancsnoksăga Bcsztercen, illegei Gyergy6tălgyesen, 

Desen, Marosvâsărhelycn cs Szekelyudvarhclyen leleptillck. A 
Szekely Hatarvedclmi Erllk tilzersegehez tartozott a IX. sze
kcly legvcdelmi ttizerosztăly, amelynck parancsnoksăga, ktiny
nya Iegvedelmi agyus Utcge (3 csllvcl) cs legvedclmi gepăgyus 
Utcgc (6 csovcl) cgyarânl Ditr6n telcptilt.9 

A Szekcly Hatărvedelmi Erllk ktizvctlen alakulata 
volt meg a 2. szckcly huszarszazad (Csikszereda, ideiglcncscn 
Szilâgysomly6), amil az 1943-as hadrend meg ncm ad mcg; a 
X. szckcly utâszzăszl6alj (Scpsiszentgyărgy) cgy kcrekparos
cs cgy hcgyi utaszszâzaddal, ellcnletbcn az 1943. evi hadrend
del, amelybcn meg mindket utăszszăzad kcrekpăroskent szerc
pel; a X. szckcly hirad6zâszl6alj (Csfkszcreda) hărom ktinnya 
vczctekcs tăvbcszelll es cgy hegyi tăvbcszelll szâzaddal, itt az 
1943-as hadrcnd meg cgy ktinnya vczctekcs, egy râdi6s es cgy 
hfrad6-cpit6 szazaddal szâmolt. A vonalalakulatoknak csak lti
rcdekc lctczctl 1944. augusztusâban, czck mind bc voltak so
rolva a 9. hatărvadasz dandarba: ket gepkocsiz6- cgy fogatoh-, 
cgy fel taliga- es cgy fel hcgyi (mălhăsâllal) vonatoszlop. cgy 
gcpkocsi szcroszlop, cgy kcrekparos geppuskas, egy ărkasz, 

cgy tăvbcszclă szakasz cs cgy vonatmGhely. Mindcn vonatala
kulat a român kiugrâs pillanatăban Csfkszcrcdăn tclcptilt. Az 
1943. cvi hadrcndbcn mcghatărozotl vonatalakulalok kăzill 

ncm volt mcg a legvedelmi gcppuskăs szâzad, egy gcpkocsi 
vonaloszlop, a laliga- es a hcgyi vonaloszlop fclc-fclc, hărom 
cllăt6oszlop, harom gcpkocsiz6, ket fogatoh- cs egy vegycs 



(gepkocsiz6 es fogatolt) egeszsegUgyi oszlop, egy egeszseg
Ugyi szeroszlop, egy 16ellăt6 oszlop, egy hegyi l<lszerkezell5 
oszlop, egy elelmezl5 oszlop, egy sUlooszlop, egy egyesftell ha
dihîd- es rohambUrUoszlop, kel szemelyirănyîl6 · ăllomăs es a 
szekely halăr<lr zenekar.1 0 

A IX. hadtesl kerel jellegu alakulala volt a 25. p6t 
gyalogezred (25/1. li. , lll. p6t gyalogzăsz l6alj) Nagyvărad -
Zilah tersegeben, a 26. p6t gyalogezred (26/1., !!„ !li. p6t gya
logzăsz l6alj) Ko lozsvăr - Des - Beszterce ktirzetebcn, a 27. p6l 
gyalogezred (27/1„ II„ !li. p6t gyalogzaszl6alj) Marosvasăr
hely - Szekelyudvarhely - Sepsiszentgytirgy tersegebcn, a 9. 
p6t tUzerezred (9/1„ II. p6t ktinnya agyus osztaly) Kolozsvar 
ktirzeteben, tovăbbâ a hadtest-ktizvellcn 101. p6t nchez tarack
ososztăly Margiua tersegeben es a 14. p6t kerekpăros zăszl 6alj 

Kolozsvăr kărLetebcn. 11 

Ezek az alakulatok alkottăk a kes<lbbi 2. magyar, il
Ietvc 8. nemet hadsereg roman kiugrăsakor măr mcglevo alaku
latait. Ezeken tul augusztus 24-ttll kezdtldocn ttibb sercgtcstet, 
egysegel inlnyîtoltak Eszak-Erdelybc. 

A roman kiugras ulan azonnal intezkedesek lallak 
· napvilâgot a magyar-romăn hatar megerOsitCserc. Ebben szerc
pcl jătszoll a roman vezetes magatartăsa (I. Mih:lly kiraly es 
Sănălescu tabomok, miniszterelntik I/I. fejezetben hivatkozoll 
megnyilvănulăsai es cselekedetei), az ăltalăban feszUlt magyar
romăn viszony, az I. vi lăghăborus lapasztalat (amikor 1916-
ban Romania megtărnadta a vele elvilcg szovetsegi viszonyban 
ăll6 Osztrăk-Magyar Monarchiăt), az augusztus 25-ttll ălland6-
sul6 roman belăresek a Szekelyfăldrc, nemkUltinbcn a nemet es 
a roman csapatok ktiztilli ellensegeskedesek kirobbanasa au
gusztus 24-l!n. 12 

A legfontosabb inlezkedesek kăze tartozoll, hogy a 
Honved Vezerkar H'lnăkenek hclyeltcsc, vi tez LASZL6 Dczs<l 
( 1893 Lovăszpatona - 1949 Budapest) al tabornagy măr augusz
tus 24-en teljes hatarzarat rendelt el a magyar-romăn hataron.13 

Azert 6 inlezkedell, mert a Honved Vezerkar H'lnăke, 
vitez nemes VOR OS Janos ( 1981, Csabrendek - 1968, Balalon
llired) vezerezrcdes tavo! volt az orszagt61, az OKH-n 
(Oberkommando des Heeres, nemet szărazfăldi csapalok fâpa
rancsnoksaga) tell eppen lătogau\st. LASZL6 altăbornagy a 
kormanyz6ra hivatkozva sUrgtinytiztetell VOROS vezerezrc
desnek, hogy azonnal, repUl<lgeppcl terjcn haza. Ugyanebbcn a 
tăviratban, szinten HORTHYra hivatkozva, felhîvta a nemetek 
figyc lmel Del-Erdely es Szlovakia (1) biztosftăsăra. YOROS 
vezerezredes csak 25-1\n hajnali 2.50-kor erkczcll haza, kUltin
vonaton.14 

LASZL6 altăbomagy meg 23-an este 23.30-kor el/5-
zetcsen intCzkcdctl a p6t scrcgtcstck mozg6sitâsăra. Ezck a 
gyaloghadosztâlyokhoz kCpcst gycngCbb felszcrcltsCgU, gyen
gebb harcerteka alakulatok voltak. Ket p6t gyalogezredbtll ăll
tak, azok hărom zaszl6aljb61, de volt p6l hadoszt:lly (a 7. es 9.), 
aho! egy zâszl6alj csak kel szăzadb61 âllt, s zâszl6aljak nehez
fegyverLetel szăzadonkenl 6-6 goly6sz6r6 jclcnleltc. Ez ut6b
biak pănceltăr<l fcgyverckhcz is csak ugy jutollak, hogy YE
RESS Lajos altâbornagy, a IX. hadtest parancsnoka Apahidan 
a roman hadseregnek szâllflăs alait all6 nemet 7,5 cm-es pan
celltir<l ăgyukal fog laltatott Ic. E ket hadosztăly tUzcrsegi lti
veganyaga !. vilâghllborus volt, gepi vontat6es_zkozcik nem 
voltak, lovaik hianyoztak, elebUk nem egy csetben 
Banffyhunyad kornycken „bcvonu ltaloll" bivalyokal fogtak. 15 

Az Apahidân lefoglalt I O db 7,5 cm-es pancelttiro 
ăgyut vegUI a 25 . gyaloghadosztâlynak adtăk ăt, kezcltlszc
melyzetel azokhoz a 2. tUzerosztăly biztosfloll, amelynek lb
veganyaga mCg a Kârpălokban nagyreszt mcgsemmisUIL. 16 
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Augusztus 24.en hajnalban (3.45-kor), măr az ej fe 
osszehfvotl koronalanăcs Ulese utăn LASZL6 altabornagy ala
frâsăval intezkedCs menl ki a Ftlvezerseg hadiletszăma ernele
sere. Ez a Honved Yezerkar azon, viszonylag kis letszâlllli 
ktizvetlenUI a Honved Yezerkar fflntike alărendeltsegeben âlk. 
tărzse volt, amely a hadrakelt seregteslek hadmuveleteil, illet' 
p6llâsail es anyagi elhltâs:\l irănyîtolla. Ugyanekkor meni ki in
tezkedes a p6l seregtestek mozg6sftâsăra (azok meger<lsîtesere) 
es fclvonultatâsâra, Eszak-ErdCly es a Szekelyfold katonai biz
tosîtâsăra a IX. hadtestparancsnoksăg fcle . Ut6bbiba belctarto
zou, hogy a Szekely Hatârvedelmi Ertlknek azonnal meg kel
letl szallniuk a Kelcti-Kârpatok ăljar6it. 17 

