
RAVASZ István

HHaarr ccookk EErr ddééllyy kköö zzéépp ssõõ rréé sszzéénn ééss
aa SSzzéé kkeellyy ffööll ddöönn 11994444.. sszzeepptt.. 55--
ttõõll aa hhóó nnaapp kköö zzee ppéé iigg

(A dol go zat ról)
1944. szept. 5-én a 2. ma gyar had se reg
Torda tér sé gé ben tá ma dást in dí tott dé li
irány ba. A tá ma dás nak nem po li ti kai, ha -
nem ka to nai cél ja volt, még pe dig a Dé li-
Kár pá tok ge rinc vo na lá nak le zá rá sa a
szov jet fõ erõk be ér ke zé se elõtt. Ez biz to -
sít hat ta vol na a Kár pát-me den ce (s ve le a
Du na-vo nal a Vas ka pu és Vidin kö zött)
le zá rá sát, s ott té li ál lá sok ki ala kí tá sát.
Az más kér dés, hogy a ka to nai cél ki zá -
ró lag Dél-Er dély (ka to nai, s nem po li ti -
kai ér tel mû) bir tok ba vé te lé vel lett vol na
meg va ló sít ha tó. Po li ti kai ér tel mû vel már
csak azért sem, mert a ka to nai cél meg -
va ló su lá sa ese tén Dél-Er dély le he tett
vol na a te rü le ti bá zi sa a né met po li ti kai
ve ze tés, el sõd le ge sen Hit ler ál tal óhaj tott
né met ba rát ro mán el len kor mány nak. Ez
pe dig sem mi lyen mó don nem lett vol na
ös  sze kap csol ha tó Dél-Er dély Ma gya ror -
szág hoz va ló vis  sza csa to lá sá val. A tá ma -
dás te ret nyert a ro mán csa pa tok kal
szem ben az el sõ há rom na pon, de szep -
tem ber 7-én már olyan mér té kû volt a
szov jet csa pa tok be áram lá sa a Dé li-Kár -
pá tok át já ró in ke resz tül, hogy foly ta tá sát,
il let ve a Szé kely föld to váb bi vé del mét
le he tet len nek ítél ték. Sze ren csé sebb lett
vol na Ko lozs vár és Ma ros vá sár hely in -
do kolt vé del mé re ele ve kor lá to zott cé lú
tá ma dást in dí ta ni, az Ara nyos–Ma ros– -
Nyárád véd he tõbb vo na lig. A csa tolt füg -

ge lé kek a te rep fel té te le ket, il let ve a Szé -
kely föld ki ürí té sét mu tat ják be. Az egyes
ré szek a szer zõ dok to ri ér te ke zé sé nek - AA
ttoorrddaaii ccssaa ttaa,, 1995 - fe je ze te it ké pe zik.*
(A szer kesz tõ)

AA sszzeepp tteemm bbeerr 55--éénn kkeezz ddõõ ddõõ mmaa ggyyaarr--
nnéé mmeett ttáá mmaa ddááss eellõõzz mméé nnyyeeii

Bár el sõ sor ban a né met el kép ze lé se ket
szol gál ta, ma gyar rész rõl sem volt új egy dél-er -
dé lyi tá ma dás gon do la ta. (En nek po li ti kai ve tü le -
te it a dis  szer tá ció I/3. fe je ze te te kin ti át - “A ma -
gyar po li ti kai és ka to nai ve ze tés di lem má ja Ro -
má nia ki ug rá sát kö ve tõ en”, sszzeerrkk.. mmeeggjj..). Ka to -
nai ér te lem ben au gusz tus 28-ától kell kez de nünk
a vizs gá ló dást. VÖ RÖS Já nos ve zér ez re des, a
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ek kor ad ta ki “Irány el -
vek egy eset le ges D. Er dé lyi elõ nyo mu lás hoz”
cí met vi se lõ intézkedését.1

Prob lé mát je lent azon ban az, hogy itt és a
to váb bi ak ban ma gyar rész rõl az in téz ke dé sek ma -
guk nem ma rad tak fenn, csu pán az azok ra tör té nõ
uta lás a Hon véd Ve zér kar had mû ve le ti osz tá lyá -
nak na pi in téz ke dé se it ös  sze fog la ló na pi je len té -
sek ben. ågy hi á ba vol na szük ség az egyes in téz ke -
dé sek be mu ta tá sá ra il let ve elem zé sé re, ar ra do ku -
men tum hi á nyá ban nincs le he tõ sé günk. Leg jobb
eset ben is csak kö vet kez te té se ket tu dunk le von ni
egyéb anya gok alap ján, vagy az in téz ke dé sek fel -
so ro lá sá nak sorbarakásával, eset leg a né met for -
rás anyag is me re té ben. Né mi leg eny hí ti a ne héz -
sé ge ket, hogy (mint fen tebb lát tuk) a 2. ma gyar
had se re get al ko tó se reg tes tek szá má ra, leg alább is
nagy vo na lak ban, a Dél-Uk raj na Had se reg cso port
pa rancs nok sá ga szab ta meg a harc fel ada tot. Ez a
do ku men tum pe dig a had se reg cso port na pi je len -
té sei kö zött fenn ma radt, s a ma gyar se reg tes tek az
eb ben fog lal tak alap ján kezd tek hoz zá tá ma dó
fel ada tuk vég re haj tá sá hoz.

Au gusz tus 29-én Vö rös mó do sí tot ta elõ -
zõ nap ki adott in téz ke dé sét “He lyes bí tõ in téz ke -
dés a D. Er dé lyi elõ nyo mu lás hoz ki adott irány el -
vek hez” cí met vi se lõ dokumentumában.2

Au gusz tus 30-31-én tár gyalt Bu da pes ten
GUDERIAN ve zér ez re des, az OKH meg bí zott
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ve zér ka ri fõ nö ke. A tá vo zá sát kö ve tõ na pon a Fõ -
ve zér ség in téz ke dett a 2. ma gyar hadseregparanc-
snokság fe lé a tá ma dás meg in dí tá sá ra. Ez a do ku -
men tum, amely rõl an  nyit ta lá lunk a na pi in téz ke -
dé sek fel so ro lá sá ban, hogy “In téz ked tünk D. Er -
dély el fog la lá sá ra”, sem ma radt fenn. Na gyon ér -
de kes vol na pe dig ta nul má nyo zá sa mind a had mû -
ve le ti cé lok ki je lö lé se, mind a harc ren di cso por to -
sí tás meg ha tá ro zá sa, mind a ha tár idõk meg sza bá -
sa szem pont já ból. Ide ér ten dõ a tá ma dás kez de ti
idõ pont já nak ki je lö lé se is. KÁL MÁN Dá ni el csak
egy be kez dést ír VÖ RÖS ve zér ez re des had mû ve -
le ti uta sí tá sá ról. Eb ben mind ös  sze an  nyi sze re pel,
hogy a 2. had se reg nek a Kolozsvár–Kissármás– -
Marosvásáhely vo nal ról kel lett tá ma dást in dí ta nia,
szû kü lõ tá ma dá si sáv ban Nagyenyed-Gyula -
fehérvár irá nyá ba, s bir tok ba kel lett ven nie a Dé li-
Kár pá tok há gó it. A 2. had se reg tá ma dá sát an nak
jobb szár nyán a IV. had test nek kel lett biz to sí ta nia,
a bal szár nyon a Szé kely Ha tár vé del mi Erõk nek.
Elõb bi nek tá ma dó, utób bi nak ak tív vé del mi harc -
te vé keny ség gel kel lett fel ada tát végrehajtania.3

Akár mit dol go zott is ki a Fõ ve zér ség
szep tem ber 1-jén, a fent be mu ta tott szep tem ber
2.-i had mû ve le ti uta sí tás, ame lyet a Dél-Uk raj na
Had se reg cso port pa rancs nok sá ga adott ki, meg -
szab ta a tá ma dás alap ve tõ mag ha tá ro zó it. To váb -
bi had mû ve le ti uta sí tás, leg alább is a ren del ke zés -
re ál ló ma gyar for rás anyag sze rint, nem ér ke zett
a Hon véd Ve zér kar tól vagy a Fõ ve zér ség tõl a 2.
ma gyar had se reg pa rancs nok sá gá hoz.

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek el gon do -
lá sa min den eset re fõ vo na la i ban meg egye zett a
FRIESSNER had mû ve le ti uta sí tá sá ban fog lal -
tak kal. Esze rint a fõ tá ma dást a 2. ma gyar had se -
reg nek kel lett in dí ta nia, súl  lyal Ko lozs vár fe lõl
Torda irá nyá ba, bir tok ba kel lett ven nie Dél-Er -
délyt, majd a Dé li-Kár pá tok át já ró it, s le kel lett
azo kat zár nia a szov jet csa pa tok elõl. A IV. ma -
gyar had test nek a jobb szár nyon Arad–Te mes vár
irá nyá ban vég re haj tott ki se gí tõ tá ma dás sal kel -
lett se gí te ni a 2. had se reg tá ma dá sát. A bal szár -
nyon a Szé kely Ha tár vé del mi Erõk nek kel lett
biz to sí ta ni uk a tá ma dás ba len dült csapatokat.4

A 2. ma gyar had se reg harc fel ada tá ról,
mint azt fent le ír tuk, csak tö re dé kes ada ta ink van -

nak. Ilyen a 9. tá bo ri pót had osz tály szá má ra meg -
sza bott harc fel adat, amit a 25. gya log had osz tály
had mû ve le ti nap ló já ból is me rünk, s amit szep -
tem ber 4-én Ko lozs vá rott a hadseregparancsnok-
ságon ADONYI-NAREDY Fe renc ve zér ka ri õr -
nag  gyal, a 25. had osz tály ve zér ka ri fõ nö ké vel is -
mer tet tek. Ezek sze rint a 9. had osz tály nak a Ko -
lozsvár–Kolozskara (Cara) te rep sza kasz ról kel lett
meg in dí ta nia tá ma dá sát Torda ál ta lá nos irány ban,
súl  lyal Erdõfeleket (Feleacu) egy ez red del meg -
ke rül ve kö ze leb bi fel adat ként el kel lett ér nie az
Ajton (Aiton)–Bá nya bükk (Vâlcele) te rep sza -
kaszt, tá ma dá si cél ként Koppándot (Copãceni). A
9. had osz tály bal szár nyán a 2. ma gyar pán cél had -
osz tály egy harc cso port já nak kel lett kö ze leb bi
fel adat ként el ér nie a Magyarfráta (Frata) - Nagy -
sármás (Sãrmaºu) te rep sza kaszt, majd tá ma dá sát
Mezõzáh (Zau de Câmpie) kör ze tén át az Ara -
nyos fo lyó át ke lõ i nek bir tok ba vé te lé re kel lett ki -
fej lesz te nie. A 9. had osz tály tá ma dá sát Dezmér
(Dezmir) vas út ál lo más kör ze té bõl a 25. had osz -
tály kö te lé ké be tar to zó IX. gép von ta tá sú kö ze pes
tü zér osz tály nak kel lett támogatnia.5

Az ere de ti leg szep tem ber 4-ére ki tû zött
tá ma dá si idõ pon tot 3-án 24 órá val el ha lasz tot ták.
A Fõ ve zér ség ügye le tes tiszt je NÁ DAS La jos ve -
zér ka ri ez re des tõl, a had mû ve le ti osz tály ve ze tõ jé -
tõl 20.15-kor ka pott uta sí tást a ha lasz tó dön tés jel -
zé sé re a 2. hadseregpancsnokság fe lé. Csak 20.40-
kor si ke rült te le fo non le ad nia, hogy “Vkf. Úr uta -
sí tá sa: po li ti kai okok mi att a hol na pi do log IX. 5-
re ha lasz tan dó.” VE RESS ve zér ez re des KOZÁR
Elem ér ve zér ka ri ez re de sen, ve zér ka ri fõ nö kén
ke resz tül kér te, hogy ma ga be szél hes sen táv be szé -
lõn a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké vel. 20.50-kor NÁ -
DAS ki egé szí tõ uta sí tás to váb bí tá sát szab ta meg
az ügye le tes tiszt nek, amit az 21.25-kor tu dott tel -
je sí te ni a kö vet ke zõ szö veg gel: “de csak ab ban az
eset ben, ha a csa pa tok nál nem okoz zavarokat”.6

A két mon da tot egy be fog va 21.35-kor
gép táv irat ment ki a 2. had se reg pa rancs nok sá gá -
hoz a had mû ve le ti osztálytól.7 Ez vég le ges sé tet -
te a ha lasz tást. VE RESS ve zér ez re des, had se reg -
pa rancs nok leg alább is így ér tel mez te a gép táv -
ira tot, ame lyet jó val a te le fon be szél ge tést kö ve -
tõ en ka pott meg. Bár er re vonatkozó fel jegy zé sei
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nem ma rad tak fenn, va ló szí nû sít he tõ en nem tu -
dott mit kez de ni a fél mon da tos ki egé szí tés sel.
Ka to na em ber lé vén egy ér tel mû pa ran csok hoz
szo kott: vagy el kell ha lasz ta ni a tá ma dást, vagy
nem. A ha lasz tás min den kép pen za vart okoz a
csa pa tok kö ré ben, de ha egy szer po li ti kai okok -
ból a Hon véd ve zér kar fõ nö ke már a ha lasz tás
mel lett dön tött, ak kor õ mi lyen ala pon dönt sön
más képp? Hol húz za meg azt a ha tárt, amely alatt
a za va ró kö rül mé nyek a csa pa tok fe lé még ke zel -
he tõ ek, s amely fe lett már ke zel he tet len mér té kû -
ek? Mi lyen ala pon dönt sön ép pen õ, s mi a biz to -
sí ték, hogy utó lag he lyes lõ en hagy ják majd jó vá
el ha tá ro zá sát? Ha egy szer VÖ RÖS ve zér ez re des
már dön tött, ak kor õ azt nem bí rál ja felül, akár -
mi lyen za va ro kat is okoz a tá ma dás el ha lasz tá sa
a csa pa tok nál, a ter ve zett meg in dí tás elõtt mind -
össze né hány órá val.

Azt, hogy a 2. ma gyar had se reg pa rancs -
no ka szep tem ber 3-án es te ad ta ki a harc pa ran csát,
a II. ma gyar had test mû sza ki pa rancs no ká nak,
VIDOS Gé za ve zér õr nagy nak nap ló já ból tud juk.
Ez a for rás sem ír ja azon ban le ma gát a harc pa ran -
csot, csu pán utal rá: “Es te ki ad ják a tá ma dó pa ran -
csot – de az tán min dent le fúj nak. 24 óra
eltolódás...”8 (Ugyan csak VIDOStól tud juk, hogy
VE RESS harc pa ran csa nem le he tett túl rész le tes:
“... a hdtpk. ki je len tet te, hogy ne ki csak a “tá ma dá -
si célt” ad ja meg a hsgpk. – a ki vi telt bíz za rá.”9)

Szep tem ber 4-én GROLMAN 16 óra kor
táv ira ti lag je len tet te az OKH had mû ve le ti osz tá -
lyá nak a tá ma dás más na pi meg in dí tá sát. Táv ira -
tá ban jelentette az egyes se reg tes tek szá má ra
meg sza bott fel ada to kat is. Ezek sze rint a tá ma -
dás nak el sõ ként ál ta lá ban a Ma ros-vo na lat kel lett
el ér nie. A 2. ma gyar had se reg nek 4 pon ton kel -
lett súlyt ké pez nie. A 7. tá bo ri pót had osz tály nak
Szászfenes, a 9. pót had osz tály nak Kolozs tér sé -
gé bõl kel lett dé li irány ban tá ma dás ba len dül nie.
A 2. ma gyar pán cé los had osz tály nak két cso port -
ban kel lett tá ma dást meg in dí ta nia: egy cso port -
nak Vasasszentgotthárd, egy nek Budatelke tér sé -
gé bõl kel lett harc ba lép nie dé li, il let ve dél nyu ga -
ti irány ban. Egy-egy zász ló alj erõ ben fi gye lem-
el te re lõ, egy ben szárny biz to sí tó tá ma dást is kel -
lett in dí ta ni Bánnffyhunyadtól dél nek, va la mint

Ma ros vá sár hely tõl nyu gat nak. GROLMAN je -
len tet te azt is, hogy tu do má sa sze rint Arad tér sé -
gé ben a 6. ma gyar tá bo ri pót had osz tály is tá ma -
dás ba lép, ezen ak ció meg in dí tá sá nak idõ pont ját
azon ban nem ismeri.10

Szászfenes (Floreºti) Ko lozs vár tól nyu -
gat ra a Kis-Sza mos men tén ta lál ha tó, on nan dé li
irányba tá mad va le het be ha tol ni azon pa ta kok
völ gyé be, ame lyek a Gya lui-ha va sok ke le ti elõ -
he gye in ke resz tül az Ara nyos fo lyó ba fut nak.
Kolozs (Cojocna) Ko lozs vár tól ke let re ta lál ha tó,
az on nan ki in du ló tá ma dó ékek a Kolozsvár-Tor -
da vas út vo nal men tén jut hat tak ki a Me zõ sé gen
ke  resz tül az Ara nyos hoz. Vasasszent gott hárd
(Su cutard) a Fü zes-pa tak men tén fek szik, észak -
ke let re Kolozstól, Budatelke (Budeºti) et tõl még
to vább ke let re, nem mes  sze az ak ko ri ma gyar-ro -
mán ha tár ke let-dél de rék szö gû for du ló já tól.
Mind két köz ség fe lõl a Me zõ sé get észak-dél
irány ban át sze lõ Lu das-pa tak (má sutt fo lyó) völ -
gyé be le het be ha tol ni, amely Marosludasnál tor -
kol lik be a Ma ros ba. (A te rü let ka to na föld raj zi le -
írá sát lásd a függelékben. AA sszzeerrkkeesszzttõõ).