Augusztus 24-en intezkedtek a fclăllîtăs alall :1116 5 
uj hatărvadăsz zăszl6alj J'elvonulâsâra. A 60. es 61. zâszl6al11 
Nagyvărad-Gyula tersegebcn a hatărra vezenyeltek, czek a 10-
vâbbiakban kiesnek erdcklâdesi kărUnkbol. Az 5. zâszl6aljat 
Bănffyhunyad-Kolozsvăr tersegebe iranyftottăk, a 7. zăszl6al

jat a Szekelyfold <leii hajlataba, az Ojtozi-szorost61 a Bodzai
szorosig, a 33. zăszl6a ljal a Radnai- es a Borg6i-hi\g6ra. Ez 
ut6bbi mellctt 4 uj erod alosztălyt is fclallftoltak: 33/1. 6radna, 
33/2. Nagyilva, 33/3. Marosborg6, 33/4. Tihucza. 18 

Ugyancsak 24-en intezkedell a Honved Yczerkar I. 
osztă lya a 101. es 102. sz. păncelvonat, valamint a LO. roham
lUzerosztăly fclvonulăsa Kolozsvâr tersegebe. A Katonai szăllî
tas vezetl5segc a ker pâncclvonat bcerkezeset măr mâsnapra 
jcleztc.19 

A ket păncelvonat mcg 24-en utbaindult , a I O I. 
Ktilcsenyb151, a I 02. Fcls(5vis6r61. 26-ăn mindketttl beerkezeu 
Desre, a 102. azonnal tovăbbindull Marosvăsărhelyre.20 

A I O. rohamlUzer osztăly is azonnal utnakindult Szi
getvarr61, de 25-en Bekescsaban az ălulaz6 osztăly cgyik iitc
get a hclyi parancsnoksag tinkenycsen kirakodta; intezkedeset 
a Honved Yezerkar I . osztâlyanak vczetojc, NADAS Lajos cz
redcs ul6lagosan (de mCg 25-Cn) j6vl'.ihagyla.2 1 

25-en a I 0/1. es I 0/2. rohamtUzer Utcget szallft6 vas
uli szerelvenyck bcerkcztck Dcsre.22 Ket nappal kesobb a Jc
maradt Uteg is elindull Bekescsabăr61 Desre.23 

24-en intezkcdtek a 153. k6rhăzvonal ulnakităsara 
Hajduszentgytirgyrol Kolozsvarra. Ponlosan egy h6nappal kc
stlbb, szeptember 24-cn Banreverol utnakindîlouăk Kolozsvar
ra a 152. k6rhăzvonalol is.24 

Ugyancsak augusztus 24-en intezkedell M!KL6S 
Gyula vczcrkari alczredes, a Ktizponti szallflăs vczcl6seg pa
rancsnoka, hogy a 3. vasuli szăllîtăsi ktirLel (parancsnoka SO
MOS Mihaly alczredes) Zsib6ra tclcpUljtin es koordinalja az 
Eszak-Erdelybc bcerkczo vasuli szerclvenyck kirakasăl. A ktir
zel parancsnoka aznap meg is kezdte ou miJkădeset. 25 

Ket nappal kesobb MIKL6S alezredes intezkedese 
alapjan Mădefalvara telepUlt a 2. vasuti szallftăsi korzet (pa
rancsnoka SZASZ Geza ezredes), azzal a feladallal, hogy koor
dinâlja az Eszak-Erdelybe es a Szekclyfoldre (România felOI 
is) bcerkezl5 nemei katonai szerelvenyek fogadăsăl es kirakă
săl. A kărzel parancsnokânak a Heeresgruppc SUdukrainc tăr
zsenek rcndclkezeserc kelleu ă llnia . 26 

LASZL6 alt:lbornagy intezkedeseinek soraba larlo
zoll az a megkeresCs is, amil Hans von Grciffcnbcrg gyalogsâ
gi tăbornok budapcsti nemet kalonai allasehoz, egybcn 1944. 
ăprilis 25. 6ta a Wchrmachl magyarorszagi maghatalmazoU la
bornok:lhoz (bevollmăchtigcr General der dcutschcn 
Wehrmacht in Ungarn) juttatoll ci. Ebbcn arra kerte a nemet ta
bomokot, jarjon kozrc nemet csapatok bcvctese erdekebcn Del
Erdely megszăllasara. 27 A romăn-magyar hatâr leză răs ara vo
natkoz6 korabbi in tezkcdcs (lăsd fcnt) dacăra a Kozponti szăl-



lîlâs vezct6sCg csak augusztus 27-Cn rcndcll c i tilalmat romăn 
fclsegjclzcsl viscl6 vfzijărmuvek bclepeserc Magyarorszăg 

lcriiletere. 28 

A mozg6sftolt p6thadosztalyok !Clvonultatăsăra meg 
augusztus 24-en intezkedcll a Honved Vezerkar. Ennek megfe
le16en clrendcltek a 2., 6., 7., 8. tabori p6thadosztaly klvonulâ
sat a magyar-romăn hatâr Nagyvârad-Szekclyfi:ild sza
kaszâra.29 

A 2. p6thadosztalyt VERESS altăbomagy meg felvo
nu l ăs kozbcn , augusztus 27-en a Szekclyfi:ildrc iranyftolla, cU5-
szor a Tolgycsi- es a Bekâsi-szoroshoz, mâsnap czt az Uz-vOl
gyebcn es az Ojtozi-szorosban kialakull helyzct miatt megval
toztatva Csfkszcrcdara. 27-en a hadosztaly alârendcltsegebc 
bclepell a 65. es 69. hatarvadasz csoport, valamint a I O. roham
tUzer oszt ăly.30 A 2. tabori p6thadosztâly augusztus 28-ăn a 
Szekcly Hatarvedelmi Er6k Parancsnoksăgănak, czzcl gyakor
latilag a IX. hadtest parancsnoksaganak alărcndc ltsegebc 

lepett. 31 

A ncgy tabori p6thadosztaly fclvoriulasa augusztus 
26-an kezd6dott mcg, cgyidoben az ugyancsak Eszak-Erdelybc 
iranyftoll li . hadtcstparancsnoksaggal (parancsnoka KISS Ist
van altabornagy 1944. mâjus 15 . - novcmbcr 15. kozoll , vczer
kari f6noke DEZSERY Janos vczerkari alezredcs).32 

A li. (szekcsfehervari) hadtcstparancsnoksâg csak 
29-en fcjezte be az allelcpUlest Eszak-Erdelybc. Vegszallftma
nya a li. tabori hfrad6 p6tszâzada volt.33 

A 6. es 8. tabori p6thadosztaly a kesObbiekbcn a 3. 
magyar hadsereg hadmtivcleteibcn vctt reszt, fgy kiesnek er
deklildesi ktiriinkbOI. Ugyanezcn okb61 kicsik az augusztus 24-
en Bekescsabahoz !Clvonullalott I. lovas p6lhadosztaly (au
gusztus 30-t61 harcertCke miall visszamin6sftvc I. p6l huszâr
ezrcdde), illctvc a 4. es 5. tabori p6thadosztaly. Bar 28-ân in
tezkcdes mcnl ki a IV. hadtcst parancsnoksaghoz, hogy a 4. 
hadosztâlyt vonjak ki a bânsagi arcvonalb61, es az 1. pancelos
hadosztalyb61 kepzctl harccsoporttal („ktizponli gyors larta
lek") egyii tt iranyflsak az I., illel ve 2. hadsercghez, czek a se
regtestek is a 3. hadscrcg harcaiban vcttek reszt a tovabbiak
ban.34 Az ugyancsak mozg6sftoll 9. tabori p6thadosztâly !Clvo
nultatăsara Eszak-Erdelybc nem kcllcll kUltin intezkcdni, azt 
ugyanisa IX . hadtesl parancsnoksag âllftolla fel (mindcn had
test parancsnoksâg az irânyftasa alatt all6 honved tcrUleten cgy' 
a sajat hadrcndi szamat viscl6 tăbori p6thadosztalyt allftoll fel). 
A 9. hadosztaly folvonulâsat 26-ăra, tehăt a m:bik negy hadosz
tăly fclvonulasanak kczdc1ere bcfcjczte.35 30-ân c hadosztâly 
ktitclekebc lepell bc a budapesti karhatalomb61 kivont 1. p6t 
gyalogezred. 36 

A 9. tabori p6thadosztâlyt (a 7. tăbori p6thadoszlâly
Jyal egyiitt) 30-ân VERESS altabornagy a Honved Vczerkar I. 
osztâlya intczkcdesc alapjăn Kolozsvâr-Apahida terscgebcn 
Osszcvonta, Cs a li. hadtcstparancsnoksăg aJărendclL<.iCgCbe 

Jeptclle.37 

Az ugyancsak mozgosftoll I. es 2. hcgyi p6tdandâr 
csak augusztus30-t61 Jcpcll a 2. hadscreg, azon bclUI a li. had
test alărcn<leltsegebc . Elîlz6leg, 28-ăn O 6rât61 az I. hegyi p6t
dan<lar ( I napra) a XV II. nemet hadtcst parancsnoksâg alaren
dcltsegebc lepctt az Eszak-Erdelyt a Szekelyfi:ildtîll cszakkelc
ten elvalaszt6 un. Kosnai-nyakn:ll. Ugyanott, ugyanczen nemet 
hadtesl ktltelekebe rcndelte lepni 28-ăn a 9. hatărvad:lszdandart , 

az I. hcgyi p6tdandăr hclyeu VERESS altabomagy. „Az 1. hgy. 
tab. p6tdd . felvonulăsănak elhuz6d:lsa mialt a 2. hds. pk. c dd. 
hclycll a 9. hv. dd. pk . csop-jat rcndelte ală a Kosna-i nyak elo
tercbcn all6 XVII. ne. hdt-nek."38 A magyar hatărvadaszdandar 

bclcpesere a nemet hadteslparancsnoksâg alârcndellsegebc 
azonban csak hărom nappal kcs6bb, 31-en keriill sor. 39 

Az I. hcgyi p6tdandar vasuti sză llit:lsa augusztus 27-
en, a 2. hegyi p6tdandârc 28-an kezd6dtitl meg.40 Az I. hegyi 
p6tdandar cgynapos alarcndeltsege a XVII. nemet hadtestnek 
csak elvi jclentîlseggel birt, gyakorlatival nem, mivcl a dandăr 
szăllft:lsa ncm a kosnai-nyakhoz irânyult, hanem Kolozsvar ter
segebc. 

A 2. tăbori p6thadosztâly vegszăllitmanya szcptem
bcr 5-Cn rakotl ki , a 7. cs 9. tabori p6thadosztalye 7-en.41 

A sorolt p6t sercgtestck parancsnokai voltak ekkor: 
2. tabori p6thadosztăl y CYZLENNER lmre vezerkari czredes; 
7. FINTA J6zsef vczerornagy; 9. vitez MINDSZENTHY Janos 
vczCrOrnagy .42 

A leendil 2. hadsercgct azonban .ncm lchctetl csupăn 
p6t sercgtestckbOI tisszcăllftani. Ahhoz, hogy tămad61ag Iep
hcssen fel, szUkseg volt măr harcol6 alakulatok ălcsoportosită

săra. Ennck megfcleloen a Honved Vczerkar I. osztalya au
gusztus 24-en kivonta az Eszakkcleti-Kârpatokban harcol6 I. 
magyar hadscreg ktitelekebOI a 25. gyaloghadosztalyt cs a 2. 
pănceloshadosztalyl. E ket scrcgtcst 30-t61 elvilcg măr a 2. had
sercg kolclekebc larlOZOll, de :llszallflasuk meg folyamatban 
volt Eszak-Erdelybc. Tenylcgesen csak szeptembcr 3-an leptek 
bc a 2. hadseregparancsnoksăg alărendcltscgebc.43 

Augusztus 26-ân ujabb ket seregtestel vontak ki az I. 
magyar hadsereg arcvonalăb61: a 20. gyaloghadosztâlyt es a 27. 
ktinnytihadosztâlyt. Elîlbbi a mar ismert okb61 csik ki crdekW
desi ktiriinkbOI: a IV. hadtcst (a kes6bbi 3. hadsereg) arcvonal
szakaszăra irănyftottak. A 27. hadosztâly a Tatârhăg6t61 deli 
iranyban hajtoll vcgre menetel, Bcszterce tersegebe, ahol 30-
ât61 a IX . hadtesl ktitclekebc lcpve clvilcg annak balszărnyâhoz 
kapi:so16dou. A gyakorlatban azonban cz egy hctel kesell, mi
vcl a 27. hadosztâly szeptembcr 4. ulan indult csak el 
KOr0srnez6-Rah6 k0rlclCb61, aho] az auguszlus 26.-i kivonăst 
ktivetîlcn gyUlckezlcllck.44 

A kel hadosztaly kivonâsa egycbkenl olyan lassan 
haladt, hogy kivonâsukra szeptembcr 7-en a F!5vezersegnek 
ujabb intezkedcst kcllett kiadnia.45 A nemet napijelcntesek sze
rint szeptembcr 12-en a 27. hadosztâlynak meg mindig csak 
cgy zaszl6alja erkezeu bc, amil akkor măr a 8. nemet hadsereg 
Vatra Dornei-i hfdf6jebc iranyitouak, a XVII nemet hadtcs
thez.46 

Voie olyan (mcg nem val6sult) clkepzcles is, hogy a 
27. hadosztâlyt, egyiill a 20. hadosztâllyal , a IV. ha<ltcsl tâma
dăsâhoz hasznâljak fel, annak alârcndeltsegeben. Erre a Fîlve
zerseg 9-en intezkcdcll, amil 12-en vissza is vont.47 

Kcsobb fclmeriilt cgy olyan clkepzcles is, hogy a 3. 
magyar hadsercg megerOs itCsere kivonjăk a 2. magyar hadse
rcg ktitclekebOI a 2. magyar panceloshadosztalyt es a 8. nemet 
hadseregbOI a 27. konnytihadosztalyt. A F6vezerseg hadmave
lcti osztă lyanak erre vonatkoz6 intezkedese szcptcmbcr 22-en 
mcnl ki a 2. hadseregparancsnoksâg fcle, de a tordai csata cpp 
ekkor fordull sulyosra, ezcrt mâsnap az inlezkcdcsl hatălyi a

lanitottak.48 
A tordai helyzct ătmcneti stabilizal6dasaval az el

kepzclcs ujra fclmcriill, de megval6sitâsara akkor sem kcrUlt 
sor, mivel a 2. magyar hadscrcg arcvonalszakaszar61 a 23. ne
met panccloshadoszt:ilyt vontak ki, s a hadsereg csoport pa
rancsnoksăga cgyetlcn păncClos csoportosilăs gyanânt a 2. ma
gyar pănccloshadosztălyt meghagyta a 2. magyar hadscrcgnel. 
A 27. magyar ktinnytihadosztaly ălcsoportosftasa viszont a 
Vatra Domei-i hfdf6 kiUritesevel părhuzamosan megindulha
tou.49 
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Augusztus 24-en a IX. hadtesl szekelyfoldi harcainak 
tămogatăsăra Cuno Heribert FUTTERER rcpiil(l tăbornok, bu
dapesl i nemet legtigyi atlase, a Lullwaffe meghatalmazotl tă
bornoka (Bevollmăchtiger General der deutschen Luflwaffe in 
Ungarn) kivont a bu<lapesti lcgvcdelmi tiizercsoportb61 kct ne
met kiizepes legvedelmi tUzerosztălyt , es Brass6val atellenben 
a Szckelyfiildre irănyftolla. Az e!sMlegesen păncclhărftăsi cel
zaual (a 8,8 cm-es lcgvedelmi liivegek kivăl6an megălMk a 
helyiikel mint păncelliir6 ăgyuk) odairănyftoll kct osztăly 25-
ere megcrkezelt a Szekelytoldre, de kijeliilt helycig iizem
anyaghiăny kiivetkezteben nem jutoll eI.50 

Ez megkiinnyftetle a 2. Ukrăn Front harckocsiz6 ala
kulatainak belepeset magyar teriiletre Brass6 irănyăb61 , ponlo
sabban azon hăg6k irănyăb61, amelyek român kczcn vollak cs 
maradtak, s amelyek a Barcasăgra nyfllak. E hăg6kon 

(Tiircsvăr, Tiimiis) a szovjel csapalok harc nelkiil iiziinliillck ăl, 

lezărăsuk nemet reszrol nem sikerUlt, mint kes6bb l ătni fogj uk . 
Szeptember 4-Cn a tămad6 er(lk meger(lsflcscre a 

Del-Ukrajna Hadseregcsoport parancsnoksăga a 2. magyar 
hadsereg alărendeltsegebe utalla a nemet I 14. lUzerparancs
noksăgot, vele a 1118 I 8. kiinnya tăbori lUzeroszlălyt , az 1/48. 
legvedelmi liizerosztălyt es az 1179. rohamliivegosztălyt.5 1 

Szeplember 4-cn a F6vezcrscg is intczkedeu cgy 
ujabb rohamtUzerosztăly, az I. ătirănyftăsăra a 2. magyar had
sereghez.52 A Kiizponti szăllltăs vczeUlseg iralanyagai szerint 
az I. rohamttizerosztăly szăllilăsa csak 13-ăn kezdtldiill meg, 
az 113. iiteggel, az I. hadsereg hadmaveleti teruleterol, Maros
hevfzre.53 