Szep tem ber 4-én a szov jet csa pa tok már
be ha tol tak a ro mán ké zen lé võ Tömösi- és Vö rös to -
ro nyi-szo ros ba. Er rõl a 4. né met lé gi flot ta fel de rí tõ
gé pe i nek je len té sei be fu tot tak FRIESS NER hez, il -
let ve GROLMANhoz. A két tá bor nok a je len tés ha -
tá sá ra nem von ta vis  sza tá ma dás ra vo nat ko zó pa -
ran csát, mi vel úgy ér té kel te, hogy a Ma ros-vo nal
el éré sé re még min dig ma radt elég ide jük. (...)

Szep tem ber 5-én a 6. hadseregparancsnok-
ság át vet te az LVII. páncéloshadtest egé szét, be le -
ért ve az Ojtozi-szoros ki já ra tá nál har co ló
KESSEL-csoportot, va la mint az Úz és a Csobá -
nyos völ gyé nek ki já ra tát le zá ró 4. hegyihad -
osztályt is. A Szé kely föld dé li ré sze ez zel egé szé -
ben a 6. hadseregparancsnokság had mû ve le ti ve ze -
té se alá került.11 A had se reg cso port ve zér ka ri fõ -
nö ke egyút tal be szélt a 8. had se reg ve zér ka ri fõ nö -
ké vel ar ról is, hogy a bal szár nyon har co ló XVII.
né met had test nek mi a te en dõ je, ha az Észak-Uk -
raj na Had se reg cso port vis  sza vo nu lást kez de ne.

1944. szep tem ber 5-én 4.45-kor a Dél-
Uk raj na Had se reg cso port két ma ga sabb pa rancs -
nok sá ga, a 2. ma gyar had se reg és a Gruppe
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Siebenbürgen alá ren delt sé gé be tar to zó se reg tes -
tek meg in dí tot ták a tá ma dást Dél-Er dély irá nyá -
ba. A had mû ve le tek sú lyát a ma gyar ala ku la tok
vi sel ték, az õ arc vo na lu kon ala kult ki az 1944-es
ma gyar or szá gi had mû ve le tek el sõ olyan, na -
gyobb sza bá sú üt kö zet so ro za ta, ame lyet a ko ra -
be li szó hasz ná lat ban csa ta ként kezd tek em le get -
ni, s amely a ké sõb bi szak iro da lom egy ré szé be
is tordai csa ta ként vo nult be.

AA mmaa ggyyaarr--nnéé mmeett ttáá mmaa ddááss,, sszzeepptt.. 55--77..

A tá ma dás meg le pe tés ként ér te a ro mán
fe let. A ro mán csa pa tok en nek meg fe le lõ en nem
ta nú sí tot tak szá mot te võ el len ál lást, arc vo na luk
ös  sze rop pant. A 20. ro mán ki kép zõ gya log had -
osz tály pa rancs no ka ma ga is fog ság ba esett. 5-én
es tig a 2. ma gyar had se reg tá ma dás ban részt ve võ
se reg tes tei, a 7. és 9. tá bo ri pót had osz tály, a 2.
pán cél had osz tály és a 1179. né met ro ham lö veg -
osz tály 20-25 km mé lyen be ha tolt ro mán te rü let -
re, és el ér te a bor ré vi (Buru) fo lyó vil la–Sinfalva
(Corneºti)–Torda (Turda, Thorenburg) (ed dig 7.
had osz tály)–Aranyosegerbegy (Viiºoara) (9.
had osz tály)–Marosludas (Luduº) (2. pán cél had -
osz tály) te rep sza kaszt. A né met Er dély-cso port
tá ma dá sa a Ma ros ten ge lyé ben szin tén meg lep te
a ro má no kat. A 8. SS lo vas had osz tály ékei 5-én
es tig ki ju tot tak a Maroslekence (Lechinþa)–
Marosugra (Ogra)–Nagycserged (Cerghid)–
Küküllõszéplak (Suplac) vo nal ra. Harc fel de rí tõ
jár õre ik el ér ték a Maroslekencétõl mind ös  sze 10
km-re lé võ Marosludast, s fel vet ték a har cá sza ti
ös  sze köt te tést a 2. ma gyar pán cé los had osz tály
éke i vel. (Tény le ge sen az ös  sze füg gõ ma gyar-né -
met arc vo nal csak más nap ala kult ki.) Az Er dély-
cso port tá ma dá sá ban a Ma ros vá sár hely–
Marosludas vas út vo na lon a 102. ma gyar pán cél -
vo nat is részt vett, amely nyu ga ti irány ban
Marosugra-nyugat kör ze té ig tört elõre.12

A 7. és 9. tá bo ri pót had osz tály had mû ve -
le ti irá nyí tá sa a KISS Ist ván al tá bor nagy ve zet te
II. had test pa rancs nok ság ke zé ben volt, amely
törzs szál lá sát Ka ján tón (Chinteni) ren dez te be.13

A 7. ma gyar tá bo ri pót had osz tály tá ma -
dott a 2. had se reg jobb szár nyán. Magyarfenesnél

(Vlaha) és Erdõfeleknél (Feleacu) kü lö nö sebb
erõ fe szí tés nél kül le küz döt te a ro mán Cluj (Ko -
lozs vár) ter ri to ri á lis zász ló alj egy szá za dá nak, il -
let ve a 83. ro mán gya log ez red me net zász ló já nak
(20. gya log had osz tály) el len ál lá sát, át lép te a Kis-
Sza mos dé li víz vá lasz tó ját, be ju tott a Gya lui-ha -
va sok ke le ti elõ he gyei kö zött a dél ke le ti irány ba
pár hu za mo san fu tó pa ta kok völ gyé be, és Bor rév– -
Torda kö zött ki ju tott az Ara nyos észa ki part já ra. A
tordai hi dat ép ség ben bir tok ba vé ve át kelt azon, és
híd fõt fog lalt az Ara nyos jobb part ján, de en nek a né -
met és a ro mán for rá sok ban nincs nyoma.14

A 22. had se reg cent ru má ban a 9. tá bo ri
pót had osz tály lé pett tá ma dás ba. Egye dül Kolozs -
patánál (Pa ta) kel lett harc ba bo csát koz nia, a ro -
mán Cluj zász ló alj egy szá za dá val. El len ál lás
nél kül át ha ladt a me zõ sé gi dom bo kon, és a Torda–  -
Aranyosegerbegy sza ka szon el ér te az Ara nyos
balpartját. Az egerbegyi hi dat ép ség ben bir tok ba
vé ve át kelt azon, és Aranyosgyéres el fog la lá sá -
val híd fõt fog lalt a fo lyó dé li partján.15 A 7. tá -
bo ri pót had osz tály bal szár nya és a 9. jobb szár nya
ez zel bir tok ba vet te a maj da ni tordai csa ta me zõt.

A 2. pán cél had osz tály a 2. had se reg bal -
szár nyán in dí tot ta meg tá ma dá sát, együtt a né met
1179. ro ham lö veg osz tál  lyal. Egye dül Nagysár -
másnál (Sãrmaºu) üt kö zött el len ál lás ba, de a 7.
ro mán ha tár õr ez red nem ta nú sí tott szá mot te võ
el len ál lást, meg fe le lõ pán cél tö rõ esz kö zök sem
áll tak eh hez ren del ke zé sé re. A Lu das-pa tak ten -
ge lyé ben gyor san ha ladt dél nek, s es té re el ér te a
pa tak tor ko la tá nál fek võ Ma ros-par ti kis vá rost,
Marosludast (Luduº).16

Szep tem ber 6-án a tá ma dás foly ta tó dott.
A két ma gyar tá bo ri pót had osz tály át lag ban 12-
15 km mély ség ben, a 2. ma gyar pán cé los had osz -
tály és a né met Er dély-cso port át la go san 3-5 km
mély ség ben nyert te ret. A vi szony lag nagy kü -
lönb ség oka az volt, hogy a tá ma dá si sáv nyu ga ti
fe lén a ma gyar gya log ság gal szem ben ál ló ro mán
erõk kö zül a 20. ki kép zõ gya log had osz tály zö me
elõ zõ nap szin te harc nél kül esett fog ság ba, mi u -
tán pa rancs no ka, VALENTIANU tá bor nok nem
hí vén el a ma gyar tá ma dás hí rét, el mu lasz tot ta a
ve ze té se alatt ál ló egy sé gek ri asz tá sát. A 7. ki -
kép zõ gya log had osz tály egye dül nem áll ta a ma -
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gyar tá ma dást, a 6. ro mán ter ri to ri á lis had test
má so dik lép csõ jét al ko tó 18. ki kép zõ gya log had -
osz tályt pe dig csak 7-én ve tet ték harcba.17

A tá ma dá si sáv ke le ti fe lén, a 2. ma gyar
pán cél had osz tály és a Gruppe Siebenbürgen arc -
vo na lán két ro mán had test (a 6. és a gé pe sí tett)
négy had osz tá lya vé de ke zett, s a má so dik lép csõt
ké pe zõ ötö dik, a 8. ro mán lo vas had osz tály már 6-
án el len lö kést in dí tott a 2. ma gyar pán cé los had -
osz tál  lyal szem ben, Magyarózd (Ozd) kör ze té bõl
Cintos (Aþintiº) irá nyá ba, Marosludastól délre.18

6-án es tig a jobb szár nyon tá ma dó 7. ma -
gyar tá bo ri pót had osz tály az Aranyoslonka
(Lunca)– Torockógyertyános (Vãliºoara)–Miriszló
(Miris lãu)–Felvinc (Unirea) vo na lat ér te el, a 9.
pót had osz tály a Marosújvár (Ocna Mureº)–Ma -
ros nagy lak (Noºlac)–Maroskece (Cheþani) te rep -
sza kaszt. A 2. pán cé los had osz tály a Cintos
(Aþintiº)–Szél kút (Sãlcud)–Gyulas (Giuluº), a
Gruppe Siebenbürgen a Lackod (Lascud)–Hé -
der fája (Idrifaia)–Küküllõszéplak (Suplac) vo na -
lát ér te el. A Gruppe Siebenbürgen arc vo na lán
tá ma dó ma gyar pán cél vo nat a marosbogáti hí dig
ju tott, amit sér tet le nül vett bir tok ba. A 8. SS lo vas -
had osz tály egy harc cso port ja Küküllõ széplaknál
át kelt a Kis-Küküllõ dé li part já ra, és el ér te Szász -
ör mé nyes (Ormeniº)–Zágor (Zagãr) tér sé gét. Ez a
ve gyes ma gyar-né met TABAY-csoport volt.19

6-án Székelykocsárdnál, a 9. tá bo ri pót -
had osz tály arc vo na lán a fo lya ma to san ér ke zõ 25.
gya log had osz tály el sõ ré sze it harc ba ve tet ték. Ez
8.-ig négy gya log zász ló al jat je len tett, to váb bá a
had osz tály kö zel tel jes tüzérségét.20

A 6-án el ért arc vo nal Aranyoslonkától
Miriszlóig nyu gat-ke le ti irány ban az Ara nyos és
a Ma ros kö zött, Miriszlótól Marosgezséig
(Gheja) a Ma ros men tén, on nan majd nem egye -
ne sen ke le ti irány ban, majd Héderfájától a Kis-
Küküllõ men tén hú zó dott Küküllõszéplakig, at -
tól dél re egy 5 km mély be tö ré si zsák ala kult ki,
amely nek leg dé libb pont ja Szász ör mé nyes volt.
On nan az arc vo nal észak ke let nek for dul va
Kóródszentmártonnál (Coroisânmartin) ér te el a
Kis-Küküllõt, ez zel az or szág ha tárt.

A tá ma dás tér nye ré se foly tán a ma gyar
ma ga sabb pa rancs nok sá gok kö ze lebb te le pül tek a

front hoz, a 2. hadseregparancsnokság Beth len bõl
(Beclean) Ko lozs vár ra, a II. had test pa rancs nok -
ság Ka ján tó ról (Chinteni) a Ko lozs vár - Torda
mû út men tén lé võ Bá nya bükk re (Vâlcele).21

A had se reg cso port pa rancs nok sá ga a 6.-i
tel je sít mén  nyel ke vés bé volt elé ge dett, mint ez elõ -
zõ na pi val, fõ leg a 2. ma gyar pán cé los had osz tály
vo nat ko zá sá ban, s ezt GROLMAN ki fe je zés re is
jut tat ta, bár ér té kel te az el ért eredményeket.22

A 2. pán cél had osz tály meg tor pa ná sá nak
sa já tos ma gya rá za ta volt. A Ma ros és a Kis-Kü kül -
lõ kö zött, Ma gyar bük kös (Bichiº) és Magyar ózd
(Ozd) tér sé gé ben a ro mán had se reg nek ha son ló an
nagy tü zér sé gi lõ te re volt, mint a Hon véd ség nek a
hajmáskéri. A ro mán tank ala ku la tok az ott lé võ,
ko ráb ban ok ta tás ra és gya kor lás ra hasz nált lö ve -
gek kel, va la mint an nak se gít sé gé vel, hogy a te rü le -
tet évek óta be lõt ték (a tûz ve ze tés hez szük sé ges
ko or di ná ták kal ele ve pon to san ren del kez tek), le -
las sí tot ták a 2. páncéloshadosztáky elõretörését.23

Szep tem ber 7-én ál ta lá ban to vább csök -
kent a tá ma dás üte me, de a tá ma dó csa pa tok min -
de nütt te ret nyer tek. A 7. pót had osz tály csak 3-5
km mé lyen, jobb szárn  nyal az Ara nyos jobb- (ott
ke le ti) part ján Alsószolcsváig (Sub Piatra), bal -
szárn  nyal Úr há zá ig (Livezile) ju tott elõ re. A had -
osz tály nak a Ma ros jobb- (ott nyu ga ti) part ján ál -
ló Nagyenyedre (Aiud, Strassburg) nem si ke rült
be tör nie. A má so dik lép csõ bõl elõ re vo nult 18.
ro mán ki kép zõ gya log had osz tályt ezen a na pon a
7. ma gyar pót had osz tály tá ma dá si sáv já ban ve -
tet ték harc ba. Szep tem ber 8-án a 7. pót had osz -
tály en nek kö vet kez té ben már nem nyert te ret,
csu pán 1-2 km-t ha ladt elõ re, s nem fog lalt el
újabb la kott településeket.24

A 9. tá bo ri pót had osz tály jobb szár nya
Miriszló és Marosújvár kö zött 7-én és 8-án vál to -
zat la nul a Ma ros vo na lán állt. A had osz tály jobb -
szár nya azon ban Marosújvártól észak ke let re 7-én
át kelt a Ma ros bal- (ott dé li) part já ra, s es tig Ma -
gyar for ró (Fãrãu) és a tor ko lat (a Ma ros ba) kö zött
fel zár kó zott a So mo gyi-pa tak jobb (észa ki) part já -
ra. Ez 5-7 km-es elõ re nyo mu lást ta kart. 8-án a 9.
ma gyar pót had osz tály to váb bi 5-7 km mély ség ben
nyert te ret, s a 7. ro mán ki kép zõ gya log had osz tály
el le né ben el fog lal ta Maros új várt, majd ki ju tott a
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Miklóslaka (Micoºlaca)–As  szony né pe (Asinip)– -
Ele kes (Alecuº) te rep sza kasz ra. (E köz sé ge ket 8-
án es tig nem fog lal ta el.)25

A 2. ma gyar pán cé los had osz tály 7-én si -
ke re sebb volt bár mely má sik há rom, a tá ma dás -
ban részt ve võ had osz tály nál. Szél kút nál (Sãl -
cud) át tör te a 8. ro mán lo vas had osz tály ál lá sa it, s
8-10 km mély ség ben dé li irány ban es tig ki ju tott a
Ma gyar for ró (Fãrãu)–Magyarherepe (Herepea)–
Dicsõszentmárton (Târnãveni) vo nal ra. Dicsõ -
szent mártonnál ép ség ben el fog lal ta a Kis-Kü kül -
lõ híd ját, és híd fõ ál lást ala kí tott ki a fo lyó bal-
(dé l i) part ján. Más nap tá ma dá sát foly tat va 4-5
km-t tört elõ re, és el ér te az Ele kes (Alecuº)– -
Szásznagyvesszõs (Veseuº) te rep sza kaszt. Bal -
szár nyá val Szásznagyvesszõs és Dicsõszent már -
ton kö zött fel zár kó zott a Kis-Küküllõ jobb part já -
ra, de nem fog lalt újabb híd fõt a balparton, il let ve
nem tá gí tot ta to vább az elõ zõ nap Dicsõ szent -
már tonnál fog lalt híd fõt. Ab ban, hogy a 2. ma -
gyar pán cé los had osz tály bal szár nya 8-án nem lép -
te át a fo lyót, sze re pe volt a 9. ro mán gya log had -
osz tály ad dig tar ta lék ban lé võ két ez re de azapi be -
ve té sé nek és fel zár kó zá sá nak a fo lyó dé li part já ra,
il let ve a dicsõszentmártoni ma gyar hídfõre.26

A Gruppe Siebenbürgen zö mét al ko tó 8.
SS lo vas had osz tály szep tem ber 7-én a 2. ma gyar
pán cé los had osz tály híd fõ je és Héderfája kö zött
is, ez zel Dicsõszentmárton és az or szág ha tár
(Kó ród szentmárton) kö zött tel jes hossz ban fel -
zárkozott a Kis-Küküllõ jobb- (észa ki) part já ra.
Ez az Er dély-cso port jobb szár nyán 7 km-es, at tól
ke let re egy re ki sebb elõ re nyo mu lást je len tett dé li
irány ban. Az elõ zõ nap Szász ör mé nye sig elõ re -
tört ma gyar-né met harc cso port a 6. ro mán ki kép -
zõ gya lo gos had osz tály harc ba ve té se és el len lö -
ké se mi att vis  sza vo nult a Kis-Küküllõ észa ki
part já ra. A fo lyó dé li part ján a ha tár tól a ro mán
6., 21., s a dicsõszentmártoni híd fõ ig a 11. ki kép -
zõ gya log had osz tály ala kí tott ki vé dõ ál lá so kat.
8-án a cso port már nem foly tat ta tá ma dá sát. A
cso port kö te lé ké ben har co ló ma gyar pán cél vo nat
te vé keny sé gé rõl 7-én és 8-án nincs be jegy zés a
had se reg cso port hadinaplójában.27

A szep tem ber 5-én in dult tá ma dás há rom
nap ja alatt az ab ban részt ve võ négy had osz tály

(ma gyar 7. és 9. tá bo ri pót-, 2. pán cé los-, il let ve
8. SS lo vas-) át la go san 50, a leg mé lyebb pon ton
65 km-es elõ re nyo mu lást ért el. A szem ben ál ló 4.
ro mán had se reg a tá ma dás el sõ nap ján meg in -
gott, vé del me szét esett. A har ma dik nap es té jé re
ös  sze szed te ma gát an  nyi ra, hogy a Nagyenyed -
Ele kes–Dicsõszentmárton–Kis-Küküllõ vo na lon
le las sí tot ta a ma gyar-né met tá ma dást, il let ve ki -
ala kí tot ta sa ját összefüggõ arc vo na lát.