Szeptember 1-jere a ket magyar hadtest (li. es IX.) 
hadrendje „iisszeăllt". Eszerinl a Kolozsvăr lersegcben ăll6, s 
majd az 5-ei tămadăs sulyăt visei(! li. hadtesl kiitelckcbe tarto
zotl a 25. gyalog-, 2. păncelos-, 7. es 9. tăbori p6thadoszlăly , 

valamint az I . cs 2. hegyi p6tdandăr. A Szekclylăldet kclctr61 
es dClr61 ved6 IX. hadtcst kiitelekebe a 27. kiinnya-. a 2. tăbori 
p6thadosztăly. valaminl a Szekely Hatărvedelmi Erok csapal
testei, kiizlilk a 9. hatărvadăszdandărhoz tartoztak. Mcgjegy
zend(l, hogy a szeptember 1-jei dătum csak elvi hatâr, az egycs 
seregtestek belepese az egyes hadleslparancsnoksăgok alăren
deltscgebe elt61 vissza es el(lre nehăny nappal cltert.54 

A ket magyar hadtest kiizc, illetve a hadtestek sereg
lestci kiize is nemet parancsnoksăgok es alakulatok ckclMtck. 
A ncmctck szervezete cs alărcndellsegi viszonyai (s cz erinlelle 
a magyar alărendeltscgi viszonyokal is) augusztus 25. utlin, 
szeptember els(l dekădjănak vcgcig naponta văltoztak, annak 
ftiggvenyeben, ahogyan az cgyes nCmet parancsnoksăgok , csa
pallcstek, csapatliiredekek vissza tudtak vonulni magyar lerU
letre Moldvăb61, kisebb. szămban Havasallăldr(ll. 

FiiggellenUI a politikai dăntcshoz6 folyamall61, lehăl 

alt61, hogy a Honvcdscg tămad61ag lcpjen-c fel Romăniăval 
szemben, vagy a hatărok tovăbbi megcr(lsflcscrc, azok vcdel
mere szorftkozzon, az. hamar eld61t, hogy a magyar-romăn ha
târ menten felvonult es felvonuhis alau ăll6 csapatokat cgy had
seregparancsnoksăg alau celszera iisszevonni. A. Honved Ye
zerkar augusztus 25-en 9 6răt61 kezd(ld(l ertekczleten eld6lt, 
hogy crrc a celra a m. kir. 2. hadseregparancsnoksăgot fogjăk 
(ujr4) fellillitani, s a fcladallal a IX . hadtcst parancsnokăt, YE
RESS Lajos altabornagyol bfzzăk mcg. VERESS altăbornagy 
err(ll meg aznap ludomăst is szcr1.cu.55 

A 2. hadseregparancsnoksag mcgalakulasara a szak
irodalomban liibb id6pont olva~hal6.56 

A DCl-Ulcrajna H'\(lseregcsoport hadinapl6jăban au
gusztus 27-Cn talălunk cl(lsziir utalăsl a 2. magyar hadscrcgrc, 
oly m6don, hogy VERESS altăbornagy IX. hadlcslparancsnok, 
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kinevezesrc kcrUlo 2. hadseregparancsnok lătogatilsăl jegyzik 
fel („Am Nachmillag machl Feldmarschall-Lcutnanl Yeres 
(sic!), der Komm. General des IX . ung. A.K., der Ober
befeh lshaber der 2. ung. Arrnee werden soli , dem Ober
befehlshaber Bcsuch.").57 Ugyanill nemet reszrill măr sz6 esilc 
a 2. magyar hadsereg alărendeleserol a Del-Ukrajna Hadsereg
csoportnak, amire VERESS altăbornagy azl vălaszolja, meg 
nem ismer crrc vonalkoz6 parancsol („Yerres erklărt , dass er 
sich, auch wcnn noch kein lkfehl von oben vorliegc, dem 
Oberbcfehlshaber dcr H. gr. unterstcllt betrachte.") .58 A hadse
regcsoport parancsnoksăga meg aznap 22 .15-kor tilviratban 
(szăma: Ia N. 3284/44 g. Kdos.) kertc a mcgalakul6 2. hadscrcg 
beosztăsăt az OKH-t61, 23 .25-kor pedig cgy măsik tăviratban 
(szăma la Nr. 3285/44 g.Kdos.) a parancsnoklăsi viszonyok 
tisztăzăsa erdekcben („ .. . bis zur Klărung der Befehlsver
hăltnisse ... ") a IX. magyar hadlesl măr bcvelell csapallesteil a 
8. nemet hadscrcg parancsnoksăgănak rcndelte al ă . Ez ut6bbi t 
azert bocsătolla ki, mert a 8. hadsereg vezerkari rnnoke a nap 
folyamiln Liltakozoll az cllen, hogy a magyar hatâr miige visz
szahălrăl6 nemet csapatlăredekek magyar vezetes ală kcriiljc
nek. Ekkor vclâdăll fel elilsziir egy, a 8. nemet es a 2. magyar 
hadsercgb(ll ăll6 scregtcslcsoport (Arrnee-gruppe) megalakila
sănak gondolata.59 

A 2. magyar hadsereget kct nappal kes6bb, 29-en 
cmlflik ujra a Hadinapl6ban, amikor az OKH vezetesi rendszert 
szabălyoz6 tăviralăra hivatkozva (szăma Ia Nr. 122/44 g. 
Kdos.) lcfrjăk , hogy az OKH a 2. hadseregnek a Del-Ukrajna 
Hadseregcsoport alărendcltsegebe lcpletesere intczkedcu („Die 
in Neubildung begriffene 2. ung. Arrnce sowie der Befh. Op. 
Geb. Ostungam wtirden der H.Gr. unterstcllt.").60 Maga az al ă
rendCJtsegbe lcpes csak szeptember 2-ăn kăvetkezell be, kiiz
vetlenUI a hadscrcgcsoport parancsnoksâga alâ, nem pedig a 8. 
nemet hadscregparancsnoksăgon kereszttil. („2. ung. Arrnee: 
dcr H.Gr. unmittelbar untcrstcll t.").61 Az viszont figyclcmre 
mclt6, hogy VERESS altlibornagyot meg 29-en sem cfmzik 
hadsereg, csak hadtcstparancsnoknak („Komm. General des 
IX. ung. A.K., Fcldmarschall-Lcutnanl VERESS").62 

A 2. magyar hadseregparancsnoksăg megalakulăsa
nak ponlos napja a rendelkezesre ăll6 levellări anyag szcrint 
nem ăllapfthal6 meg, az 1944. augusztus 28-29-30-ăra tehet6 
(hacsak nem fogadjuk ci tenykent a szakirodalomban megjclent 
id6pontok egyiket - lasd az 56. jegyzctcl -, amclyck eseteben 
azonban megfonlolăsra keszletnek az cgymăst61 elter(l adatok). 

A Honved Yezcrkar hadmavcleti osztlily fennmaradt 
napi intezkedeseiben augusztus 25-Cn szerepel el6szăr a 2. had
screg kifejczes, de meg csak YERESS altăboroagy hadsereg
parancsnoki mcgbizăsâra va16, nem pcdig a hadseregf:aranc
snoksăg fclăllitasara vonalkoz6 intezkedes forrnăjăban. 3 

Ugyanill az augusztus 26-i anyaaokban a IX. hadtesl 
megnevezes szerepel. a 2. hadsereg nem.M Az augusztus 27-i 
napi intezkedesekben egyik megnevezes sem fordul el(l.65 Au
gusztus 28-ăn sem fordul ci(! egyik megnevezes sem, azonban 
iu az intezkcdesek felsorolăsăban talălunk egyet, amelyben a 
Honved Yezerkar rnnoke javaslatot tesz a nemet meghatalma
zon tlibornoknak (Greiffenbergnck) „ ... az Erdely-ben alkalma
zou er(lk alărendcllsegi viszonyainak szabălyozăsăra .. . ". Maga 
az inlczkcdcs sajnos nem maradt fenn, csupăn a r61a sz616 uta
lăs (megncvczes), de a fent hivatkozolt auguszlus 25 .-i inlezke
des alapjăn alapos okunk van azt feltctclezni , hogy a javaslat
ban măr szcrepel a 2. hadsercg mcgnevczes. Ugyancz vonatko
zik az auguszlus 28.-i intezkcdcsek felsorolăsăban lalălhat6 ve
zcrkarloniiki irănyclvekrc „ ... egy cselleges O. Erdcly-i el6nyo
mulăshoz ... " is.66 