A tá ma dás az el sõ na pon va ló ban gyor san
te ret nyert. A né met napijelentés sze rint Tordát a
7. pót had osz tály 5-én 13 órá ra el fog lal ta. Ez 8 óra
alatt 20 km meg té tel ét je len tet te, ami 2,5 km-es
tá ma dá si ütem nek fe lel meg óránként.28

A tá ma dás gyor sa sá gá ban min den át ta -
nul má nyo zott for rás meg egye zik. VE RESS La jos
ve zér ez re des had se reg pa rancs nok úgy fo gal maz
em lék ira ta i ban, hogy “Elõ nyo mu lá sunk a ro má -
no kat meg lep te. A ha tár õr sök meg ad ták ma gu kat.
A cse kély el len ál lást Tordánál meg tör ve, a had se -
reg es té re Ara nyos Bá nya–Tordát ér te el.”29

ADONYI-NAREDY Fe renc majd nem
szó sze rint ugyan ezt eme li ki emig rá ci ó ban írott
mun ká já ban. Igaz, hogy köny vé nek tör té ne ti ér -
té ke vi tat ha tó, de nem sza bad el fe lej te ni, hogy a
25. gya log had osz tály ve zér ka ri fõ nö ke ként át él te
az ese mé nye ket (lát tuk, hogy had osz tá lya el sõ
sze rel vé nyei a tá ma dás meg in dí tá sá nak ide jé re
már be ér kez tek Észak-Er dély be). En nek alap ján
úgy vél jük, hogy a 2. ma gyar had se reg tá ma dá sá -
nak el sõ há rom na pon el ért elõ re tö ré si üte mé re
tett meg ál la pí tá sai elfogadhatók.30

Van két el sõd le ges for rás is, amely az el sõ
nap gyors tér nye ré sé rõl ta nús ko dik. A 25. gya log -
had osz tály ha di nap ló ja óra-perc re rög zí ti a tör té né -
se ket, mi u tán a 9. tá bo ri pót had osz tály tör zsé nek
harc ál lás pont ján ott tar tóz ko dott a 25. had osz tály
ös  sze kö tõ tiszt je, HERTELENDY Lász ló fõ had -
nagy. A je len té se alap ján tett be jegy zé sek sze rint
“Az elg. igen kis el len ál lást tanusított, ame lyet a
len dü le te sen tá ma dó 9. tart. ho. csa pa tai le tör tek.
Csa pa ta ink fo ko za to san tért nyer nek. ... igen tá vol
... hal lat szott csak tü. tûz, amely ... a ré szünk rõl tád-
ó hk. lö ve gek tõl szár ma zott. A 9. tart. ho. vkf-étõl
ka pott tá jé koz ta tás sze rint a tád. min den ko mo lyabb
el len ál lás nél kül fo lya ma to san ha lad. ...”31
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VIDOS Gé za ve zér õr nagy, a II. ma gyar
had test mû sza ki pa rancs no ka nap ló já ban ha son ló
tar tal mú so ro kat ve tett pa pír ra: “... csa pa ta ink rö -
vid elõ ké szí tõ tü zér sé gi tûz után ha tal mas len dü -
le tet kap nak ... A ko ra dél utá ni órák ban tá ma dá -
sunk már mint egy 15 km-rel ha ladt elõre.”32

FRIESSNER em lék ira ta i ban ugyan csak
el is me ri a tá ma dás kez de ti gyors tér nye ré sét. An -
nak el aka dá sát a Dé li-Kár pá tok át já ró in át be -
özön lõ szov jet csa pa tok ha tá sá ra meg erõ sö dõ el -
len ál lás sal ma gya ráz za, de csak az el kö vet ke zõ
na pok ban. At tól el te kint ve, hogy a 2. ma gyar
had se reg és a Gruppe Siebenbürgen tá ma dá sa
an nak 8.-i le ál lí tá sá ig te ret nyer, s hogy 8-án a tá -
ma dók még nem ke rül tek harc érint ke zés be szov -
jet csa pa tok kal, FRIESSNER meg ál la pí tá sa igen
fi gye lem re mél tó. A had se reg cso port pa rancs no -
ka ugyan is elõ sze re tet tel ócsá rol ja a ma gyar csa -
pa tok harc kész ség ét és har ci ér té két. Min den
vissza vo nu lá sért, szov jet át tö ré sért a ma gyar csa -
pa to kat okol ja. Né ze tei el le né re, ame lye ket ké -
sõbb nyug dí jas ként sem re vi de ált, FRIESSNER
el is me rõ en nyi lat ko zik a tá ma dás kez de tén el ért
teljesítményrõl.33

A szov jet for rá sok is el is me rik a ma gyar
tá ma dás gyors tér nye ré sét. ZAHAROV 20-40
km-es elõ re tö rés rõl ír az el sõ, to váb bi 20-25 km-
es ma gyar tér nye rés rõl a kö vet ke zõ két na pon s
ar ról, hogy szep tem ber 5-7-én fenn állt a ve szé lye
a 4. ro mán had se reg tel jes (sic!) szét zú zá sá nak. A
ki ala kult hely ze tet az zal ma gya ráz za, hogy a ro -
mán had se reg ép pen át cso por to sí tás és fel vo nu lás
alatt állt, mi kor a ma gyar tá ma dás be kö vet ke zett,
így ve ze té si szer vei ös  sze za va rod tak, nem tud ták
kel lõ ha té kony ság gal irá nyí ta ni a csa pa to kat. Ez
csak rész ben igaz (l. RA VASZ, SSzzéé kkeellyy ffööll ddii hhaarr --
ccii eessee mméé nnyyeekk,, 11999944.. aauu gguusszz ttuuss vvéé ggee -- sszzeepp tteemm bbeerr
eellee jjee,, in: ACTA - 1996, 297-298, “A szem ben ál ló
fe lek”). Igaz a ma ga sabb pa rancs nok sá gok szint -
jén, de nem a had osz tály okén. A sor had osz tály ok
és a ter ri to ri á lis ala ku la tok az érin tett tér ség ben
hos  szabb ide je a he lyü kön vol tak, leg fel jebb be -
so ro lá suk vál to zott az egyes had test pa rancs nok -
sá gok kö zött. ZAHAROV men te ge tõ jel le gû ma -
gya rá za ta ilyen for mán meg íté lé sünk sze rint nem
áll ja meg helyét.34

MINASZJAN kom men tár nél kül tesz
em lí tést a ma gyar tá ma dás ról, de õ is le ír ja, hogy
az az el sõ na pon 20-30 km-es tá ma dá si üte met
ért el.35

A ro mán szak iro da lom igyek szik ár nyal -
tan fo gal maz ni, de nem ta gad ja a ma gyar tá ma -
dás ered mé nyes sé gét. Ar ról ír, hogy a 2. ma gyar
had se reg el ké sett ez zel a tá ma dás sal, s ez zel ma -
gya ráz za a ro mán vé de lem gyors ös  sze om lá sát.
Nem té te lez ték fel ugyan is, hogy a tá ma dás ak -
kor is meg in dul, ami kor a szov jet csa pa tok már
be lép tek Dél-Er dély te rü le té re. Min den eset re a
ro mán csa pat tes tek hõ si es el len ál lá sá ról és a ve -
ze tés jól szer ve zett sé gé rõl ír, ki emel ve, hogy
ezek együt te sen meg aka dá lyoz ták a ma gyar-né -
met tá ma dó kat cél juk el éré sé ben, amit a 4. ro mán
had se reg szét zú zá sá ban és a kez de mé nye zés
meg ra ga dá sá ban ha tá roz meg. Ér de kes ös  sze vet -
ni a ro mán tör té né szek ál tal hang sú lyo zott ál lí tá -
so kat a csa pa tok ve ze tett sé gé rõl és helyt ál lá sá ról
a ZAHAROV-könyvben a ro mán meg hát rá lás
in do ka ként fel ho zott tényezõkkel.36

Más, ke vés sé had tör té ne ti jel le gû ro mán
munkák csu pán meg em lí tik, hogy szep tem ber 5-
én volt egy ma gyar-né met, 13-án egy újabb ma -
gyar tá ma dás, de ezt “Az 1. és 4. ro mán had se reg
csa pa tai el len ál lá suk kal meg hi ú sí tot ták...” Szót
sem ej te nek a 2. ma gyar had se reg, majd IV. ma -
gyar had test ál tal el ért elõ re nyo mu lás ról, de ar ról
sem, hogy mind két eset ben a szov jet csa pa tok
be kap cso lód tak a had mû ve le tek be ro mán ol da -
lon. Úgy vél jük, ezen ál lí tá sok cá fo la tá ra kü lön
nin csen szükség.37

Szep tem ber 7-én a Hon véd Ve zér kar 6.
osz tá lya elõ ször adott ki köz le ményt az MTI szá -
má ra a ma gyar tá ma dás meg in du lá sa óta. A 29.
szá mú ha di je len tés igen szûk sza vú an a ké szü lõ dõ
ro mán tá ma dás meg elõ zé sé re irá nyu ló ma gyar el -
len tá ma dás ról tu dó sít Ko lozs vár - Torda tér sé gé -
ben. A 6. osz tály az el ért ered ményt el tú loz va fo -
gal maz ta meg, de az 1. osz tá lyon azt re á lis sá ja ví -
tot ták. Az idé zet ben dõlt be tû vel a had mû ve le ti
osz tály be tol dá sai sze re pel nek. “... a ma gyar ha tá -
rok meg vé dé sé re a nagyobbszabású ro mán be tö -
ré sek meg elõ zé sé re csa pa ta ink f. hó 5-én el len tá -
ma dást haj tot tak vég re Ko lozs vár meg tá ma dá sá ra
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fel vo nult ro mán erõ cso port el len. A ro mán erõ -
cso por tot rész ben meg sem mi sí tet tük rész ben pe -
dig Tordán túl ra ve tet tük vis  sza és je len tõs zsák -
mány ra tet tünk szert. A szá mos fo goly kö zött van
töb bek kö zött a pa rancs nok ló ro mán tá bor nok is.”
Ér de kes, hogy a fog ság ba esett VALENTIANU
tá bor nok ra vo nat ko zó an, nyil ván pro pa gan disz ti -
kus okok ból, nem ja ví tot tak be le a szö veg be, no -
ha tud ták, hogy õ “csak ” egy had osz tály pa rancs -
nok volt, s nem a szem ben ál ló 6. ter ri to ri á lis had -
test, vagy a 4. had se reg parancsnoka.38

(A szep tem ber 5. és 9. kö zöt ti pár hu za -
mos szé kely föl di ese mé nyek rõl l. RA VASZ,
ii..mm., 279-281)

ÁÁtt mmee nneett vvéé ddee lleemm bbee,, sszzeepptt.. 77--1122..

Szep tem ber 7-én már olyan mér té kû volt
a szov jet csa pa tok be áram lá sa a Dé li-Kár pá tok
át já ró in ke resz tül, hogy a had se reg cso port pa -
rancs nok sá ga le he tet len nek ítél te a 2. ma gyar
had se reg és a Gruppe Siebenbürgen tá ma dá sá nak
foly ta tá sát, il let ve a Szé kely föld to váb bi vé del -
mét. A né met légifelderítés ek kor már a 6. szov -
jet gár da harckocsihadsereg fõ erõ i nek át ke lé sét
je len tet te a Vöröstoronyi- és a Vul ká ni-szo ro son
át, szov jet pán cé los osz lo pot je len tett Nagy sze -
ben tõl észak ra is.39

FRIESSNER ezek alap ján el ha tá roz ta,
hogy a 2. ma gyar had se reg nek és a Gruppe
Siebenbürgennek vé de lem be kell át men nie. A vé -
de lem ki épí té sét a Nagy-Küküllõ (Târnava Mare,
Grosse Kokel) men tén ha tá roz ta meg. GROL-
MAN 12 óra kor pa rancs no ka el ha tá ro zá sá nak
meg fe le lõ en ad ta ki had mû ve le ti pa ran csát. En -
nek meg fe le lõ en a 2. had se reg jobb szár nyá nak
Gyu la fe hér vár tól (Alba Iulia, Karlsburg) fel fe lé
kel lett vé dõ ál lá so kat fog lal nia a Ma ros jobb- (ott
észak-nyu ga ti) part ján Nagyenyedig (Aiud,
Strassburg), bal szár nyá nak a Nagy-Küküllõ jobb-
(észa ki) part ján kel lett vé de lem be át men nie Er -
zsé bet vá ros tól (Dumbrãveni, Elisabethstadt) a
tor ko la tig (a Ma ros ba). Ott kel lett csat la ko zást ki -
épí te ni a 2. ma gyar pán cé los had osz tály nak és a 8.
SS lo vas had osz tály nak. Utób bi nak, amely a
Gruppe Siebenbürgen fõ ere jét ad ta, szin tén a

Nagy-Küküllõ men tén kel lett ki épí te nie vé dõ ál lá -
sa it, a ha tár tól (a fo lyó Székelykeresztúrnál ke -
resz tez te az ak ko ri ma gyar-ro mán ha tárt) Er zsé -
bet vá ro sig. Eh hez az Er dély-cso port nak bir tok ba
kel lett ven nie Se ges várt (Sighiºoara, Schässburg).
GROLMAN pa ran csá ban az nap, te hát 7-én es tig
ha tá roz ta meg a ki je lölt vo nal elérését.40

A fel adat sza bás egy szer re volt re á lis és
ir re á lis. Fel tét len re á lis volt a vé de lem be va ló át -
me net el ren de lé sé ben, hi szen a szov jet csa pa tok
be özön lé sé vel az erõ vi szony ok oly mér ték ben
vál toz tak meg, ami már le he tet len né tet te a tá ma -
dás foly ta tá sát, sõt pa pír for ma sze rint ál ló vé de -
lem meg szer ve zé sé re sem hagy tak sok esélyt. Ir -
re á lis nak ítél jük vi szont an  nyi ban, hogy nem ál lí -
tot ta le azon nal a tá ma dást, s nem ren del te el
azon nal a vé de lem be va ló át me ne tet az el ért te -
rep sza ka szon, te hát ál ta lá ban a Kis-Küküllõ és a
Ma ros vo na lán. Ez zel egy részt egy tel jes nap pal
több idõ állt vol na ren del ke zé sé re a vé dõ ál lás ok
ki épí té sé re, más részt nem tör tént vol na meg el ér -
he tet len tá ma dá si cé lok meg ha tá ro zá sa.

A Nagy-Küküllõ ugyan is át lag 20 km-re
dé lebb re fo lyik, mint a Kis-Küküllõ, az zal pár hu -
za mo san nyu ga ti irány ba. Lát tuk, hogy a ro mán
el len ál lás ép pen 7.-re kez dett meg erõ söd ni, s
hogy a ma gyar-né met csa pa tok er re a nap ra a Kis-
Küküllõ vo na lát a Kis-Küküllõ dé li part ján ép pen
7-én szá mol ta fel a 6. ro mán ki kép zõ gya log had -
osz tály; a 2. ma gyar pán cé los had osz tály ugyan 7-
én fog lalt híd fõt Dicsõszentmártonnál, de at tól
nyu gat ra még el sem ér ték a ma gyar se reg tes tek a
fo lyót. Sõt, más nap a 2. pán cé los had osz tály és a
9. tá bo ri pót had osz tály, a négy had osz tály ból az a
ket tõ, amely 8-án is te ret nyert, csak 5-8 km-re
tud ta meg kö ze lí te ni a Kis-Küküllõ Küküllõvár
(Cetatea de Bal ta) alat ti sza ka szát.

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke szep tem ber
7-én szin tén tá ma dás sal el éren dõ fel ada tot ha tá ro -
zott meg. A 2. pán cé los had osz tály nak Gyu la fe -
hér vá ron át Hát sze gig kel lett (vol na) ki jut nia, mi -
e lõtt vé de lem be megy át. A tá ma dás ba be kel lett
(vol na) kap cso lód nia az 1. és 2. he gyi pót dan dár -
nak, még pe dig a Nagy vá rad - Bánffy hu nyad vo -
nal ról Be lé nyes irá nyá ba. Eh hez in téz ked  tek e két
se reg test át cso por to sí tá sá ra Abrud bánya ál ta lá nos
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te rü le té re. 9-én meg kel lett (vol na) in dí ta nia tá -
ma dá sát a IV. had test nek is, s a Ma ros völ gyé ben
az 1. pán cé los had osz tály nak ta lál koz nia kel lett
(vol na) a 2. pán cé los hadosztállyal.41

A Fõ ve zér ség ugyan ek kor in téz ke dett a
VII. ma gyar had test pa rancs nok ság, il let ve a 4., 8.
tá bo ri pót had osz tály és a 12. tar ta lék had osz tály
Nagy vá rad tér sé gé ben tör té nõ ös  sze vo ná sá ra is,
szin tén tá ma dó célzattal.42

A Hon véd Ve zér kar had mû ve le ti osz tá -
lyá nak 7-én ki adott pa ran csa i ban re a li zá ló dott tá -
ma dó el kép ze lé se ket ha son ló okok ból tart juk ir -
re á li sak nak, mint GROLMAN had mû ve le ti in -
téz ke dé sét. A ma gyar in téz ke dé sek an nál is in -
kább bí rál ha tók, mi vel a Fõ ve zér ség ren del ke zett
a 6. szov jet gár da harckocsihadsereg Dél-Er dély -
be va ló be ér ke zé sé re vo nat ko zó in for má ci ók kal. 

A had mû ve le ti osz tály ve ze tõ je 7-én dél után
a 2. had se reg törzs szál lá sá ra küld te BAGAMÉRY
Jó zsef ve zér ka ri szá za dost, hogy a hely szí nen tá -
jé ko zód jon a ma gyar csa pa tok el ért hely ze té rõl, a
to váb bi har ci le he tõ sé ge i rõl. A lá to ga tás ról fenn -
ma radt fel jegy zés ben vi lá go san meg fo gal ma zó -
dott, hogy a Vul kán-szo ro son át elõ zõ nap óta
be áram ló szov jet pán cé lo sok vár ha tó an már 8-án
el érik a 2. had se reg éle it, s hogy ezek kel szem -
ben a tér ség ben har co ló két ma gyar had osz tály
“... ered mé nyes fel tar tóz ta tó erõt nem kép vi sel”.
Azt is írás ba fek tet ték, hogy “...a 2. hds. pk. úr a
2. pc. ho. al kal ma zá sát a ja va sol tak sze rint le he -
tet len nek tart ja...” A két pót hegyidandár tá ma -
dás ba ve té sét VE RESS el ké sett nek ne vez te, azo -
kat in kább a 2. had se reg fõ erõi vis  sza vo nu lá si út -
vo na la i nak biz to sí tá sá ra kivánta vol na al kal maz ni.

VE RESS és BAGAMÉRY ál lás pont ja
csu pán a IV. had test tá ma dó la gos be ve té sé ben
egye zett meg, mi vel an nak még vol na ide je bir tok -
ba ven ni az Er délyt a Partiumtól el vá lasz tó he gyek
ki já ra ta it a Ma ros és a Fe hér-Kö rös ten ge lyé ben, s
ez zel kés lel tet ni (nem meg ál lí ta ni) a szov jet tér -
nye rést, amely az zal fe nye get, hogy “... meg fog ják
elõz ni nem csak a 2., ha nem az 1. hds. vis  sza vo nu -
lá sát is és va ló szí nû leg a Szil ágy ság és a Nyír ség
te rü le tén dön tõ ve re sé get fog rá juk mér ni.” 43

A Hon véd Ve zér kar had mû ve le ti osz tá -
lyá nak had mû ve le ti uta sí tá sát mind ezek el le né re

az mo ti vál hat ta, hogy GROLMAN had mû ve le ti
uta sí tá sát nyo ma té kos ké rés for má já ban még dél -
ben a Fõ ve zér ség tu do má sá ra hoz ták. Az ezt
meg örö kí tõ KUBINYI fõ had nagy az zal a meg -
jegy zés sel zár ta a fel jegy zést, hogy “Bár köz lé sét
az ezr. úr (JESSEL né met ez re des, GREIFFEN-
BERG ve zér ka ri fõ nö ke – R.I.) nem ab ban a for -
má ban tet te, de az pa rancs nak tekintendõ.”44

Az már sok kal ér de ke sebb prob lé ma,
hogy a Fõ ve zér ség mi ért li ci tál ta túl GROLMAN
in téz ke dé sét, hi szen lát hat tuk, hogy tá vo lab bi el -
éren dõ te rep sza kaszt ha tá ro zott meg a Dél-Uk raj -
na Had se reg cso port ve zér ka ri fõ nö ké nél, s na -
gyobb rész vé tel ét ren del te el a tá ma dás ba. A ma -
gunk ré szé rõl úgy vél jük, így pró bál tak né mi esélyt
ad ni a GROLMAN ál tal meg ha tá ro zott fel adat
vég re haj tá sá ra, még a he lyi vi szo nyo kat és le he -
tõ sé ge ket ná luk fel te he tõ en job ban is me rõ VE -
RESS el le né ben is. Va gyis úgy gon dol hat ták, az
ál ta luk ki je lölt tá ma dá si cé lok el éré sé re va ló tö -
rek vés köz ben VE RESS el éri GROLMAN kö ze -
leb bi tá ma dá si cél ja it. Ez a túl tel je sí tés nem nyer -
te el a né met had ve ze tés tet szé sét. GROLMAN,
aki nek GREIFFENBERG ve zér ka ri fõ nö ke hív ta
fel a fi gyel mét, hogy a ma gyar Ve zér kar az övé tõl
el té rõ tar tal mú had mû ve le ti uta sí tást adott ki, az
OKH-hoz for dult az el té rõ ma gyar pa rancs meg -
vál toz ta tá sa ér de ké ben. GROLMAN ezen lé pé sé -
bõl ki érez he tõ, hogy a had se reg cso port ve zér ka ri
fõ nö ke még a sa ját ma ga ál tal meg sza bott tá ma -
dá si cé lok tel je sít he tõ sé gé ben is kételkedett.45

A Hon véd Ve zér kar had mû ve le ti osz tá -
lyá nak fenn ma radt irat anya gá ban nem ta lá lunk
ar ra vo nat ko zó ira tot vagy irat ki adás ra vo nat ko -
zó be jegy zést, hogy szep tem ber 8-án a 2. ma gyar
had se reg tá ma dá sát le ál lí tot ták vol na. Olyan be -
jegy zést vi szont igen, hogy a 9-én meg in dí tan dó
újabb tá ma dás hoz az 1. had se reg tõl ki kell von ni
két gép von ta tá sú tü zér osz tályt és a 151. so ro zat -
ve tõ tü zér osz tályt, s azo kat át kell irá nyí ta ni a 2.
had se reg hez. Két nap pal ké sõbb min den eset re a
már szál lí tás alatt ál ló 151. osz tályt a IV. had test -
hez irá nyí tot ták át.46

Azt tud juk, hogy a IV. had test tá ma dá sát
8-án 10.-re, 9-én 11.-re ha lasz tot ták, de ezek az in -
téz ke dé sek sem tar tal maz tak (a fenn ma radt uta lá -
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sok sze rint leg alább is nem) sem mit a 2. had se reg
tá ma dá sá nak le ál lí tá sá ra vonatkozóan.47 A to váb -
bi ak ban a IV. had test tá ma dá sa meg in du lá sá nak
kö rül mé nye it nem kí sér jük fi gye lem mel. An nak
el le né re sem, hogy (el len tét ben a 2. had se reg ere -
de ti tá ma dá sá nak had mû ve le ti uta sí tá sá val) a IV.
had test tá ma dá sá ra vo nat ko zó szep tem ber 12.-i
ma gyar had mû ve le ti uta sí tás fennmaradt.48

Az vi szont meg jegy zen dõ, hogy a IV.
had test tá ma dá sá ra vo nat ko zó had mû ve le ti uta sí -
tás, amit a tá vol lé võ VÖ RÖS Já nos ve zér ez re des
he lyett LÁSZ LÓ Dé nes al tá bor nagy, ve zér kar fõ -
nök-he lyet tes írt alá, a 2. had se reg tá ma dá sá ról is
ír: “Szán dé kom: a IV. had test és 2. hds. tá ma dá -
sá val a Bi har tömb jét bir tok ba ven ni...”. Ez eset -
ben a 2. had se reg alatt a II. had test hez nyu gat ról
csat la ko zó VII. had test rõl van szó, LÁSZ LÓ en -
nek szá má ra ha tá roz meg olyan harc fel ada tot,
amely köz vet le nül már nem kap cso ló dik a II.
had test szep tem ber 5-én meg in dult táma dá sá -
hoz.49 (A 2. had se reg és a VII. had test kap cso ló -
dá sát az alá ren delt sé gi vi szo nyo kat il le tõ en l. “A
2. had se reg fel ál lí tá sa és szer ve ze te”, in: RA -
VASZ, ii..mm., 290-297)

Konk rét le vél tá ri for rás sal nem ren del ke -
zünk te hát ar ra vo nat ko zó an, hogy a 2. ma gyar
had se reg tá ma dá sát szep tem ber 8-án ma gyar
rész rõl le ál lí tot ták, ada tok kal azon ban igen.
KÁL MÁN Dá ni el azt ír ja, hogy a Fõ ve zér ség tõl
8-án vá rat la nul (sic!) pa rancs ér ke zett a tá ma dás
le ál lí tá sá ra, s hogy a pa ran csot a szov jet csa pa tok
át ke lé sé vel in do kol ták a Dé li-Kár pá tok hágóin.50

A 25. ma gyar gya log had osz tály had mû -
ve le ti nap ló já nak ta nú sá ga sze rint VE RESS már
szep tem ber 8-án kö zöl te a had se reg tá ma dá sa
meg ál lí tá sá nak és vis  sza vé tel ének szán dé kát
HOLLÓSY-KUTHY Lász ló ve zér õr nagy had -
osz tály pa rancs nok kal, el ren del ve egy ben, hogy a
had osz tály kezd je meg vé dõ ál lás ok ki épí té sét az
Ara nyos vo na lán. Azt azon ban eb ben a nap ló be -
jegy zés ben sem ta lál juk meg, hogy ki is ad ta vol -
na vis  sza vo nu lás ra vo nat ko zó parancsát.51

A 2. had se reg pa rancs no ká nak há rom kö -
te tes mun ká ja a tá ma dás le ál lí tá sát te kint ve,
meg íté lé sünk sze rint, au ten ti kus nak fo gad ha tó
el. VE RESS La jos azt ír ja, hogy a ma ga ré szé rõl,

egyet ér tés ben tör zsé nek tiszt je i vel, már szep tem -
ber 6-án ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a
szov jet csapatok dél-er dé lyi je len lé te kö vet kez té -
ben tel je sít he tet len né vált az ere de ti had mû ve le ti
cél, a Dé li-Kár pá tok át já ró i nak bir tok ba vé te le és
le zá rá sa. E nap tól kezd ve a ve ze té se alatt ál ló
hadseregparancsnokság már ar ra tö re ke dett,
hogy a had se reg se reg tes tei jól véd he tõ te rep sza -
kasz ok ra jus sa nak ki, s hogy a tá ma dást en nek
ér de ké ben már csu pán kor lá to zott cél lal sza bad
foly tat ni uk. Ez a kor lá to zott cél a Ma ros-vo nal
el éré se volt, ami egy be cseng a had se reg cso port
pa rancs nok sá gá nak szán dé ká val a Maros-
Stellung vé del mét il le tõ en. VE RESS azt is meg -
jegy zi, hogy egy elõ re (te hát 6-án) az alá ren delt
se reg tes tek pa rancs nok sá ga it nem tá jé koz tat ta a
nagylétszámú szov jet magasabbegységek át ke lé -
sé rõl a Dé li-Kár pá tok há gó in, mi vel nem sze ret te
vol na tá ma dá suk len dü le tét megtörni.52

A Ma ros-vo nal azon ban VERESSnél is
csak el vi fo ga lom volt. A föld raj zi vi szo nyok
függ vé nyé ben a ma gyar had se reg pa rancs nok az
Ara nyos tor ko la tá ig szán dé ko zott a vé de lem pe -
rem vo na lát a Ma ros jobb- (észa ki) part ján ki ala -
kí ta ni, at tól ke let re az Ara nyos bal- (észa ki) part -
ján. El ha tá ro zá sá nak meg fe le lõ en a 25. gya log -
had osz tályt, a Székelykocsárdnál be ve tett négy
zász ló al jat leszámíta, ele ve az Ara nyos-men ti vé -
de lem ki épí té sé re ren del te ún. fel vé te li ál lás ba.
Ez azt je len tet te, hogy a had osz tály zö mé nek meg
kel lett kez de nie a vé de lem ki épí té sét a fo lyó men -
tén, s biz to sí ta nia kel lett a had se reg fõ erõ i nek
vissza vo nu lá sát a fo lyó mö gé. VE RESS itt egye -
ne sen vé del mi ter vet em le get. Meg íté lé sünk sze -
rint ez te kint he tõ a tordai csa ta elõjátékának.53

Ar ra vo nat ko zó an, hogy a 2. ma gyar had -
se reg pa rancs no ka már 6-án el ha tá roz ta a vis  sza vo -
nu lást a Ma ros-vo nal ra, ren del ke zünk egy köz ve -
tett bi zo nyí ték kal. ESZE Je nõ szá za dos, a 2. pán -
cél had osz tály kö te lé ké be tar to zó 2. pán cé los utász -
zász ló alj pa rancs no ka már 7-én pa ran csot ka pott
Marosludasnál (Ludus) egy híd fõ ál lás be ren de zé -
sé re a Ma ros bal- (dé li) part ján, va la mint a Ma ro -
son át íve lõ hi dak rob ban tá sá nak elõkészítésére.54

A vé de lem be va ló át me ne tet el ren de lõ
pa ran csot, leg alább is VE RESS így em lé ke zik, 9-

322



én ad ta ki a 2. ma gyar had se reg pa rancs nok sá ga.
Ez már tar tal maz ta a folyómenti vé dõ ál lás ok el -
fog la lá sá hoz szük sé ges vis  sza vo nu lá si felada-
tokat is. A pa rancs ki adá sá nak idõ pont ját a had -
se reg pa rancs nok az zal in do kol ja, hogy ezen a na -
pon a 7. és 9. tá bo ri pót had osz tály már köz vet len
harc érint ke zés be ke rült a szov jet csa pa tok kal, s
hogy azok vis  sza is ve tet ték né hány km-rel a két
had osz tályt, ame lyek csak né met ro ham lö ve gek
és két né met utász zász ló alj (a 92. és 207.) tá mo -
ga tá sá val tud ták az arc vo na luk ba be tört szov jet
pán cé lo so kat elreteszelni.55

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál tal a há -
bo rú után (köz vet le nül) ké szí tett békeelõkészítõ
ira tok sze rint a 2. ma gyar had se reg csak egy nap -
pal ké sõbb, 10-én ke rült köz vet len harc érint ke -
zés be szov jet csa pa tok kal. A ma gunk ré szé rõl a
9.-i dá tu mot fo gad juk el, nem csu pán azért, mert
VE RESS La jos em lé ke zé sét eb bõl a szem pont -
ból meg bíz ha tó nak fo gad juk el, de azért is, mert,
mint lát ni fog juk, 9-én tör tént a leg na gyobb te rü -
let vesz tés a tá ma dá sát ép pen be fe je zõ 2. ma gyar
had se reg arc vo na lán, a Marosújvár (Ocna
Mureº)–Dicsõszentmárton (Târnãveni) kö zöt ti
sáv ban, sok kal na gyobb, mint 10-én.56

Szep tem ber 8-án es te a 2. ma gyar had se -
reg két had osz tá lya min den eset re, a Dél-Uk raj na
Had se reg cso port napijelentése sze rint, már meg -
kezd te az elõ ké szü le te ket a vis  sza vo nu lás ra a Ma -
ros-vo na lig, il let ve há tul el he lyez ke dõ csa pat ré -
sze ik kel ott a vé dõ ál lás ok ki épí té sét. Itt a 7. és 9.
tá bo ri pót had osz tály ról van szó, bár a napijelentés
nem ne ve zi meg azo kat. An  nyi ban pon to sí ta nunk
kell a né met for rás ba le ír ta kat, hogy (l. a dis  szer -
tá ció III/4. fe je ze te: “A 25. gya log- és a 2. pán  cé -
los  had osz tály fel vo nu lá sa és harcba lépése”,
sszzeerrkk.. mmeeggjj..) a vé dõ ál lás ok ki épí té sé hez nem a
két had osz tály hátsóbb csa pat ré szei vé gez ték, ha -
nem el sõ sor ban a 25. ma gyar gyaloghadosztály.57

A KESSEL-zárócsoport ugyan ek kor be ér ke zett
Marosbogát tér sé gé be (meg ala ku lá sát és ré sze it l.
RA VASZ, ii..mm., 282-290: “A né met Dél-Uk raj na
Had se reg cso port vis  sza vo nu lá sa Romániából...”).58

9-én a 7. tá bo ri pót had osz tály a Vidály
(Vidolm)–Torockó (Rimetea)–Torockógyer tyá nos
(Vãliºoara)–Maroscsesztve (Cisteiu de Mureº)

vo nal ra vo nult vis  sza, Miriszlót ki ürít ve. Ma -
roscsesztvétõl az arc vo nal Maroskoppándig
(Copand) a Ma ros jobb- (észa ki) part ján hú zó -
dott. Az et tõl a köz ség tõl a fo lyó mö gé vis  sza vo -
nu ló 9. tá bo ri pót had osz tály a marosludasi ki vé -
te lé vel fel ad ta híd fõ it a Ma ros dé li part ján. A 2.
pán cé los had osz tály a Maroskoppánd - Ma gyar -
bük kös (Bichiº) - Dicsõszentmárton (Târnãveni)
vo na lig hú zó dott vis  sza, Dicsõszentmártont és
ez zel az ot ta ni híd fõt fel ad va. Dicsõ szent már ton -
tól fel jebb az arc vo nal ezen a na pon még to vább -
ra is a Kis-Küküllõ men tén hú zó dott. A Ma ros -
Kis-Küküllõ kö zöt ti sáv ban a vis  sza vo nu lás
mély sé ge el ér te a 10-15 km-t. (Marosújvártól ke -
let re 51, Dicsõszentmártontól nyu gat ra 10 km-t.)59

9-én a Hon véd Ve zér kar 6. osz tá lya újabb
köz le ményt adott ki. A 30. szá mú ha di je len tés
úgy fo gal maz, hogy “Ko lozs vár tól D-re Tordán át
elõ re tört csa pa ta ink a meg vert ro mán erõk ül dö -
zé se köz ben el ér ték a Ma ros vo na lát.” A saj tó nak
szánt tá jé koz ta tó, nyil ván a la kos ság meg nyug ta -
tá sá nak szán dé ká tól ve zérel ve, tel je sen ha mis
volt. Rég nem folyt már ül dö zés, sõt már fo lya -
mat ban volt a vis  sza vo nu lás (igaz, ép pen a Ma ros
vo na lá ra), s a ha di je len tés sze rint meg vert ro má -
nok ép pen meg in dul tak a vis  sza vo nu ló ma gyar
csa pa tok nyo má ban Ko lozs vár irá nyá ba. Az ek -
kor ra a 4. ro mán had se reg arc vo nal ára be ér ke zett
szov jet csa pa tok ról a köz le mény nem tett
említést.60

10-én a né met napijelentések ar ról szá -
mol nak be, hogy a 7. had osz tály az Ara nyos
men tén el len lö kést in dí tott Aranyoslonka vis  sza -
fog la lá sá ra, s hogy az el len lö kés 2 km-re a köz -
ség tõl észak ra el akadt, pon to sab ban ad dig ju tott
ki. Er re az el len lö kés re VE RESS vé del mi el kép -
ze lé se i nek meg va ló sí tá sá hoz szük ség volt, hi -
szen enélkül hé zag ke let ke zett vol na az Ara nyos-
vo nal vé del mé ben, s a ro mán csa pa tok be ha tol -
hat tak vol na a Gya lui-ha va sok ke le ti elõ he gyei
kö zé. A ro mán for rá sok e na pon nem je lez nek a
tér ség ben ma gyar tér nye rést, de nem is zár ják azt
ki, mi vel csak 13-án je lez nek újabb ro mán tér -
nye rést itt, ami kor is az 1. ro mán hegyihadosztály
el ér te és el fog lal ta az Aranyoslonkától 4 km-re
észak ra lé võ Al só ak lost (Ocoliº).61
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Az el len lö kést va ló já ban a 25. ma gyar gya -
log had osz tály haj tot ta vég re (l. rész le te sen a disz  -
szer tá ció em lí tett III.4. fe je ze té ben,  sszzeerrkk.. mmeeggjj..).