A szakirodalomba innen kcrUlhetett bc az augusztus 
28-i megalakulăsi dătum ,' illetvc ezen vczerkarfănoki javaslat 
alapjân kertilhetcll .bc (a 61. jegyzctbcn hivatkozott) augusztus 
29-i nemet parancsba ' a 2. magyar hadseregparancsnoksâg 
megnevezes. KĂLMĂN Daniel is augusztus 28-ăra teszi a 2. 
hadseregparancsnoksâg megalakulâsâl. A Honved Vezerkar I. 
osztilly augusztu,s ~9,-i napi intezkcdeseiben ~em fordul el(l sem 
a 2. hadscreg sem~ IX . hadtest megnevezes. Val6szinusllhet6-
en a fentiekb61„vpzet~~til le, hogy a szakirodalomban augusztus 
29. a 2. had5eregp31'.ancsnoksâg mcgalakuJasi dâtumakent nem 
talâlhat6, ez azonban onmagâban meg nem ·zârna ki, hogy a 
megalakuJas eselleg 29-<!n tortent voi na mcg. 67 , 

Az augusztus 30.-i napi jclcntesckbcn mâr tobb hc
lyen is cll'lfordul a' i. hadsereg vagy a 2. hadscrcgparancsnok
silg megneve~~ 1'ţnint azl fentebb lâttuk. Ezt adja meg VE
RESS vezerezredes is 56. jegyzetbcn idezeu munkiljâban. lgaz, 
VERESS hiÎ;..,rnkot.ctes k'o~yvet kcs6bb frta (es szerl<esztcttc), 
s nem egy ad~~l emlekezetere (vagy cmigrâci6ban el6 bajtăr
sai emlekc.zc.lell') alapozva frta le, ami lchet6segct ad a tevcdes
re, de egy ilyen jelent6seg0' napra, hogy mikor Icu belffic (funk
cionâl6, s neJll el6~.elesen kinevezeLL) hadsercgparancsnok, fel
tehet(len j61 emlckezeLL. 

Ncm perdonttl, de figyclemre mclt6, hogy a rcndcl
Jr.ezesre ah6 n;>!T)~n anyagban csak szcptcmbcr 1-jen cmlftik 
el6szor a ,2. magyar hadscreget, az azt mcgclăză napokban (au
gusztus 23-t61) csak az Eszak-Erdclybcn levă magyar (cs per
szc nemet seregtesteket es egysegekel nevczik mcg .(cgycbkent 
pontosan es, ~etytăll6an).68 . . . -

A Honved .Vezcrkar I. osztilly napi tâJekoz1at61ban 
augusztus 25-<!n talâlkozunk el6szor a 2. hadscrcg mcgnevc
zessel. UgyanOgy ,s9roljilk fel, mint a mâr h6napok 6ta lelczil 1. 
hadseregel, aZonban 31 

fogalmazas felig jelen, fClig jăv6 ideja: „ 

A IX. es li. hdt. feletti parancsnoklâsl hds.pk-i hatâskorrel 
azonnali hatâllyal âtveszi vitcz dâlnoki VERESS Lajos altbgy. 
Dyen minăsegbcn mint a m.kir. 2. honved hadsereg pk-a mO'ko
dik. Szemelyere sz616 kincvezesrc kUlon !Ortenik intczkedes. A 
vezeles cgyclilfp a IX . hdl. psâg. ttirzscvcl gyakorolja."69 

A tovâbbi napi tiljekoztat6kban minden nap mar a 2. 
badsereg megncvczessel talâlkozhatunk, amely alau foglaljilk 
ăsszc a lX. es a li. hadtcst arcvonalszakaszân !Ortenteket. Ezt 
cls6 olvasatban iigy lehetne minilsfleni , hogy a 2. hadsereg măr 
augusztus 25-<!n megalakuh. A magunk reszertll azonban az 
idt!zeu uljekoztat~ reszlet alapjan ugy ftcljUk mcg, hogy 25-<!n 
VERESS altilbornagy megbfzâsâra (meg ncm kinevezesere) 
IOrlent intezkcdes, s hogy cz az intezkcdes egybcn a 2. had
seregparancsooksâg fclillHlilsâra (mcgszcrvczesenek kczdctc
re) vonatkoz6 parancskcnl is ertclmczhelll, illetve 1944-ben ari
nak kclleLL enelmez~i. Vagyis 25-en (a IX. hadtestparancsnok
sag bâzisân) mcg~ezdildou a hadscregparancsnoksag felâllftă
~ csakUgy, mlnl a hadscrcg szcrvczclCnek kialaf{Lcisa .. 

A Honved, Vezcrkar napi tâjekoztat6i alapjân olyan 
b.atârnap ncm 'âlh1pfthat6 meg, amikor a 2. hadscregparanc;snok
sig szervezese bcfejezildoll voi na olyan ertelcmbcn, hogy azzal 
minei a magyar, mind a nemet kalonai vczetes u,gyanolyan teljcs 
atekO' hadseregparancsnoksâgkenl szârnolhatott, mint az I . ma

. gyar hadsereg parancsnoksâgâval. Sajnâlatos, hogy a 25.-i in-
ltzkcdes maga nem maradt fcnn, ugyanis a szer\lc'zesi' intezkc
d!sekbcn illtalliban hatâridtl is szerepel. /!"7. eredeli intezkedes
beo (val6szlnO'leg) li<;nne foglallatoll hatâridil perdtin!6 volna a 
2- hadscreg mcgalakulâsilra vonatkoz6an. Ennek hianyâban 
.wnban lctivetkeztetesek levonlisâra szorulunk. A 25.-ej, 'lilta-

korainalc vt\li, megalakililsi idilpontnak cg~cblcent ellent
od KĂLMĂN D4niel fent idezeLL 28.-ai adata is. 

Figyelemrc mell6, hogy a Kozponti szillii:is ''ttd6-
seg nap16jâban csak augusztus 30-ăn lalâlkozunk e l6sz0r a 2. 
hadscreg megncvezcssel: „Hm.15 .261/m.Lb.-944.sz. rendelet
tel elrendelve azonnali magalakftâsa a 2-hdş. hfr.pk. es !Oasi
nek ... " A Kozponli szâllităs vezetilseg napl6ja azert erde es eb-
1>61 a szempontb61, mcrt abban az egyes parancsnolcsi,,"Olc 6 
alakulatok mozg6sflâsa cs felvonulâsa igen j61 nyomoo !!llc
lhetil.70 

A fcnt elcmzell nemei forrâsanyag , illetve a HOD\Cd 
Vczerkar hadmuveleti osztâlyâ.nak napi intezkedesei es a Kaz
ponti szâllftăs vezcttlseg napl6ja alapjân a magunk resz&61, an
nak fcnntartâsâva1;· amil a gondolatm~nel elejen az idilpaol 
pontos mcghatărozăsâr61 megâllapflollunk, 1944. auguS'llUS 
30-ât lekimjUk a 2. magyar hadseregparancsnoksâg megalaku
lâsa lcgval6szfhO'bb dâtum:lnal<, olyan ertclembcn, hogy cz a 
nap a hadseregparancsnoksilg megszervczesenek bcfejezil id6-
pontja: Ennek megfelelilcn a 2. magyar hadsereg megalakulă
săl I 944. augusztus 30-âra tesszUk. 

Meger!\sfli âllâspontunkat az Eszak-Erdelyben har
col6 ket magyar hadlesl helyzele. Laltuk:, hogy. a li. hadte.stpa
rancsnoksâg csak augusztus 29-en erkezelt be Eszak-Erdelybc. 
s hogy a kesobb kotelekepen harcol6 sercgtestck zome 30-ăn 
lepeu bc alârendeltsegebc. Ez kiz:lrja a korai megalakulâst, ha 
egyb\>vctjuk azzal, amil a koveJkeztlkben mutalunk bc a LX. 
hadteslparancsnoksâg vonatkozâsâban. 

A IX, magya•.hadlesl bcoszt:lsa korâblJ•n meg1onen1 
a Del-Ukrajna Hadseregcsoport kolelekebe; a hadtestparancs
,noksâg augusztus 28-ân a Jiadscregcsopcrt kozvellen alâren
deltsegebc lepcll. („IX. ung. 1,1..K.: , der He~rsgruppe untei:
stcllt.").71 Vezetesi strukturâban elfogla!L hely

1
e a Szekelyfclld 

kiUriteseig nem 'valtozoLL, ugyanis hadmO'veletileg a TI . magyar 
hadtest es a IX. hadtesl kozou helyezkedeu el a nemet Gruppe 
SicbenbUrgen (Erdely Csoport), a 6. nemet hadsereg LXXU. 
hadtcste, LVII. pânceloshadteste, kestlbb a 8. nemet hadsereg 
XXIX. hadlcstc, s emiaLL a hadseregcsoport parancsnoks:iga 
„nem adta vissza" a IX. hadteslel a 2. hadseregnek. 