A 7. és 9. tá bo ri pót had osz tály egyéb arc -
vo nal sza ka sza in je len tõ sebb harc te vé keny ség
nem volt, le szá mít va azt, hogy Miriszlótól észak -
ra el há rí tot ták a ro mán csa pa tok egy zász ló alj-
ere jû tá ma dá sát, il let ve hogy az az nap elõ re vont
és be ve tett 7. ro mán ki kép zõ gya log had osz tály
Felvincnél (ak kor Vinþul de Sus, ma Unirea) át -
kelt a Ma ro son, be tört a vá ros ba, ahon nan azon -
ban a 9. ma gyar tá bo ri pót had osz tály ré szei az -
nap még kivetették.62

A 2. pán cé los had osz tály arc vo na lát 10-
én a Marosgezse (Gheja)–Cintos (Aþintiº)–
Marosdég (Deag)–Küküllõpócsfalva (Pãuciºoara)
vo na lig von ták hát ra. A vis  sza vo nu lás mély sé ge
a Ma ros és a Kis-Küküllõ kö zött már csak 2-4
km át la gos mély sé get ért el. Et tõl ke let re a vé de -
lem még min dig a Kis-Küküllõ észa ki part ján
állt. Dicsõszentmártontól 11 km-re ke let re, a 2.
pán cé los- és a 8. SS lo vas had osz tály csat la ko zá -
sá nál a 11. ro mán ki kép zõ gya log had osz tály si -
ker te len kisérletet tett a be tö rés re, ami a vis  sza -
vo nu lás ren de zett vég re haj tá sá ra utal.63

Ezen a na pon a fen ti vo na lon a 2. ma gyar
pán cé los had osz tály ré szé rõl már csak gya lo gos
utó vé dek har col tak. A harc ko csik a 10-re vir ra dó
éj sza ka át kel tek a Ma ros észa ki part já ra a
marosludasi köz úti hídon.64

Ugyan csak ezen a na pon a 2. ma gyar
pán cé los had osz tály még a Ma ros tól dél re vé de -
ke zõ utóvédei mö gött a Ma ros vo na lá nak biz to sí -
tá sát a Gruppe Siebenbürgen mû sza ki ala ku la tai
vet ték át, an nak elõ je le ként, hogy a vé dõ ál lás ok
el fog la lá sa kor a né met cso port ve szi át a 2. ma -
gyar had se reg bal szár nyá tól a Ma ros-vo nal vé -
del mét Marosludasig.65

Szep tem ber 11-én Székelykocsárd (Lun -
ca Mureºului– Szé kely föld vár (Rãzboieni Ceta te)
tér sé gé ben, a 7. és 9. ma gyar tá bo ri pót had osz tály
csat la ko zá sá nál, a 20. ro mán ki kép zõ gya log had -
osz tály arc vo na lán ke resz tül harc ba lé pett a 6.
szov jet gár da harckocsihadsereg 5. gár da harc -
kocsihadtestének egy harckocsidandára. A szov -
jet-ro mán cso por to sí tás es tig mint egy 5 km mély -

ség ben nyert te ret. A 7. ma gyar had osz tály arc vo -
na lá nak bal szár nyát el ka nya rí tot ta 90 fok ban,
hogy a tá ma dók fe lé néz zen, a sa rok pont a meg -
tar tott Felvinc volt. A 9. ma gyar had osz tály a né -
met 92. pán cé los utász és 207. utász zász ló alj se -
gít sé gé vel Székelykocsárdtól és Szé kely föld vár -
tól észak ra egy elõ re el re te szel te a be tö rést, de az
vi lá gos volt, hogy a Ma ros és az Ara nyos kö zöt ti
nyílt te re pen más nap a szov jet harc ko csik fel tar -
tóz ta tá sa nem lesz le het sé ges, a vis  sza vo nu lást az
Ara nyo sig ha ma ro san vég re kell hajtani.66

Az 5. szov jet gár da harckocsihadtest egy
má sik dandárának be ve té sé vel Dicsõszent már ton -
tól észak ra szin tén je len tõ sen meg vál to zott a hely -
zet. A 2. ma gyar pán cé los had osz tály ki ürí tet te a
Ma ros dé li part ját, Marosludastól dél re sem si ke -
rült híd fõt meg tar ta ni a fo lyó balpartján, a szov jet
harckocsidandár és a ro mán 9. gya log-, il let ve 8.
lo vas had osz tály Kutyfalvától (Cuci) Marosgezséig
(Gheja) ki ju tott a Ma ros vonalára.67

A szov jet-ro mán tá ma dás meg moz dí tot ta
a Gruppe Siebenbürgen 2. ma gyar pán cé los had -
osz tá lyá hoz ke let rõl csat la ko zó arc vo na lát is. A
8. SS lo vas had osz tály jobb szár nya fel ad ta a Kis-
Küküllõ vo na lát és vis  sza vo nult az Oláhkocsárd
(Cucurdea)–Mikefalva (Mica) terepszakaszra.68

A to váb bi ak ban a 2. ma gyar had se reg
vis  sza vo nu lá sa az Ara nyos-Ma ros vo na lá ra szep -
tem ber 12.-re fe je zõ dött be. A 25. gya log had osz -
tály ek kor ra tel jes egé szé ben fel vo nult a Torda -
Aranyosgyéres–Marosludas vo nal ra. A 25 km
szé les vé dõ sáv ba vo nult vis  sza a 2. pán cé los had -
osz tály is. Tordánál, Aranyosegerbegynél és
Gerendkeresztúrnál a két had osz tály egy-egy
híd fõt tar tott fenn az Ara nyos jobb part ján. A 7.
és 9. tá bo ri pót had osz tály, ame lyek a szep tem ber
5. óta el telt idõ alatt erõ sen le har colt tá vál tak, a
vis  sza vo nu lás be fe je zé se után hát ra von ták pi hen -
te tés re és fel töl tés re. A vé de lem Aranyos bá nyá -
tól (Baia de Arieº) Torda fe lé hú zó dó sza ka szát
11.-tõl az egyi de jû leg elõ re vont, azideig harc ba
még nem ve tett 1. és 2. pót hegyidandár fog lal ta
el. A 7. had osz tály Szelicse (Sãlicea)–Sütmeg
(ªutu)–Magyarpeterd (Petreºtii de Jos)–Indal
(Deleni), a 9. had osz tály Mezõcsán (Ceanu
Mare) –Mezõszentjakab (Pãdurea Iacobeni)– -
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Mezõ szopor (Soporu de Câmpie) tér sé gé ben fog -
lalt gyü le ke zé si kör le tet. Ez azt je len tet te, hogy a
7. had osz tály a Tordai-hasadékon át fo lyó Hasa -
dát-patak völ gyé ben, a 9. had osz tály az ara nyos -
egerbegyi híd fõ tõl észak ke let re 15-20 km-re a
Me zõ ség ben gyülekezett.69

13-án az utol só utó vé dek is át lép ték
(vissza fe lé) az Ara nyos vonalát.70

12-én GROLMAN táv ira ti úton pa ran -
csot adott a 2. ma gyar had se reg pa rancs nok sá gá -
nak az Ara nyos vo na lá nak min den áron va ló
meg tar tá sá ra. Láttuk, hogy ez meg egye zett VE -
RESS szándékával.71

A 8. SS lo vas had osz tály vis  sza vo nu lá sa
nem fe je zõ dött be szep tem ber 12-én. A had osz -
tály cent ru ma Radnót (Iernut) és Kerelõszentpál
(Sânpaul) kö zött 14.-re vo nult vis  sza a Ma ros
mö gé. Bal szár nya ek kor még a Kerelõszentpál -
Nagycserged (Cerghid) - Küküllõszéplak (Suplac)
vo na lon vé de ke zett. On nan csak 17-én vo nult vis-
sza a Nyárád észa ki part já ra, ami kor Nagy -
csergednél a 9. ro mán gya log had osz tály, Kü -
küllõszéplaknál a Tu dor VLADIMIRESCU had -
osz tály, Küküllõszéplak és Balavásár (Bãlãuºeri)
kö zött a 78. szov jet lö vész- és az 1. ro mán lo vas -
had osz tály egy ide jû tá ma dást in dí tott a Kis-
Küküllõ men ti vé dõ vo nal fel gön gyö lí té sé re. A
Nyárád, majd tor ko la tá tól a Ma ros men tén a né -
met vé de lem két hét idõ tar tam ra megszilárdult.72

KKöö vveett kkeezz ttee ttéé sseekk

Szep tem ber 10-én es te, te hát ami kor a 2.
ma gyar had se reg vis  sza vo nu lá sa az Ara nyos-vo -
nal ra már utol só sza ka szá ba lé pett, KOZÁR Elem -
ér ve zér ka ri ez re des, a had se reg ve zér ka ri fõ nö ke
ös  sze gez te a had se reg ad di gi te vé keny sé gét a Hon -
véd Ve zér kar fõ nö ke szá má ra. Az “Ál ta lá nos és
ma gyar 2. hds-et érin tõ hely zet meg íté lés 1944.
szep tem ber hó 10-én es te” cí met vi se lõ öt ol da las
anya got 11-én reg gel táv ira ti úton továbbították.73

KOZÁR az zal kez di ös  szeg zé sét, hogy a
2. ma gyar had se reg tá ma dá sa meg lep te a 4. ro -
mán had se re get, amely je len tõs erõ ket vo nul ta -
tott fel a ma gyar tá ma dá si sáv ba esõ te rü le ten.
Meg íté lé se sze rint er rõl a te rü let rõl sze ret tek vol -

na ké sõbb tá ma dást in dí ta ni: “... sa ját tá ma dá suk
egyik fõ te rü le té nek szán ták, ame lyet az orosz
erõk fel vo nu lá sá ig biz to sí ta ni akar tak.” Saj nál -
ko zik afe lett, hogy mi u tán a ma gyar csa pa tok át -
tör ték a ro mán vo na la kat, és je len tõs te rü let nye -
re ség re tet tek szert, nem ma radt le he tõ sé gük a 4.
ro mán had se reg meg ve ré sé nek meg va ló sí tá sá ra
(be fe je zé sé re), mi vel be ér kez tek a szov jet harc -
ko csi zó csa pa tok. Ezek kel szem ben pe dig, az
erõ vi szony ok alap ján, a ma gyar csa pa tok nak
sem mi esé lyük nem volt az ere de ti fel adat, a Dé -
li-Kár pá tok há gó i nak bir tok ba vé te le és le zá rá sa
megvalósítására.74

Bár mint fen tebb lát tuk, nem ma radt fenn
a 2. ma gyar had se reg szep tem ber 5.-i tá ma dá sá ra
vo nat ko zó harc in téz ke dés (el len tét ben a IV. ma -
gyar had tes té vel), KOZÁR ös  sze ge zé se alap ján
kö vet kez tet he tünk an nak tar tal má ra, leg alább is a
had mû ve le ti célt il le tõ en. A had se reg ve zér ka ri
fõ nö ke ugyan is le ír ja, hogy: “Az ere de ti cél ki tû -
zést, Dél-Er dély te rü le té nek bir tok ba vé te lét lé -
nye ges szov jet erõk meg je le né se elõtt nem vált -
hat tuk valóra.”75

Ez a mon dat több szem pont ból is igen lé -
nye ges, kö zü lük itt ket tõt eme lünk ki. Az egyik
az, hogy a 2. ma gyar had se reg tá ma dá sá nak nem
po li ti kai, ha nem ka to nai cél ja volt, még pe dig a
Dé li-Kár pá tok ge rinc vo na lá nak le zá rá sa a szov -
jet fõ erõk be ér ke zé se elõtt. Ugyan az a ka to nai
cél, amely (tel je sí té se ese tén) biz to sít hat ta vol na
a Kár pát-me den ce (s ve le a Du na-vo nal a Vas ka -
pu és Vidin kö zött) le zá rá sát, s ott té li ál lá sok ki -
ala kí tá sát. Csak is ez a ka to nai cél lett vol na al -
kal mas ezek biz to sí tá sá ra. A cél ka to nai jel le gé -
nek hang sú lyo zá sa igen lé nye ges, mi vel a ko ráb -
bi ha zai (vagy ma gyar nyel ven is meg je lent)
szak iro da lom ban elõ for dult az a ro mán mun kák -
ban ma is ol vas ha tó ál lí tás, hogy a 2. ma gyar
had se reg tá ma dá sá nak po li ti kai cél ja lett vol na,
még pe dig Dél-Er dély vis  sza csa to lá sa Ma gya ror -
szág hoz. Ez utób bi ál lí tás nem fe lel meg a va ló -
ság nak, a tá ma dás meg in dí tá sá hoz ve ze tõ po li ti -
kai dön tés ho zó fo lya mat ban sem je lent meg
ilyen irá nyú igény. Az más kér dés, hogy a ka to -
nai cél ki zá ró lag Dél-Er dély (ka to nai, s nem po li -
ti kai ér tel mû) bir tok ba vé te lé vel lett vol na meg -
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va ló sít ha tó. Po li ti kai ér tel mû vel már csak azért
sem, mert a ka to nai cél meg va ló su lá sa ese tén Dél-
Er dély le he tett vol na a te rü le ti bá zi sa a né met po li ti -
kai ve ze tés, el sõd le ge sen Hit ler ál tal óhaj tott né met -
ba rát ro mán el len kor mány nak. Ez pe dig sem mi lyen
mó don nem lett vol na ös  sze kap csol ha tó Dél-Er dély
Ma gya ror szág hoz va ló vis  sza csa to lá sá val. 

A má sik lé nye ges ele me KOZÁR meg ál -
la pí tá sá nak an nak ki mon dá sa, hogy a tá ma dás -
nak a szov jet fõ erõk be ér ke zé se elõtt kel lett vol -
na le zár nia a Dé li-Kár pá tok át já ró it. Hi bás vol na
egy olyan kö vet kez te tés le vo ná sa, hogy er re a
Hon véd ség ko ráb ban is ké pes lett vol na szep tem -
ber 5-énél, hi szen lám, a ro má nok meg fu tot tak.
Hi bás egy részt azért, mert (v.ö. “A 2. had se reg
fel ál lí tá sa és szer ve ze te”, in: RA VASZ, ii..mm.,
290-297) az észak-er dé lyi IX. ma gyar had test eh -
hez au gusz tus vé gén egy sze rû en nem ren del ke -
zett elég sé ges erõ vel. A 2. ma gyar had se reg meg -
szer ve zé sé re idõ kel lett, még pe dig hoz zá ve tõ leg
10 nap. A Hon véd ség harc ké pes ala ku la tai a ro -
mán át ál lás pil la na tá ban az Észak ke le ti-Kár pá -
tok ban, Ga lí ci á ban, il let ve kint a len gyel Fõ kor -
mány zó ság ban har col tak. A töb bi, el sõ sor ban
pót ala ku lat pe dig ek kor még a moz gó sí tás elõtt,
az or szág bel sõ te rü le te in, szét szór va ál lo má so -
zott. Az igaz, hogy szep tem ber 5. és 8. kö zött a
ro mán csa pa tok je len tõs te rü le tet vesz tet tek, de a
4. ro mán had se reg el len ál lá sa szep tem ber 8.-ra
ép pen kez dett meg szi lár dul ni, a had se reg nem
lett szét ver ve. Az is igaz, hogy meg szer ve zé sé re
csak szep tem ber ele jén ke rült sor, de az 1. ro mán
had se reg ezt meg elõ zõ en is Dél-Er dély ben ál lo -
má so zott, s az erõ vi szo nyo kat te kint ve nem kis
fö lény ben volt a IX. ma gyar had test tel szem ben,
an nak au gusz tus 23.-i ál la po tát te kint ve.

S vé ge ze tül, de egy ál ta lán nem utol só -
sor ban szep tem ber 5-én a szov jet csa pa tok már a
Dé li-Kár pá to kon be lül vol tak. Nem is kis erõ vel,
hi szen Nagy sze ben bõl a 2. Uk rán Front leg erõ -
sebb had se reg ét je len tet ték, a 6. gár da harc ko csi -
zót. Eb ben az ös  sze füg gés ben azt a kö vet kez te -
tést kell le von nunk, hogy a 2. ma gyar had se reg
tá ma dá sá nak szep tem ber 5.-i meg in dí tá sa már el -
ké sett. Sõt, meg kell koc káz tat nunk azt a meg ál -
la pí tást is, hogy fe le lõt len dön tés volt, mi vel re á -

li san már nem szá mol hat tak a KOZÁR ál tal is le -
írt ka to nai cél meg va ló sít ha tó sá gá val. A 2. ma -
gyar had se reg ugyan is, bár men  nyi re is te ret nyert
a ro mán csa pa tok kal szem ben tá ma dá sá nak el sõ
há rom nap ján, ir re á lis (pon to sab ban idõ köz ben
ir re á lis sá vált) cél ér de ké ben lett tá ma dó lag al -
kal maz va. Tá ma dá sá val azt ér te el, hogy ere jét
fel mor zsol ta a há rom na pos tá ma dás ban, s az azt
azon nal kö ve tõ vis  sza vo nu lás ban, ami vel pe dig
el ér te, hogy a ré szé re ki je lölt vé dõ sza kasz meg -
tar tá sá ra csak rész le ge sen volt ké pes.

A tordai csa tá ban ugyan is va ló ban fel tar -
tóz tat ta a szov jet-ro mán kö te lé ke ket, de csak
Torda és Marosludas kö zött. Tordától nyu gat ra, a
Gya lui-ha va sok ke le ti elõ he gyei kö zött er re már
nem volt ké pes, egy sze rû en nem volt hoz zá ele -
gen dõ ere je. Nem azt sze ret nénk ez zel ál lí ta ni,
hogy az 1. és 2. he gyi pót dan dár ka to nái ke vés bé
har col tak vol na ki tar tó an, mint a 25. gya log- és
2. páncéloshadosztály honvédei. Nem. Egy sze rû -
en szá muk ra túl nagy nak bi zo nyult a ki je lölt vé -
dõ sáv. Ki csit ah hoz ha son ló an, mint más fél év -
vel ko ráb ban Don men ti baj tár sa ik szá má ra. Az
arc vo na lat vé gül a Ko lozs vá ron is át fo lyó Kis-
Sza mos tól dél re né hány km-re, a Gya lui-ha va sok
ke le ti elõ he gye i nek ke let-nyu ga ti irá nyú víz vá -
lasz tó ján, tud ták (né met se gít ség gel) sta bi li zál ni.

En nek alap ján, meg íté lé sünk sze rint, még
az a meg ál la pí tás is meg koc káz tat ha tó, hogy sze -
ren csé sebb lett vol na ele ve kor lá to zott cé lú tá ma -
dást in dí ta ni. (Ha már min den kép pen tá ma dás ra
ke rül sor, de ezt Ko lozs vár te rep-ad ta véd he tet len -
sé ge dé li irány ból, hi szen az ak ko ri or szág ha tár a
vá ros dé li pe re mé tõl 2-3 km-re hú zó dott, va ló ban
szük sé ges sé tet te; ez is ki zá ró lag ka to nai cél, nem
po li ti kai.) E tá ma dás kis erõ ki fej tés sel és kis
vesszteséggel ér te vol na el a Gya lui-ha va sok ke le -
ti elõ he gye i nek ke let-nyu ga ti irá nyú víz vá lasz tó ját
a jobb szár nyon, on nan a Turi-patak völ gyét a Ko -
lozs vár–Torda fõ út ten ge lyé ben, Tordától az Ara -
nyost, an nak tor ko la tá tól pe dig a Ma ros vo na lát a
Nyárád torkolatáig. Ez zel biz to sít ha tó lett vol na
Ko lozs vár és az Ara nyos - Ma ros-vo nal vé del me,
be le ért ve eb be a Ma ros vá sár hely-Ko lozs vár köz ti
or szág ha tár-be szö gel lés le vá gá sát és Ma ros vá sár -
hely vé del mé nek biz to sí tá sát is.
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Mind ezt úgy, hogy a lé nye ge sen ke ve sebb
vesz te ség gel vég re haj tott kor lá to zott cé lú tá ma -
dást kö ve tõ en több idõ áll ren del ke zé sé re a vé de -
lem ki épí té sé re ott, ahol az a va ló ság ban a vég re -
haj tott tá ma dás, majd az azt azon nal kö ve tõ visz  -
sza vo nu lás nyo mán amúgy is meg szi lár dult. Több
idõ, hi szen, mint lát tuk, ezt a vo na lat a 2. had se reg
már a tá ma dás el sõ nap ján, 5-én es te el ér te, s oda
csak 11-12.-re vo nult vis  sza. Ez pe dig pon to san
egy hét. Ez az egy hét állt vol na ren del ke zés re a
vé de lem ki épí té sé re, úgy, hogy a 2. had se reg ad di -
gi harc ér té ké nek csak kis ré szét vesz tet te vol na el
az egy na pos, kor lá to zott cé lú tá ma dás ban.

KOZÁR a to váb bi ak ban he lyes li az Ara -
nyos–Ma ros-vo nal ki je lö lé sét a vé de lem ki épí té -
se szá má ra. Igaz, nem jut el a fen ti kö vet kez te té -
se kig, de a 2. ma gyar had se reg szep tem ber 5-én
meg in dí tott tá ma dá sa ered mé nyé nek tud ja be,
hogy a 2. Uk rán Front nem kez dett ko ráb ban tá -
ma dást a Bán ság ban és a Délkelet-Alföldön, hi -
szen ép pen a 2. ma gyar had se reg tá ma dá sa mi att
for dí tot ták a 2. Uk rán Front fõ erõ it Dél-Er dély
irá nyá ba. E kö vet kez te té sét to vább gon dol ja
olyan irány ban, mi sze rint a ma gyar tá ma dás na -
gyobb erõt mu ta tott a 2. had se reg va ló sá gos ere -
jé nél, s ez ve ze tett a 2. uk rán Front fõ erõ i nek 90
fo kos el for dí tá sá hoz jobbra.76

A ve zér ka ri fõ nök ezen kö vet kez te té se
nem nél kü lö zi a lo gi kát, de té ves. Az igaz, hogy
a 90 fo kos el for dí tás ra vo nat ko zó szov jet di rek tí -
vát (l. rész le te sen a dis  szer tá ció II/3. fe je ze té ben:
“A szem ben ál ló ro mán és szov jet had osz tály ok
had rend je”, sszzeerrkk.. mmeeggjj..) szep tem ber 5-én ad ták
ki, ami kor a 2. ma gyar had se reg tá ma dá sa már
megindult, de tud nunk kell azt, hogy a má so dik
vi lág há bo rú so rán egyet len szov jet di rek tí va sem
szü le tett meg egyet len nap alatt. (Igaz ez a ha -
son ló szin tû né met vagy an gol szász had mû ve le ti
uta sí tá sok ra is.) A szep tem ber 5.-i di rek tí va elõ -
ké szí té se is na po kat vett igény be, s meg szü le té -
sét így nem is be fo lyá sol hat ta a 2. ma gyar had se -
reg tá ma dá sa. Mi kor a ma gyar tá ma dás meg in -
dult, a di rek tí va már úton volt a 2. Uk rán front fe -
lé. A szov jet for rá sok le is ír ják, hogy a szep tem -
ber 5.-i di rek tí va MALINOVSZKIJ fel ter jesz tett
ja vas la tai alap ján szü le tett meg. E fel ter jesz tés

pe dig, amelyet MALINOVSZKIJ az ép pen je len
le võ ZSUKOVval együtt dol go zott ki, szep tem -
ber 4-én meg ér ke zett a szov jet vezérkarhoz.77

En nek függ vé nyé ben a 2. Uk rán Front fõ -
erõ i nek 90 fo kos el for dí tá sa két má sik ese mény sor
kö vet kez mé nye volt. Ezek egyi ke, hogy a szov jet
csa pa tok nem tud tak át tör ni a Ke le ti-Kár pá tok há -
gó in, s MALINOVSZKIJ nem sze re tett vol na ha -
son ló an sok idõt for dí ta ni a Ke le ti-Kár pá tok ban
ki épí tett, ma gyar és né met csa pa tok véd te ma gyar
erõd vo na lak le küz dé sé re, mint Petrov 4. Uk rán
Front ja az Észak ke le ti-Kár pá tok ban. A má sik,
hogy a szep tem ber 5-én észak nak for dí tott há rom
had se reg (27., 53. összfegyvernemi és 6. gár da
harc ko csi) ele ve el ha ladt a Kár pá tok men tén, at tól
dél re, ami kor a foksányi ka pun át tá ma dott nyu ga -
ti irány ban, egy fe lõl azért, hogy meg elõz ze a 6.
né met had se re get ös  sze füg gõ vé del mi vo nal ki ala -
kí tá sá ban bár hol a Ha vas al föld ön, más fe lõl azért,
hogy mi nél ha ma rabb el ér je Bu ka rest és Ploieºti
kör ze tét. E két té nye zõt ös  sze kap csol va pe dig vi -
lá gos sá vá lik MALINOVSZKIJ szán dé ka: a Ke le -
ti-Kár pá tok ban el akadt jobb szár nyat (7. gár da és
40. összfegyvernemi had se reg) ki moz dít ja hely ze -
té bõl, ha a Dé li-Kár pá to kon ke resz tül a 8. né met
had se reg há tá ba ke rül, rá adá sul át ke lé se a dél-er -
dé lyi ro mán ka to nai je len lét kö vet kez té ben aka -
dály men tes nek ígér ke zett. Lát tuk, MALINOV -
SZKIJ szá mí tá sa e te kin tet ben be is vált: a né met
had ve ze tés ha ma ro san meg kezd te a Szé kely föld
kiürítését.78

KOZÁR a 2. had se reg je len lé té rõl a Ma -
ros-vo na lon le von még egy hely te len kö vet kez te -
tést, ne ve ze te sen, hogy ez nem en ge di meg a szov -
jet had ve ze tés szá má ra fõ erõi át cso por to sí tá sát a
Délkelet-Alföldre. KOZÁR té ve dett, a 2. Uk rán
Front tör zse pon to san fel tud ta mér ni, hogy mek ko -
ra erõk áll nak a Ma ros vo na lán, s hogy ezek le kö té -
sé re mek ko ra erõ ket kell hát ra hagy nia, ide ért ve im -
már a 4. ro mán had se re get is. Fel mér te, hogy fõ erõ -
it nyu god tan át moz gat hat ja nyu gat fe lé, s ott vet he -
ti be, a Dé li Had se reg cso port jobb szár nya el len, a
harc ko csi zó magasabbegységek szét bon ta koz ta tá -
sá ra sok kal al kal ma sabb Délkelet-Alföldön.

KOZÁR to vább vitt gon do la ta, mi sze rint
most (ti. szep tem ber kö ze pén) jött el a leg al kal -
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ma sabb pil la nat a 2. Uk rán Front dé li szár nyá nak
(sic!) meg sem mi sí té sé re, a fen ti ek fé nyé ben tel -
je sen té ves. Ilyen gon do lat egyéb ként a né met
had ve ze tés ben még fel sem me rült. KOZÁR még
azt is le ír ja, hogy ezt a meg sem mi sí tõ tá ma dást
mely te rep sza kasz ok ról, mely irá nyok ban és mi -
lyen erõk kel kel le ne megindítani.79

Vég kö vet kez te tés ében vi szont iga za van a
2. ma gyar had se reg ve zér ka ri fõ nö ké nek: “... Er dély
el vesz té se után sok kal ked ve zõt le nebb hely zet ben
még ke vés bé re mél het né a há bo rú fo lyá sá nak ja vá ra
for dí tá sát.” (ti. a né met had ve ze tés - R.I.)80
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Ha a 2. ma gyar had se reg észak-er dé lyi te vé -
keny sé gé nek had szín te rét sze ret nénk le ír ni, ak kor azt
két rész re bon tot tan te het jük meg. El sõ ként be kell mu -
tat nunk a had se reg (és a né met Gruppe Siebenbürgen)
1944. szep tem ber 5-8. kö zöt ti tá ma dó had mû ve let ének,
majd et tõl ok tó ber 8.-ig tar tó vé de ke zõ har ca i nak szín -
te rét, nagy já ból a Bánffyhunyad (Huedin)–Ko lozs vár
(Cluj)–Szászrégen (Reghin)–Ma ros vá sár hely (Târgu
Mureº)–Marosludas (Luduº)–Torda (Turda)–Gya lui-
ha va sok ha tá rol ta te rü le tet. Má sod já ra a szûk ér te lem -
ben vett tordai csa ta szín te rét kell le ír nunk, te hát Torda
kör nyé két a vá ros tól nyu gat ra lé võ Tordai-hasadéktól a
vá ros tól észak-észak ke let re fek võ Vas ka pu vi dé ké ig és
az Ara nyos fo lyó Aranyosgyéres (Câmpia Turzii) kör -
ze té ben ta lál ha tó ke let-dél ke let irá nyú ka nya ru la tát.

A 2. had se reg had mû ve le te i nek szín te re föld -
raj zi lag két, jól el kü lö nü lõ rész re oszt ha tó. Ke let re esõ
két har ma da, amit a Ko lozs vár–Torda kö zöt ti mû út, at -
tól dél ke let re az Ara nyos al só fo lyá sa vá laszt el a nyu -
gat ra esõ egy har mad tól. 300-500 át la gos ma gas sá gú
he gyek kel (dom bok kal) sû rûn ta golt, fenn sík-jel le gû

vi dék. Arány lag kön  nyen jár ha tó, szin te min den völgy -
ben ve ze tett ki épí tett mû út vagy ja ví tott ta la jút, ami a
sû rû te le pü lés szer ke zet tel ma gya ráz ha tó. A sû rû nek
mi nõ sít he tõ út há ló zat Torda, il let ve min den na gyobb
vá ros kör ze té ben su ga ras szer ke ze tû.

Az utak jár mû vek kel jár ha tók, bár az utak (ak -
ko ri) ki épí tett sé ge na gyobb esõ zé sek ese tén ezt kor lá -
toz hat ja. Ugyan csak ront ja a jár ha tó sá got, hogy a ma -
ka dám-tí pu sú uta kat nem a nagy tö me gû és nagy szá mú
tech ni ka át ha la dá sá ra mé re tez ték, ami nek be kö vet kez te
ese tén fo lya ma tos (mû sza ki) kar ban tar tást igányelnek.
(ESZE Je nõ em lék ira ta i ban szá mos pél dát ta lá lunk er -
re.) Az utak na gyobb ré sze fo lya ma tos ha la dás ese tén
egy irá nyú for ga lom le ve ze té sét tet te le he tõ vé, fo lya -
ma tos két irá nyú for ga lom ra ki sebb há nya duk volt al -
kal mas, mint pél dá ul a Vár fal va–Sinfalva–Szent mi -
hály falva–Torda, a Felvinc–Torda, Az Aranyoslónya– -
Aranyosgyéres–Torda, Aranyosegerbegy–Ara nyos -
gyé res–Torda, vagy Magyarpeterd–Torda út vo nal.

A köz be esõ, nem túl ma gas he gyek (dom bok)
a gya log ság ál tal min den kü lö nö sebb erõ fe szí tés nél kül
meg mász ha tók, még ne he zebb fel sze re lés sel, pél dá ul
ak na ve tõk kel vagy kön  nyû hegyilövegekkel is. A
völgy ben ál ta lá ban víz fo lyá so kat ta lá lunk, ame lyek
észak ról dél re a Ma ros ba vagy az Ara nyos ba foly nak.
Kö zü lük je len tõ sebb az Aranyosegerbegynél (Viiºoara)
az Ara nyos ba öm lõ Hor gas al ji-pa tak, a Marosludasnál
(Luduº) a Ma ros ba tor kol ló Lu das-pa tak és a
Maroslekencénél (Lechinþa) a Ma ros ba fo lyó Ka pus-
pa  tak. Ezek völ gyei harc jár mû vek kel is jár ha tók.