A Szekelyftild kiUrflesevcl a helyzel megvâ.llozou, s 
ezl az alârendeltsegi viszonycik megvâltozâsa is koveue: a IX. 
magyar hadlest, a hadscregcsbport parancsnoksâga szcptembcr 
12-en a 8. nemet hadseregparancsnoksâg alârendeltsegebc utal
la. Ez 14-en lepett eletbe.72 A szcp1embcr ·12-en kiadott pa
ran,cs kivette a 27. konnyilhadosztâlyt a qc had\esl ktiteleke
bill, es a 8. nemet hadsereg kozvellen alâr(lndeltsegebc ulalta. 
Ez ut6bbi mâr a Vatra Dornei-i hfdftl vedelmenek meger(lsfte-
s~vel IUggăll ăssze. 73 · 

Jegyzet a 2. fiiggelekhez 

l. CSIMA 263. p. , 

2.'VERESS Ul. 21. p .. XVI. fcjei.cl 'J. sz. văzlat 
( 

3. KD II. kOtct: A hadscreg l 943·as ătszervezCsCt61 a71 Osszcomlâsig 
1943-1945. 257. p. HE 114„ 123. p. 

4. VERESS Ul. XVI. fejczcl i „ 2. sz. ~<izlat ; , 
Mcgjcgyţ.end6,i hogy ~ M. k:ir. honv&lsCg ţ>sszcvont M. hadrendje 1943. 
auguszlus 16-cn (Hadrcnd) a Szc!kcly Halărvedelmi Er6khăz tartoz6 9. 
hatărvadăszcland<ir hadrcndjc hlirom halărvad<iszcsoport (65„ 67., 70.) kO
lelekebcn negy halărvad<isl'..ăszl6aljal soro! fel: 21 (65. csoportJ, 24. es 
26. (67. csoport), 32. (70. csoport). Tov<ibbi ket.hataf"ad:iszcsoportot so
ro! a Szekely Hatărv&lelmi En5khăz: a 68. csoportol. kălelekebcn a 34„ 
illetvc a 69. csoportol, kătelekebcn a 22. 6' 23. 'hatlirvad:isz z:iszl6aljjal. A 
VERESS Ul. XVI. fcjczcl 3. sz. v<izlaton Kolozsvlir ters<!gebcn mcgjele~ 
nik cgy, a Hadrendbcn ncm szcrcpl6 hatărvad1t.z z:iszl6alj , a 70. Megftf-
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!Cstink szcrint cz rajzol3si hibâb61 ad6dhat, vagy VERESS Lajos emlekc
inck pontatlans3g3b61. ; KD-ll. 254. p. 

5. u. o. 

6. Hadrcnd; VERESS III. XVI. fcjczct 1 . 3. sz. văzlal 

7. u. o. 

8. u. o. 

9. u. o. 

10. u. o. 

11. VERESS Ul. XVI. fcjezct 3. sz. vâzlat; McgjcgyzendO, hogy cz sem 
fclcl mcg mindcnbcn az 1943. augusztus 10-i Hadl"Cndberu fclsoroll p6U
alakulatoknak (Id. 4. jegyzct). 

12. KTB 895. Lekcrcs 7208191. fclvclcl 

13. Vkf. I. o. napi intCzkcdCsck, lntCzkedCsck, 17 1. lap; Vkf.. I„ o. nap ii 
LiljCkoztal6k, Tăjekoztat6k, 488/b. lap; CSIMA 263'. P' 

14' Emlekeztct6 az augusztus 23.-i es 24.-i intezltcdese!Crtlll I.., 5_ p. (in: 
lntczkcdcsck 165„ 169. lap) 

ns. lnlczkcdesck 165. lap A 2. hds. harcai Erdc ly fo ldjen. 1944. szept, okv 
l\Oban, BEI, 3. doboz, ANln.7. 4.p. ; CS IM A 263„p. ; VICRESS IU. 21. p. ; 
J(J)..U, 255. p. 

16. A 25. gyaloghadosztăl y 'hadmcrveleLi napl6ja 1944. IOC. l - XL 30-ig 
(IHL 9/a doboz li. 1478„ a tovăbbiakban 25. ho.) 9. lap 

17. lntczkcdesek 165„ 171. lap. A Fovczerseg hadiletszamra cmcli!serc 
vonalkoz6 intCzkcdCs sz3ma: 7864./M . 1.vkf-441..; az' fadCJy vCdelm€.vel 
kapcsolatos intezkcdcsckc: 4542./M.hdm. l. vltf-194<1„ Tăjekoztat6k 

488/b. lap 

18. CSIMA 263. p. ; Vere~• lll. XVI. fcjezcl 2. sz. văzlat; [ntezkcdesck 
166„ 168„ 171. lap; TăjCkoztat6k 488/b. lap 

19. lntczkcdesck 168. lap; CSIMA 263. p.; TăjckoitaL6k:488/b. rap 

20. Kszv. napl6 VIII . 24-re vonatkoz6an: 3466„p .. VUI 26.-raiv.onatkoz6-
an: 3485. p. 

21. lntezkcdesck 170 . lap; Tăjckozlal6k493. lap;.Kszv. napl63466. p. 

22. Kszv. napl6 3474. p. 

23. Kszv. napl6 3494. p. 

24. a 153. sz. vonatra vonatkoz6an: Kszv. napl6 3467 ~ p.; a 152. sz. vo
natra vonatkoz6an: Kszv. napl6 374 1. p. 

25. Kszv. napl6 3471. p. 

26. Kszv. napl6 3485. p. 

27. lntCzked6ck 171. lap, az crre vonatkoz6 intezkcdes szâma( 
4557/M .hdm. I .vk[-1944. 

28. Kszv. napl6 3496. p. 

29. TăjekoztaL6k 489. lap; CSIM A 263. p. 

30. CSIMA 264. p. TăjCkoztaL6k 496/b„ 498/b. lap; BE I 5. p. ; KD•ll. 254. 
p. 

3 1. VERESS IU. 22. p.; CSIMA 265. p.; Megjegyzcndo, hogy CSI.
MANÂL mCg itt tal3lhat6 a 3. ta.bori p6thadoszta.Iy, is , szep[embcr L-jCn ai 
SzCkcly Hatâ.rvCdelmi Er6khăz sorolva, azonban1cz atscrcgtcsr csak itt tai
hilhat6 mcg, mas fo rrâsokban nc m. MCg a hadseregparancsnok igen t:Csz
lctcs szcptcmbcrl0-15-i hadrcndi văzl ata (Vcress WI. XVE. fcjc-.tel 5-. văz
lat) sem emlfti . 

32. CS IMA 264. p. TăjckoztaL6k494/b. lap; KD-lll 257. p.; Mcgj,egyzcn
do, hogy AOONYl-NAREDY Fcrcnc vczcrkari âmagy, a 25. gyaloghad
oszt31y vczCrkari f6năkc szcrint a li. hadtest vczCrkari F6năke NffiMIE.T IHl 
l:Crcnc vezCrkari alczrcdcs volt (25. ho. 14. lap) 

33. Kszv. napl6 3509. p . 

34. CSIMA 264. p . lntezkcdesck 176-178. lap 

35. TăjckoztaL6k 494/b. lap 

36. CSIMA 264. p. 

37. CSIMA 264. p. 
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lntCzK:cdCsck 178. p„ a 7. 6s 9. ta.bori p6thadoszt31y cl6rcvon3sâra vonat
koz6 parancs szâma: 4657./M .hdm, 1.vkf-4.; 'fâjCkoztal6k 503. lap 

38. ICS IMA 264„ 265'. p. lnlczkcdcsck 176. p„ az I. hcgyi p6Ldandărra 
vonatkoz6 28.-i' al3rcndcl6 parancs s7.lima 4603./M.hdm.vkf-44. ; TâjC:
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39. Tajekoztal6k 504/b. lap 
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hadosztci.lyra vo nalkoz6an: Ks zv. napl6 3592. p. 
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ai 2. hadsercg badmUvclcti lcrtilctCrc csak 30-ân tărtCnt intCzkedCs (lntâ
kcdesek: 178. lap, 466 1. cs 4659./M.hdm.1.vkf-44. sz. inlczkedes); KD-11 
255. p. 

44. KTB 895. Lckcrcs 7208280. felvctc l; Kszv. napl6 3634. p. 

45. CSIMA 266. p; Inlczkcdcsck 173„ 185„ 190. lap, a 27. konny~ 
osztaly kivonds ăra vonatkoz6 cls6 intCzkcdCs szâma: 4590/M.hdm. I.' 
1944„ a gytilekczCsi kărlctrc vonatkoz6C: 131./FOv.hdm.-44.IX.3 .; a 
Cs 27'. liadbsztaly kivonasara vonatkoz6 mâsodi.k intCzk~ 

219./Fov.hdm.-44.IOC.7.; DT 337. p. 