A völ gyek ka nyar gós és vi szony lag szûk jel le -
ge, az zal együtt, hogy szep tem ber má so dik fe lé tõl gya -
ko ri ak itt a kö dök, ked vez a rej tett moz gá sok nak. A
szep tem ber kö ze pé ig tar tó de rült, na pos idõ já rás azon -
ban jó le he tõ sé get biz to sít a légifelderítés szá má ra. Bár
sok a min den irány ba né zõ domb- vagy hegy ol dal, a
köz be esõ vé dõ ál lás ok lé te sí té sé nek nem ked vez a te rü let
ál ta lá ban fe det len vol ta. A Me zõ ség dé li fe lén ugyan is,
aho vá ez a te rü let esik, a föld ál ta lá ban mû ve lés alatt áll,
ami nek kö vet kez té ben ke vés az er dõ. A meg lé võ er dõ -
fol tok is leg fel jebb szá zad nagy sá gú kö te lék be fo ga dá sá -
ra al kal ma sak. Vi szony lag gya ko ri a mo csa ras-ná das
folt, a mû velt föld is ál ta lá ban ön tés ta laj. A mû ve lés az
ese tek több sé gé ben szán tó föl det, le ge lõt, ku ko ri cást je -
lent, ami nem ki fe je zet ten ked vez az ál lás épí tés nek, bár
a he lyen ként 2 mé te res ma gas sá got is el érõ nád és ku ko -
ri ca le he tõ vé te szi ki sebb cso por tok rej tett köz le ke dé sét.
A vé dõ ál lás ok ki épí té sé nek szem pont já ból ked ve zõ vi -
szont az ap ró fal vas te le pü lés szer ke zet, mi vel ezek meg -
erõ dí té sük ese tén meg an  nyi tám pon tot jelentenek.1

A Me zõ sé get dél rõl a Ma ros ha tá rol ja, de a te -
rep jel le ge a Küküllõ-menti domb sá gon is ha son ló, az -
zal a kü lönb ség gel, hogy kis sé me re de keb bek ké vál nak
a lej tõk (a he gyek még nem ma ga sab bak), így a föld -
mû ve lés re ke vés bé al kal mas hegy- (domb)oldalakon
több az er dõ. A Ma ros tól dél re 15-30 km-re, az zal pár -
hu za mo san fo lyik a Kis-Küküllõ. A Ma ros szélessége
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50-160 m kö zött vál ta ko zik, mély sé ge 1,5-3 m, se bes -
sé ge 0,5-0,9 m/sec, med re ka vi csos-ho mo kos. A víz se -
bes ség meg fe lel a Ti sza áram lá si se bes sé gé nek, kö ze -
pes víz ál lás nál. Ez ön ma gá ban még nem ne he zí te né
meg az át ke lést a gáz ló át ke lés re is al kal mas fo lyón,
azon ban part jai 2-4 m magasak, he lyen ként sza ka do -
zot tak, ami a ki ka pasz ko dást mû sza ki elõ ké szí tés nél -
kül ne héz fegy ve rek kel is el lá tott na gyobb kö te lé kek
szá má ra már le he tet len né te szi. A fo lyó me der re tá masz -
ko dó vé de lem ese tén pe dig az át ke lés mû sza ki elõ ké szí -
té se igen bo nyo lult és veszteségteljes fel adat. (ESZE
szá za dos em lék ira ta i ban er re is ol vas ha tunk pél dá kat.)

A Kis-Küküllõ jel le ge, be le ért ve part ol da la it
is, a Ma ros hoz ha son ló, azon ban szé les sé ge csu pán 10-
30 m, mély sé ge 0,5-1 m. Ez a szem ben ál ló fe lek nél
rend sze re sí tett pon to nok kal (olya nok kal, ame lyek a két
szem köz ti part ra fek tet he tõk két szé lük kel) vagy ala -
csony ví zi szük ség hi dak épí té sé vel át hi dal ha tó volt, le -
küz dé se nem oko zott kü lö nö sebb prob lé mát. A hely szí -
nen ta lál ha tó fa anyag kor lá to zott men  nyi sé ge és nem
min den eset ben meg fe le lõ mi nõ sé ge (pél dá ul a fi a tal
er dõ fol tok fá i nak cse kély vas tag sá ga) cél sze rû vé tet te a
rend sze re sí tett híd kész le tek al kal ma zá sát, szük ség ese -
tén a fa anyag más hon nan va ló oda szál lí tá sát.

Az Ara nyos al só fo lyá sa jel le gé ben szin tén a
Ma ros hoz ha son ló, de szé les sé ge 25-200 m, mély sé ge
0,5-5 m le het. Fel sõ fo lyá sa, ami ki esik a vizs gált te rü -
let bõl, ki fe je zet ten hegyifolyó jel le gét öl ti ma gá ra. A
két sza kasz köz ti ha tár Bor rév nél (Buru) ta lál ha tó, ahol
a fo lyó ki lép a Gya lui-ha va sok ke le ti elõ he gyei kö zül.
Ter mé sze te sen mind a Kis-Küküllõ, mind az Ara nyos
szin túgy al kal mas volt gáz ló át ke lés re, mint a Ma ros,
sõt ah hoz ké pest fo ko zot tab ban. A ben nün ket ér dek lõ
te rü le ten ál ta lá nos jel lem zõ je mind há rom nak, hogy
észa ki part juk, bár azo nos fel épí té sû a dé li vel, ma ga -
sabb an nál, mint egy ural ja kör nye ze tét, ami a Ma ros és
az Ara nyos men tén elõ se gí tet te a 2. had se reg egy hó na -
pos ki tar tá sát. Ugyan csak se gí tet te a vé dõ ket a tordai
csa ta el sõ sza ka szá ban az Ara nyo son szep tem ber 11.-
étõl le vo nult árhullám.2

A 2. had se reg had mû ve le ti te rü le té nek a Ko -
lozs vár - Torda mû út tól dél nyu gat ra és az Ara nyos Bor -
rév–Torda sza ka szá tól észak nyu gat ra esõ har ma da jel le -
gé ben az elõ zõ tõl nagy mér ték ben el té rõ. A Ka lo ta szeg -
Gya lui-ha va sok–Ara nyos–Me zõ ség ha tá rol ta te rü let ki -
fe je zet ten er dõs-he gyes te rep. Az itt ta lál ha tó he gyek,
ame lyek gya kor la ti lag a Gya lui-ha va sok észak ke le ti
nyúl vá nyai, 500-1000 m át la gos ma gas sá gú ak, dél nyu -
gat fe lé nö ve ked ve. Há rom pár hu za mos lánc ból áll nak,
ame lye ket észak nyu gat-dél ke let irány ban az Ara nyos ba
fo lyó pa ta kok völ gyei vá lasz ta nak el egy más tól.

Ke le ti tag ja még be le si mul a Me zõ ség be, dél -
nyu gat ról a Turi-patak ha tá rol ja, amely nek men tén fut
a Kolozsvár-Torda mû út. Még vi szony lag jól jár ha tó.
Jel le gét te kint ve a Bor so di-domb ság hoz (Cse re hát) le -
het ne ha son lí ta ni.

Kö zép sõ tag ja a Turi-patak és a Hasadát-
(Hesdát, Hasdad) pa tak kö zött fek szik, a Mi kes-pa tak
völ gye oszt ja ket té, de a pa tak for rá sá tól észak ra a Bo -
dzás-hegy ös  sze kö ti a két részt. Ez már kö zép hegy ség,
leg ma ga sabb csú csa 834 mé te res. El sõd le ge sen csak
völ gyei jár ha tók, azok ban ta lál ha tók a la kott he lyek is,
ame lyek szá ma nagy ság ren di leg ki sebb a me zõ sé gi nél.
Ne héz tech ni ka nél kül a gya log ság ké pes a he gyek le -
küz dé sé re, bár az hos  sza dal mas és kö rül mé nyes. Nagy -
já ból a Bör zsöny höz le het ne ha son lí ta ni, mi u tán az is
olyan kö zép hegy ség, amely nek völ gyei pár hu za mo sak.

Har ma dik tag ja a Hasadát-patak és a Jára-
patak völ gye kö zött fek szik.  Jel le gé ben kis sé még a
má so dik hoz ha son lít, de csú csa i nak ma gas sá ga már
meg kö ze lí ti az 1000 mé tert, s nem oszt ja ket té hos  szan -
ti völgy. A csú csok le ke re kí tet tek, a ge rin cek szé le sek.
A lej tõk me re de keb bek, el érik a 15-25°-ot. Dél nyu gat -
nak ha lad va egy re több szik lás, sza ka dé kos víz mo sást
ta lá lunk. Leg in kább a Mát ra Kékestetõ - Ga lya te tõ kö -
zöt ti vo nu la tá hoz le het ne ha son lí ta ni. A két hegy vo nu -
la tot el vá lasz tó Hasadát-völgy be já ra tát Torda fe lõl a
Tordai-hasadék õr zi. A Jára dél nyu ga ti part já tól már a
Gya lui-ha va sok kez dõd nek. Ott a pa ta kok fel sõ fo lyá -
sá nak irá nya dél nyu gat-észak ke let. ågy tö rik meg de -
rék szög ben a Járavizénél (Valea Ierii) a ha va sok ból ki -
ér ke zõ Jára is, hogy fel ve gye a vizs gált te rü le ten ál ta lá -
nos észak nyu gat-dél ke let fo lyá si irányt.

Járavizétõl észak ra egy egy sé ges hegy vo nu lat
fek szik, ami egy ben víz vá lasz tó is, on nan a pa ta kok
már észak fe lé, a Hi deg-Sza mos irá nyá ba foly nak. A
Hi deg-Sza mos pe dig már Ko lozs vár ra ér ke zik be, hogy
a Ka pus sal és a Ná das sal egye sül ve Kis-Sza mos ként
ha lad jon to vább. Ez a te rep már vi szony lag ne he zen
jár ha tó, a csa pa tok a pa tak völ gyek be szo rul nak. Ki sebb
ala ku la tok még át kel het nek a he gye ken, de a Járától
dél nyu gat ra fek võ Gya lui-ha va so kon már azok sem. A
pa tak völ gyek mû sza ki meg erõ sí té se vagy rom bo lá sa
ked ve zõ fel té te le ket te remt a vé dõ harc szá má ra, s igen
ne héz zé, il let ve veszteségteljessé te szi a tá ma dó fél
elõrehaladását.3

A Tordai-hasadék ka to na föld raj zi le írá sa már
át ve zet ben nün ket a szûk ér te lem ben vett tordai csa ta
hely szí né nek be mu ta tá sá hoz. A Hasadát-pataknak, mi -
e lõtt az Ara nyos ba ömöl het ne, Magyarpeterd (Petreºtii
de Jos) és Középpeterd (Petreºtii de Mijloc) kö zött át
kell tör nie a Kö ves-bér cet. Ez a 600-800 m ma gas
észak ke let-dél nyu gat irány ban hú zó dó szik la tö meg jár -
ha tat lan, más utak raj ta nem ve zet nek át. A Tordai-
hasadékban 300 mé ter rel a szik la vo nu lat ge rin ce alatt a
Hasadát-patak cso bo gó kon, ki sebb víz esé se ken át ro -
han, szin te tel jes szé les ség ben ki tölt ve a szur do kot.
Egyet len kes keny ös vény ve zet a pa tak partjain fel vált -
va, de ez job bá ra csak hos  szan el nyú ló gya lo gos osz lop
köz le ke dé sé re al kal mas. Ha ki csi vel több esõ esik a
szo ká sos nál, a Hasadát-patak an  nyi val meg duz zad,
hogy a Kö nyö kös-szik lá nál és a Balika-vár alatt az ös -
vényt be le pi, s a víz bõl, ami ek kor szik la fal tól szik la fa -
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lig tart, csu pán né hány na gyobb szik la áll ki. Ilyen kor
szik lá ról-szik lá ra kell ug rál ni, vagy át úsz ni a hir te len
mé lye dé sek kel tar kí tott sza kaszt. A szep tem ber kö ze -
pén a nya rat le zá ró esõk már meg te rem tik azt az ál la po -
tot. Tech ni kai esz kö zök át ho zá sa a ha sa dé kon gya kor -
la ti lag le he tet len, s még ak kor nem is be szé lünk a szur -
dok bár mely be já ra tá nak ka to nai le zá rá sá ról amit a te -
rep mind két ol da lon le he tõ vé tesz.4

A Kö ves-bér cet ka to nai szem pont ból leg fel -
jebb meg ke rül ni ér de mes, át tör ni azon nem. Meg ke rül ni
észak ke let rõl az egy sze rûbb, a Kö ves-bérc szél sõ masz  -
szí vu mát je len tõ Do bo gó ol da lá ban. Itt két le he tõ ség is
kí nál ko zik. Át le het kel ni a Turi-patak ál tal Tordatúr
(Tureni) - Koppánd (Copãceni) kö zött ki vájt Turi-
hasadékon, ami jel le gét te kint ve ha son ló a Tordai-
hasadékhoz, csak a ha tá ro ló szik la fa lak ma gas sá ga ala -
cso nyabb. Köz le ked ni ben ne azon ban csu pán ki sebb
gya lo gos cso por tok tud nak, azok is csak kön  nyí tett fel -
sze re lés sel, ugyan is van olyan ré sze (a Ma lom-bar lang -
tól a Ku tyák szik lá já ig), ahol a le kes ke nye dõ szur dok
tel jes szé les sé gét a kö ves-zu ho gós pa tak töl ti ki, il let ve
a Nagy ol dal-fal nál még me re dek szik lát is kell mász ni.
Na gyobb szá mú jár mû vel is át le het azon ban ha lad ni a
Turi-hasadék dél nyu ga ti sze gé lyét al ko tó szik lák és a
Do bo gó kö zöt ti 550 m ma gas ság ban fek võ nye reg ben,
ahol épí tett út hú zó dik. Az át ke lést itt a nye reg mû sza ki
meg erõ sí té se vagy rom bo lá sa, il let ve a sze gé lye zõ lej -
tõk csa pa tok kal va ló meg szál lá sa aka dá lyoz hat ja meg.5

A Kö ves-bérc dél nyu gat ról tör té nõ meg ke rü -
lé sé re ugyan csak két le he tõ ség kí nál ko zik. Egy részt az
Ara nyos völ gyé bõl be le het ha tol ni a Jára-patak völ -
gyé be, de ez ugyan azo kat a prob lé má kat ve ti fel, mint a
Do bo gó alat ti, 550 mé te ren lé võ nye reg le küz dé se. Kí -
sér le tet le het ten ni a Kö ves-bérc és az Ara nyos völ gye
kö zöt ti kö zép hegy ség-jel le gû Ci gány-hegy, Fe hér -
mész-hegy vagy Bo ros tyán kõ-hegy meg má szá sá ra is.
Itt vi szont a tá ma dó olyan hely zet ben ta lál hat ja ma gát,
mint ha Pász tó fe lõl akar na fel jut ni a Ga lya-te tõ re, mi -
köz ben a vé dõk az er dõk ál tal jól rej tett vé dõ ál lá so kat
fog lal tak a hegy lejtõin.6

A ké sõb bi ek ben lát ni fog juk, hogy a Kö ves-
bérc át tö ré sé re vagy köz vet len meg ke rü lé sé re egyik ol -
dal ról sem tet tek kí sér le tet a szov jet és ro mán csa pa tok,
no ha meg fe le lõ fel sze re lés sel és ki kép zett ség gel is ren -
del ke zõ se reg test is volt kö zöt tük (a 2. ro mán hegyiha-
dosztály). Szep tem ber utol só har ma dá ban a Jára-patak
völ gye fe lõl ha tol tak be a Kö ves-bérc mö gé (észak nyu -
ga ti ol da lá ra), ami nek kö vet kez té ben a hegy vo nu lat és
az Ara nyos kö zöt ti vé dõ ál lá so kat a ma gyar csa pa tok
azon nal ki is ürí tet ték.

Torda vá ros a Turi- vagy Rá kos-pa tak, az
észak ról az Új-tordai völ gyön át ér ke zõ Aj tony-pa tak
és az észak ke let fe lõl fo lyó Sós-pa tak ös  sze fo lyá sá nál,
il let ve ezek Ara nyos ba va ló be tor kol lá sá nál, egy ki szé -
le se dõ völgy ben fek szik. Ak kor dél rõl az Ara nyos ha -
tá rol ta, csak a vas úti pá lya ud var esett a fo lyó jobb part -
já ra. A vá rost há rom ol dal ról he gyek ha tá rol ják, dél -

nyu gat ról a Do bo gó itt még lan kás nyúl vá nyai, észak -
ról és ke let rõl a Me zõ ség fenn sík já nak szé lei. A vá ros
és a ha tá ro ló he gyek kö zöt ti ma gas ság kü lönb ség csu -
pán 50-60 m (Torda 338-343 m ten ger szint fe let ti ma -
gas ság ban fek szik). Ez ka to nai ér te lem ben há rom ol -
dal ról nyi tot tá te szi a vá rost. Nem úgy dél rõl: az Ara -
nyos ép pen a vá ros nál ír le egy több mint 90°-os jobb -
ka nya ru la tot, be ér kez vén a Keresztesmezõre, ami tõl
meg le he tõ sen szét te rül. Balpartján, te hát észa kon he -
gyek van nak, jobb part ja la po sabb. A balpart mû sza ki -
lag ki vá ló an meg erõ dít he tõ, így a fo lyón át kel ve Torda
be vé te le ko ránt sem egy sze rû fel adat. Mint lát ni fog juk
a ké sõb bi ek ben, nem is si ke rült, no ha a szov jet-ro mán
csa pa tok több kí sér le tet tet tek rá.7

Az Ara nyos két part ján Tordától dé len az
aranyosgyéresi ka nya ru la tig, il let ve Aranyoslónáig
(Luna), észa kon a Vas ka pu ig és a Pé ter la ka-völ gyig a
Keresztesmezõ te rül el. Majd nem tel je sen sík, gya kor -
la ti lag az Ara nyos ár te rü le te. Te kin tet tel ar ra, hogy a
fo lyó ép pen Tordánál lép ki a he gyek kö zül, szé le se dik
ki s las sul le, ön tés te rü le te itt a leg szé le sebb. Ke let-
nyu ga ti ki ter je dé se 7-10 km, észak-dé li 5-7 km. Ke let-
nyu ga ti irány ban az Ara nyos har ma dol ja (a Keresz -
tesmezõ na gyobb ré sze dél re esik a fo lyó tól), at tól dél -
re Tordától Aranyosgyéresig egy vas út vo nal sze li ket -
té. En nek ke let-nyu ga ti töl té se al kal mas ide ig le nes vé -
dõ ál lás ok (re tesz ál lás ok) kiépítésére. A la pály ke le ti
irány ban kis sé lejt, át la gos ten ger szint fe let ti ma gas sá -
ga Tordánál 330-340 m, Aranyosgyéresnél 300 m.
Ugyan csak lejt észak fe lé, dél nyu ga ti szé lén 350 m
ma gas. Az Ara nyos Tordánál 310 m, Aranyos -
gyéresnél 300 m ten ger szint fe let ti ma gas ság ban fo -
lyik. 