46. KTB 895. Lckcrcs 7208517. [clvctcl 

47. fntCzkedCsck. 19 1. lap, a vonatkoz6 intCzkedCsck szâlcz. 
372./Fov.hdm.-44 .lX .9„ illcl vc 469./fov.hd m.-44.lX. I 2. 

48. lnt6zkcdCsck. 228 .. 230. lap, az âtir3nyitâsrn vonatkoz6 întCzkcdes 
szama: 7%.JFOv.hdm.-44.IX.22. , a hatâlytalanftâsra vonalkolOc:. 
832.1Fov.hdm.-44.IDC23. 

49. lntczkcdes•k 23 1-233. lap 

50. lntCzkcdCsck 170/b. Jap 

51. K'liB• 895. Lckercs 7208276. fclvclcl 

52. [ntCz ked'Csck 185. lap; a vonatkoz6 intCzkedC.s szama: 11./FOv.hJa 
4'4. IX .3. 

53. Kszv. napl6 3646. p. 

5<1. CS IMA 265. p. ; VERESS li!. 21 -22. p.; KD-11. 257. p. 

55 . „194'4.Vll].25\ vitcz dălnoki VERESS Lajos allbgy. 2. hds. pk-ul • 
mcgbizatăsara intczkedLiink (: 4572./M.hdm.1.vkr-44. :)" lntezkcdbd 
169„ L72. lap 

56. CSIMIA 263. o ldal3n. augusztus 25.-rc utal, mint ·a fel<lllîtăs kezdcli:lt' 
(„vCgJCgcs megszelivczCsCig"), de nc m ad meg egyCrtelmU mcgalaku 
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A szembena116 felek 
(Fi.iggelek 3.) 

1944. szcptcmbcr l-L51 eletbe lepell a roman hadsc
rcg Uj csoportosităsa es vczetesi rendszcrc. Addig gyakorlatilag 
Marosvâsarhelytol kcletre a 4. rom:in hadscrcgnek sem voltak 
alakulatai Erctelybcn. Az I. es 4. hadseregparancsnoksag ktiztitt 
„felosztottak" Erctelyt. Az I . hadscregparancsnoksag attclepiilt 
De vara, es ât vcttc a vczetcst a Dcl-ErdCly nyugati felcn , a 
Partiumban es a B:insagban allomasoz6 rom:in csapatok felett 
(pontosabban ezckct tartolla mcg korabbi alârcndeltjci ktizUI). 
A Lovabbiakban ez a hadsereg kikerUI lat6ktirUnkbâJ. 1 

A 4. hadscrcgparancsnoks:ig, amely Nagyszcbcnbc 
(Sibiu) telcpUlt al Bak6r61, szcplcmbcr 1-jcn alvctte a vczelcsl 
a 6.hadlesl, 6. lcrriloriâlis (teritorial) hadtesl, a gcpesitctl 
(motomecanizat) hadtesl cs a hcgyihadlest (munte) felctt . A 
ncgy hadtcstparancsnoksâg tclepUlcsi hclyc cs paranesnoka a 
fenli sorrendben: Medgycs (Medias), Nicolae TĂTĂRANU 
hadtesttâbornok, okt6ber 21-t51 Ema noii LEOVEANU hadosz-
ta!ytabornok; Gyulafehervar (Alba Julia), Gheorghe 
STAVRESCU hadosztâlytâbornok; Balazsfalva (Blaj), 
Gheorghe ROZIN hadtesllabornok; Brass6 (Braşov) , Jon 
DUM ITRACHE hadtesttabornok. Szeplember I -jcn a 4 . hadsc
reg allomanyaba I 13 759 katona tartozou.2 

Jobbr61 balra haladva a roman hcgyihadtcst a Bo
dzai- (Buzău) szorost61 Heijasfa!vaig (Vânători) zarta Ic a ma
gyar-român hatârl , âllomânyaban 5 osztaggal vagy csoporllal 
(det aşament). A doholyi (Doboli) csoport a Brass6t61 dclrc ta
lâlhat6 hag6kat zârla Ic a Bodzai-szorost61 a Torcsvâri- (Bran) 
szorosig. A bUkki (Vâlcele) csoport Brass6t61 nyugalra hclyez
kcdcu ci. A biilăni (Bclin) csoport Mikl6svarszekkcl szemben 
helyezkedctt ci, cszakra Brass6t61. Az ăgostonfal v i (Agostin) 
csoport az Olt eszak-delnyugal kanyarulatat zârta le a 
Bard6cszekkcl szcmben. A homor6di (Homorod) csoport az 
Olt Fogaras fclC vczctâ vblgyCt zârta Ic. A hegyihadtestnck 
rcndcltek a l ă (szinten szeptcmbcr I-i hatallyal) az I. român Jo

. vashadosztalyt, Vladimir CONSTANTINESCU czrcdcs pa
rancsnoks3.ga alau.3 

A hcgyihadtcst cs az all61 balra âll6 6. hadtcst sâvha
larat Nadpalak (Rodbav, a 6. hadlcsl szamara kizârva) -
Szekelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc, kizarva) vonalaban 
huztak meg.4 Ez a savhatar szeptembcr 5-en sem valtozott mcg. 

A 6. hadtest kiilclekebcn a 6. kikepzâ gyaloghadosz
taly (Segcsvar lersegetâl a Kis-KUkUJJâig, parancsnok Mihail 
CORBULEANU dandărtâbornok) es a I I. kikepzo gyaloghad-

osztâly (a Kis-KUkUllCîtâl Maroscsap6ig, parancsool: ~ 
RĂDULESCU czrcdcs) foglalt vedââllăst az orszilghatir m:a
ten. A hadtcsthez lartozott meg a 2 J.: kikepz(l gyaloghadosztiJy 
(Polihron DUMITRESCU dandârtabornok) es az I . ooil16 -
zerosztaly. A hadlcst tcrU!eten telepU!t a 4. hadscregpannc
snoksag kăzvctlen alarendeltsegebe tartoz6 keleti kiilOolqa 
csoport (Detaşament Est), amely Marosvasarhellyel szembea • 
hatăron helyczkcdctl ci, va!aminl a 7. hegyivadâsz zăszl6alj. a 
Nagy-KUkUJl(l vălgycben, szinten a hatâron.5 

1 ... J 

A szovjet hadscrcgck crtclmczesc kisse eltert a IOG»
net61, de sokkal jobban a magyaret61 es a nemetelffi. Bekeid6-
ben a magyar es nemet hadscregparancsnoksăg is megbatiro
ZOll, jobbara âlland6 a!arcndeltekkcl (hadlcstckkel es kiizvalc
nckkcl) rendelkczcll , de hâboruban alapvelâen olyan ma,,oasabii 
vczetesi szcrv funkci6jăt Jatta el, amelynek alârendel~ebc a 
konkret fcladatt61 es hclyzcttâl ftiggâcn mâs es mâs sere~
kct utaltak. Ncm cgyszcr fordult c!â, hogy a hadscregparuc
snoksăgot addigi alarcndcltjei nelkUI mas arcvonalszakaszn 
vezenycltek al. llycn volt pi. a 2. magyar hadscrcgparancsool:
sâg âtvczenylesc a Tiszânu.llr61 a Dunavonal vedelmc iclnyli
sânak ătvctclerc 1944. okt6bcr 20-ân. A românoknâl is ez mo
lalhat6 ki az I 944. szeptcmber 1-i atszcrvczesck soran, de a:z IS 

mcgfigyclhcl5, hogy ttirekedtek az egyszer mar kialakult ma
gasabb ktitelek cgybcnlartasâra. Erre pelda a 4. român hadsercg 
1ovâbbi harei utja Magyarorszag terU!cten 1944. âszen es telea. 

A szovjcl hadscreg ettol elterâen maga is illand6oal: 
tckintett kotclek volt. Nem is szerencses esettikbcn hadsereg
parancsnoksâgr61 bcszelni, sokkal helytall6bb hosszabb id<'in ăl 
Jcnnâll6 szcrvcz<;ti egyscgnck tckinteni a szovjct hadscregeb:L 
A korabcli szovjel szabâlyzalokban, kikepzesi utasitâsolcbza 
visszatCrâ fogalom az „Osszekovâcsotas". Terrneszctcseo ez 
nem jelcnti azl, hogy cgyaltalân ncm volt vâltozâs a SZO"Jd 
hadsercgck allomânyaban . Helyeztek ât komplett hadtcstctCI 
egyik hadseregtol a mâsikhoz, de allilottak fel ujonnan hadse
rcgckel is, pi. 1945. januar 26-ân a Dunanttllon a 26. Osszfc
gyvernemi hadscreget. 

A Rogyion J . MALINOVSZKJJ marsall vezette '.! 
Ukrân Front Fi lipp F. Zmacscnko vczcrezrcdcs irănyîl.Olla 

szovjcl 40. Osszfcgyvcrncmi hadscrcgCl 1944 . augusztus/~ 
tember fordul6jan az Sz. P. MERKULOV vezerârnagy, ilkt•~ 
A. D. RUMJANCEV vczer5rnagy parancsnoksăga alatt ill6 
50. cs 5 I. lovcszhadtcst alkolla. Az 50. hadtesl allomânyiba a 
133. cs 240. lovcszhadosztaly (!. I. DUHROVJ N ezredes, T. F 
UMANSZKIJ vczcr5rnagy) valamint a hozzavetâleg d"1l<II
cr5nek megldclo 54. cs 159. gârda megerOditctt ktirlet (M T 
KARNACSEV czrcdcs, I. N. VJNOGRADOV czredes), az 51 
hadtestche a 18., 232, lăvcsz- cs 42. gârda lăveszhad~ 
(Sz. P. TYIMISKOV vczcr5rnagy, M. J. KOZJRJ veze~
V. F. MARGELOV vezerârnagy) tartozolt. 

A 7. garda hadscreg (Mihail Sz. SUMJLOV vezfu:z
rcdcs) kotelekebc a 24. es 25. garda loveszhadtest (P P. 
A VGYEJENKO vczcrârnagy, G. B. SZAFIULIN altâborn3l0! 
lartoZOll, âJJomanyukban a 6., 72 . es 81. garda Jtives-L.badosz
lallyaJ (!. F. OBUSENKO vczcrornagy, A. I. LOSZEV vezil"
ornagy, M. A. ORLOV czrcdcs) illctvc a 36. garda, 53. JO•-CSZ
hadosztallyal cs a 6. garda J egideszanth adosztăllyal (G. P 
ULENKOV vezcrărnagy, D. V. V ASZJLJEVSZKJJ czn:dcs.. 
M. N. SZMIRNOV vczerârnagy). 

A Szcrgcj V. TROFIMENKO vezcrezredes paranc:>

noksâga a!au âll6, a kes5bbiekbcn a szovjel sercgteslek kOzill a 
Jcggyakrabban clăkcrUJll 27. hadsercg allomănyâba a 35. ~
da-, illetve a 33. cs 104. Jăvcszhadtcst (Sz. G. GORJACS~ 
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altabornagy, A.I. SZEMJONOV vczer6rnagy, A. V. 
PETRJUSEVSZKIJ altabornagy) tanozott. A 35. hadtcstet 3. 
gârda ICgideszant-, 93. garda lăvCsz- , valarnint a 2. roman 
hegyihadosztăly (N. V. JEREMIN czredes, A. J. Kruze vezcr-
6rnagy, okt6ber 14-t61 Sz. V. SZALICSEV ezredes, Constantin 
IORDĂCHESCU hadosztalytabornok) a 33. hadtestet a 78., 
203 cs 337. loveszhadosztaly (N. M. MIHAJLOV vezerornagy , 
G Sz. ZDANOVICS vezerornagy, T. P. GOROBEC czredcs), 
valamint a român „Tudor Vladimirescu" hadosztăly (Nicolae 
CAMBREA ezredes), a 104. hadtest a 4. garda-, 180. es 206. 
IOveszhadosztaly (K. D. PARFENOV ezrcdes, V. A. KIN
GYUHIN vezer6magy, F. I. DREMENKOV ezredes) alkotta. 

A 6. gărda harekocsihadsercget (Andrej G. KRA V
CSENKO vezerezredcs) az 5. garda harckocsi- es a 9. garda 
gepesftetthadtest alkotta (M . I. SZAVEUEV altabornagy, K. 
A. VOKOV altabornagy), allomanyukban a 6. garda gepcsftett 
es 20., 21. , 22. garda harekoesidandărral, illetve a 46. garda 
harckoesi- es 18., 30., 31 . garda gepcsitettdandarral. 

Az Ojtozi-szoros, kes6bb Marosvasarhely kornyeki 
harcokban es a tordai csatăban reszt vett a 2. lovas-gepcsftett 
esoport (gorskov-csoport) , allomanyăban a 23. harckocsi es az 
5. garda lovashadtesttel (A. O. AHMANOV altabornagy, Sz I. 
GORSKOV altăbornagy). Azokat a 3., 39., 135. harckoc.•i-dan
dar es 56. gepcsftett dandăr, illetve a 11., 12. garda- es 63. lo
vashadosztaly (L. A. SZLANOV ezredes, V .I. GRIGORO
VICS vezer6rnagy, P. M. KRUTOVSZKIH vczerornagy) al
kotta. 

A 2. Ukran Front tobbi hadserege, az 53. es a 46. , il
letve az I. garda Iovas-gepesftctt csoport (a szeptember 29-en 
alakult Plijcv-csoport) a 2. magyar hadsereggcl szcmbcn foly
tatott hadmf!vclctekbcn erint6legescn sem vett reszt.6 

Jegyzet a 3. ftiggelekhez 

t. AR 74-77. p. 

2. AR 74-77. p.; 
A 1Clsz3madalokra vonalkoz6an: România hozzâjârulâsa a fasizmus releu 
aralott gy5zclcmhcz (s;io..erk.: BITA Y Odon. Polilikai KOnvkiad6. Buka
n:sl, t 42. p. 

3. AR 76. p. 

4. AR 76. p. 

5. AR 76. p. 

6. AR 87-89. p. 
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Lupte în Secuime, 
între sfârşitul lui august şi 
mijlocul lui septembrie 1944 
(Despre lucrare) 

După bătă_lia de la Iaşi-Chişinău şi 

întoarcerea armelor de către România, eveniment 
decisiv, Germania pierde nu numai controlul 
asupra Balcanilor la est de Drina, dar şi posibili
tatea de a organiza apărarea pe linia Porţile-de
Fier - Carpaţii Meridionali. Efectivele germane 
care au reuşit să se retragă din Moldova în 
Carpaţii Orientali, opresc aici alături de trupele 
maghiare ofensiva sovietică, dar Armata Roşie 
iese în Câmpia Maghiară l ângă Belgrad, şi astfel 
nu numai apărarea sacului din Secuime, dar nu 
peste mult timp a întregului Ardeal de Nord 
devine iluzorie. Contraatacul maghiar-german 
din 5-12 septembrie 1944, al „bătăliei de Ia 
Turda" s-a pornit oricum prea târziu pentru a 
ocupa trecătorile Carpaţilor Meridionali (sovie
ticii erau deja în sudul Transilvaniei), şi scopul 
său era de fapt atingerea şi asigurarea liniei 
Mureşului, relativ mai uşor de apărat. După suc
cesele din primele trei zile, contraatacul este 
oprit de către trupele române şi sovietice, având 
un singur câştig, asigurarea apărării Clujului pen
tru o scurtă perioadă . Conducătorii militari 
maghiari, conştienţi de insuficienţa forţelor 

maghiare, erau de altfel de la început împotriva 
contraatacului, politicienii au decis. Tratarea 
luptelor din Secuime, dinaintea bătăliei de la 
Turda şi cele concomitente, face parte din 
lucrarea de doctorat a autorului („Bătălia de Ia 
Turda", 1995). Un alt capitol, referitor la eva
cuarea Secuimii, dorim să publicăm în anuarul 
ACTA-1997. (Redactorul) 

The 2nd World War in 
Szekelyfold between the End o 
August and the Middle of 
September 1944 
(About the paper) 

After the battle of Chi 0

inău and the cwn 
of arms by Romania, which was a decisive mark
ing-point, Germany looses not only the corurol 
over the Balkans, East to Drina, but also the pos
sibility to organise the defence line al the n 
Gates (Porţile de Fier)-Southern Carpathians. 
The German troops which had succeeded lO 

withdraw from Moldavia up to the Eastem 
Carpathians, stop there together with e 
Hungarians the offensive of the Soviets, buc the 
Red Army turns out on the Hungarian Plain near 
Belgrade, and thus in a short time not only che 
defence of Szekelyfăld , but al so that of the whole 
Northern Transylvania became an illusion. Tbe 
counter-attack of the Hungarians and Germans 
from the 5th to the l 21h of September 1944, thaI 
of the „battle of Torda" (Turda) was started much 
too late however to occupy the passes of lhe 
Southern Carpathians (the Soviets were alread\ 
in the Southern-Transylvania) , and its purpo~ 
was în fact the assurance of the Maros (Mure" 
River line, which was somewhat easier co defend 
After the success of the first three day , lhe 
counter-attack was stopped by the Romanian and 
Soviet armies. The only resuit was the assurance 
of the defence of Kolozsvâr (Cluj) for a bon 
while. The Hungarian military leaders, who ~ ere 
aware of the Jack of enough Hungarian forces... 
had made their decision. The paper is a chaplec of 
the doctoral dissertation of the author (The Bante 
at Torda, 1995). We would Jike to publish anoth
er chapter - on the evacuation of Szekelyfold - in 
the 1997 yearbook. (The editor) 
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