Észak ról a Me zõ ség 440-450 m ma gas, zöm -
mel ko pár he gyei (domb jai) ha tá rol ják, ame lyek ál ta lá -
ban sza bály ta lan alap raj zú ak. Igen nagy sze re pet kap -
tak a tordai csa tá ban, a ma gyar vé de lem meg szer ve zé -
sé ben. Több ki sebb és két hos  szabb völgy ha tol be kö -
zé jük. Tordától észak ke let fe lé emel ke dik a Sós-völgy,
amely 5 km után a Ka rá csony-völgy ben vég zõ dik. A
má sik hos  szú völgy a Pé ter la ka-völgy. A már em lí tett
vas út vo nal Aranyosgyérestõl észak ra át ível az Ara nyo -
son, majd észak nyu ga ti irány ban, for dul va a Pé ter la ka-
völ gyön át el éri a 457 m ma gas Vas ka pu-hegy ke le ti
ol da lán lé võ, 340 mé te ren át ve ze tõ Vas ka pu-szo rost,
ahol be vált a Me zõ ség he gyei kö zé. A Pé ter la ka-völgy
a Vas ka pu nál végetér ugyan, de a Vas ka pu-hegy nyu -
ga ti szom széd ja a 455 m ma gas Ti lal mas-hegy, amely -
nek dé li lej tõ i nél a Ka rá csony-völ gyet ta lál juk. A két
hos  szan ti völgy, a Sós és a Péterlaka ilyen for mán ösz  -
sze kap cso ló dik, mint egy ku po la sze rû en le zár va a
Keresztesmezõt észak ról ha tá ro ló dom bo kat. Mi u tán a
Sós-völgy nek észak nyu ga ti, a Pé ter la ka-völgy nek
észak ke le ti, a Ka rá csony-völgy nek pe dig észa ki ol da -
lán ma ga sab bak a dom bor za ti ele mek, a tordai csa ta sú -
lyát vi se lõ 25. gya log had osz tály igen jó ter mé sze tes re -
tesz ál lás ra tá masz kod ha tott vé del mi har cá ban. Mint
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lát ni fog juk, szep tem ber 22-én és ok tó ber 7-én tá masz -
ko dott is.8

A Pé ter la ka-völgy tõl le fe lé az Ara nyos bal-
partja men tén észak nyu gat-dél ke let irá nyú domb ge rinc
hú zó dik egé szen a Ma ros ár te ré ig. Aranyosgyérestõl
észak ra, ahol a Pé ter la ka-völgy vé get ér, s a ben ne fu tó
Pé ter la ka-pa tak a vas úti híd nál az Ara nyos ba tor kol lik,
a domb váll, ami ad dig a pa tak völgy tõl dél nyu gat ra a
Keresztesmezõt sze gé lyez te, el éri az Ara nyos bal-
partját. Aranyosegerbegyig, ami kb. 2 km tá vol ság ra
fek szik in nen, köz vet le nül a fo lyó észak ke le ti part ján
fut to vább dél ke let nek. Tu laj don kép pen az Ara nyost,
amely Tordánál ki lép ve a ma ga sabb he gyek bõl ke let -
nek fo lyik, ez a domb váll for dít ja dél ke let nek.

Aranyosegerbegy az Ara nyos ba me rõ le ge sen
be fo lyó két pa tak, a Csáni és a Horgasalji ös  sze fo lyá sa
ál tal ki vájt 1,5 km hos  szú, 0,7-0,9 km szé les völgy ben
fek szik. A Csáni-patak észak ról ér ke zik a Szé les-
völgy be, a Horgasalji észak ke let rõl a Boldóc-völgybe.
Mind két völgy al kal mas pán cé lo sok be ha to lá sá ra is, ol -
da la ik vi szont re tesz ál lás ok ki épí té sé re, ke reszt irányú
flókvölgyeik el len lö ké sek in dí tá sá ra.

Aranyosegerbegytõl to vább le fe lé dél ke let nek
a domb váll 1-2 km tá vol ság ban fut a fo lyó tól, köz te
zsom bé kos ár te rü let tel. A domb ge rinc mö gött ta lál ha tó
Mezõõrke (Urca), at tól dél ke let re 4,5 km-re Ge rend -
keresztúr (Luncani). Had rév nél (Hãdãreni) a domb váll
ke let nek for dul és lan ká sab bá vá lik, at tól dél re már a
Ma ros ár te re, il let ve az Ara nyos tor ko la ta kö vet ke zik.
A domb ge rinc ma ga a Pé ter la ka-völgy tõl Had ré vig
olyan geo ló gi ai fel épí té sû (400-500 m szé les ala pon
150-170 mé te res szint emel ke dés, mind ez 10 km hosz  -
szú ság ban a fo lyó par ton), hogy azt meg mász ni és át tör -
ni csak igen ko moly elõ ké szí tés után le het. A fo lyó part
és a mö göt te hú zó dó domb váll mû sza ki lag meg erõ sít ve
olyan aka dály je len tett a ro mán csa pa tok elõtt, amit in -
kább nem tá mad tak, erõ i ket a Ke resz tes-me zõ észa ki
ol da lá ra kon cent rál ták (lásd a II/2. fe je zet ben a 6. ro -
mán had test asszimetrikus hadrendjét).9

Dél rõl a Keresztesmezõ az 518 m ma gas
Létom-hegyig, il let ve az an nak ke le ti lej tõ in szét te rült
Ha rasz tos köz sé gig (Cãlãraºi) tart. Ed dig a he gyig a
tordai csa ta har cai már nem ter jed tek ki, amen  nyi ben
nem ért jük ide a 2. ma gyar had se reg szep tem ber 8.-ig
el ért elõ nyo mu lá sát, s 8.-át kö ve tõ vis  sza vo nu lá sát az
Ara nyos-Ma ros vo na lá ra (ez ugyan is ki ter jedt egé szen
a Ma ro sig, sõt Marosújvártól (Ocna Mureº) ke let re az
azon túl fek võ te rü le tek re is. Sze re pe el len ben volt a
csa tá ban, mi vel észa ki ol da lá ról a tel jes csa ta tér át lát -
ha tó. A ro mán csa pa tok nem egy fi gye lõt (pa rancs no kit
és tü zér sé git) te le pí tet tek is ide. A szep tem ber má so dik
fe lé tõl egy re pá rá sabb le ve gõ és az egy re gyak rab ban
meg je le nõ haj na li köd azon ban kor lá toz ták a ro mán fi -
gye lõk lehetõségeit.10

Nyu gat ról és észak nyu gat ról a Kövesmezõt a
he gyek bõl ki lé põ Ara nyos, il let ve az afölött lé võ
Tordai-hasadék ha tá rol ja. Az ös  sze épült Al só- és

Felsõszentmihálynál (a két köz ség egye sít ve Szent mi -
hály falva, Sânmihaiu de Jos és -Sus, de már a ko ra be li
tér ké pe ken elõ for dul a mai Mihai Viteazul né ven is) a
la pály nyu ga ti sar ka már ös  sze szû kül. Dél rõl a
Bágyoni-hegy áll ki csit észa kabb ra nyu ga ti szom széd -
já nál, a Létom-hegynél, észak nyu gat ról a ke let-észak -
ke let irány ban fo lyó Ara nyos szû kí ti egy re ös  szébb,
hogy Sinfalvánál és Vár fal vá nál vé get ér jen a Rá kos-
pa tak nál (nem azo nos a Tordánál a fo lyó ba tor kol ló
Rákos-patakkal).11

Utal tunk már az idõ já rás ad ta le he tõ sé gek re,
il let ve okoz ta kor lá tok ra. Konk ré tan 1944-ben a nyár
so ká ig tar tott. A Dél-Uk raj na Had se reg cso port ha di -
nap ló já nak ta nú sá ga sze rint, amely ben az idõ já rá si ada -
to kat a napijelentések má so dik pont já nak utol só té te le -
ként rend sze re sen ve zet ték, szep tem ber el sõ de kád já -
ban ki fe je zet ten nyá ri idõ volt, a 30 fo kot kö ze lí tõ na pi
csúcs hõ mér sék le tek kel. 11.-érõl 12.-ére az tán az idõ já -
rás gyö ke res vál to zá son ment át, be kö szön tött az õsz.
11-én még 27 fo kot mér tek és na pos idõt je gyez tek fel,
12-én már csak 20 fok volt a ma xi má lis hõ mér sék let és
meg je len tek a kö dök is.12 Az idõ já rás-vál to zás ról ta -
nús kod nak a 25. gya log had osz tály had mû ve le ti nap ló -
já nak be jegy zé sei is.

Jegy zet az 1. Füg ge lék hez

1. Ide ig le nes országleírás. Had mû ve le ti se géd let. Ke le ti rész; Ke le ti rész
ha dá sza ti mél ta tá sa (HL VKF irat anya ga 157. do boz, szám nél kü li ira tok
1934. I. osz tály, 186-192. fsz.; a to váb bi ak ban OOrrsszzáágglleeíírrááss), 4-5. p.; AAzz
OOsszztt rráákk--MMaa ggyyaarr MMoo nnaarr cchhiiaa íírrááss bbaann ééss kkéépp bbeenn - XX. MMaa ggyyaarr oorr sszzáágg - VII.
(szerk. BALLAGI Ala dár, LÓCZY La jos, MÁR KI Sán dor, M. kir. Ál -
lam nyom da ki adás, Bu da pest, 1901); a to váb bi ak ban MMoo nnaarr cchhiiaa)),, TToorrddaa--
AArraannyyoossmmeeggyyee. szerk. TÉG LÁS Ist ván 193-194., 215-217. p.; Er dély
(FO DOR And rás - KO VÁCS Zsolt - Élet és Tu do mány, Bu da pest, 1991,
M 1:500000; a to váb bi ak ban TTéérrkkéépp--11); Torda-Aranyos vár me gye tér ké -
pe (Ma gyar Föld raj zi In té zet, Bu da pest, 1904, M 1:510000; a to váb bi ak -
ban TTéérrkkéépp--22); Ka to nai tér kép (M. kir. Tér ké pé sze ti In té zet, Bu da pest,
1943, M 1:50000; a to váb bi ak ban TTéérrkkéépp--33) 5372/Ny szá mú szel vény;
Ka to nai tér kép, Reichswehrkartographieinstitut, Ber lin, 1940, M
1:100000; a to váb bi ak ban TTéérrkkéépp--44) 3065 szá mú szel vény; Ka to nai tér -
kép (K.u.K. Militärgeographische Institut, Bécs, 1915, M 1:200000; a to -
váb bi ak ban TTéérrkkéépp--55) 42°46° szá mú szel vény

2. OOrrsszzáágglleeíírrááss 5-6. p.; Ka to nai tér kép (MN Tér ké pé sze ti In té zet, Bu da -
pest, 1966, M 1:200000); a to váb bi ak ban TTéérrkkéépp--66) L-43-XVI II szá mú
szel vény; a szel vény szé lén ka to na föld raj zi le írás ta lál ha tó; VIDOS 34. p.

3. OOrrsszzáágglleeíírrááss 3. p.; MMoo nnaarr cchhiiaa 212-215. p.; TTéérrkkéépp--22; TTéérrkkéépp--33 5371/K,
5371/Ny szá mú szel vény; TTéérrkkéépp--55 41°46° szá mú szel vény; TTéérrkkéépp--66 L-
34-XVI II szá mú szel vény

4. MMoo nnaarr cchhiiaa 214-215. p.; OR BÁN Ba lázs: TToorrddaa vváá rrooss ééss kköörr nnyyéé kkee -
I. (Eu ró pa, Bu da pest, 1986; a to váb bi ak ban OR BÁN) 9-14. p.; OR -
BÁN-II. 323-328, 332, 349-351. p.; TTéérrkkéépp--33 5371/K szá mú szel vény

5. UUoo. l. 4. jegy zet; OR BÁN-II. 394, 398-399. p.

6. TTéérrkkéépp--33 5371/K szá mú szel vény

7. OR BÁN-I. 10-11. p.; OR BÁN-II. 160. p.; TTéérrkkéépp--33 5371/K szá -
mú szel vény; Meg jegy zen dõ, hogy a Turi-patak Rá kos-pa tak né ven
is elõ for dul OR BÁN Ba lázs nál, il let ve a MMoo nnaarr cchhiiaa vo nat ko zó fe je -
ze té ben. Az OR BÁN-II. 401/402. ol da lán ta lál ha tó egy be kez dés
ugyan azon föld raj zi hely be mu ta tá sá nál a pa ta kot mind két ne vén
em lí ti. Az ál ta lunk hasz nált tér ké pe ken a Rá kos-pa tak el ne ve zés
nem ta lál ha tó. A pa tak leg al só fo lyá sa, már bent, Torda vá ros te rü -
le tén, a Var ga-pa tak ne vet vi se li (OR BÁN-II. 59. p.); A to váb bi ak -
ban a ko ra be li ka to nai tér ké pek név raj zá ban sze rep lõ Turi-patak
meg ne ve zést al kal maz zuk. Ugyan csak meg jegy zen dõ, hogy va la -
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mennyi for rás a Kövesmezõ ne vét így, egybeírottan, kö tõ jel nél kül
hasz nál ja.

8. OR BÁN-I. 10-13. p.; OR BÁN-II. 173. p.; MMoo nnaarr cchhiiaa 210-212. p.;
TTéérrkkéépp--33 5371/K és 5372/Ny szá mú szel vény

9. OR BÁN-II. 174-175. p.; MMoo nnaarr cchhiiaa 210-212. p.; TTéérrkkéépp--22; TTéérrkkéépp--66
L-43-XVI II szá mú szel vény; ESZE 33. p.

10. MMoo nnaarr cchhiiaa 210-212. p.; AARR 80-81. p.; TTéérrkkéépp--66 L-43-XVI II szá mú
szel vény; 

11. OR BÁN-II. 174. p.; TTéérrkkéépp--33 5371/K szá mú szel vény

12. KKTTBB 895.. te kercs 7208515., 7208521. fel vé tel

AA SSzzéé kkeellyy fföölldd kkii üürríí ttéé ssee
(Füg ge lék 2.)

A Szé kely föld ki ürí té sé nek kér dé se elõ ször
szep tem ber 1-jén me rült fel, oly mó don, hogy a hadi -
helyzet to váb bi ros  szab bo dá sá nak ve szé lye mi att a
Kár pát-me den ce dél ke le ti csücs ké ben ki kell épí te ni az
ún. Ma ros-ál lást (Maros-Stellung). Ma ros vá sár hely– -
Szászrégen–Marosoroszfalu–Ke le men-hegy ség vo na -
lá ban je löl ték ki, egy elõ re ál ta lá ban. A ki épí tés sel a ke -
let-ma gyar or szá gi had mû ve le ti te rü let ad di gi pa rancs -
no kát (bisherige Befehlshaber des Op. Geb. Ostungarn)
je löl ték ki.

Emil ZELLNER al tá bor nagy nak, aki a né met
meg szál lás óta, 1944. már ci us 20-tól töl töt te be ezt a be -
osz tást, és mindezideig Deb re cen ben szé kelt, tör zsét át
kel lett ala kí ta nia egy olyan törz  zsé, amely irá nyít ja a
Ma ros-ál lás ki épí té sét, szer ve zi az ah hoz szük sé ges
mun ka erõt és anya got, gon dos ko dik an nak meg szál lá sá -
ról, a had se reg cso port har co ló ala ku la tai vis  sza vo nu lá sá -
nak fe de zé sé re, etc. A meg ala kí tan dó Erkundunsstab
ZELLNER be lé pett a Dél Had se reg cso port pa rancs -
nok sá gá nak alá ren delt sé gé be. Az er re vo nat ko zó in téz -
ke dés még 1-jén ki ment a 6. és 8. hadseregparancsnok-
ság, va la mint ZELLNER tá bor nok felé.1

Az Erkundungsstab ZELLNER sze re pét há rom
hé ten át töl töt te be. Fel ada tát szep tem ber 22-én a FISCH-
ER-törzs vet te át (Stab General Fischer). FRIESSNER
er re vo nat ko zó in téz ke dé sét táv ira ti úton 21-én es te to -
váb bí tot ták ZELLNER és FISCHER tá bor no kok hoz, a 6.
és 8. had se reg pa rancs nok sá gá hoz és a had se reg cso port
mö göt tes had mû ve le ti te rü le té nek parancsnokához.2

Adolf FISCHER ve zér õr nagy 1944. szep tem -
ber 1. óta a Bán ság ban meg szer ve zett Kampfgruppe
Südost pa rancs no ka volt.

Szep tem ber 2-án a had se reg cso port hoz egy
olyan had mû ve le ti uta sí tás (Weisung) ér ke zett az OKH
had mû ve le ti osz tá lyá tól, amely adott eset ben le he tõ sé -
get biz to sí tott a Szé kely föld ki ürí té sé re. A táv irat azt
tar tal maz ta, hogy füg get le nül az összeköttetés meg te -
rem té sé tõl az Észak-Uk raj na Had se reg cso port tal, a
Dél-Uk raj na Had se reg cso port cent ru ma vis  sza von ha tó
a Ko lozs vár–MACKENSEN-hágó ál ta lá nos vo nal ra
ab ban az eset ben, ha a Dé li-Kár pá tok át já ró i nak bir tok -
ba vé te lé re in dí tan dó tá ma dás si ker te len ma rad. Ko lozs -

vár tól nyu gat ra a ma gyar-ro mán ha tár vo na lát eb ben az
eset ben is tar ta ni kellett.3

Az OKH ez zel az el vi, de fel té te lek hez kö tött
en ge dél  lyel elõ re lá tó an azt kí ván ta meg elõz ni, hogy az
ún. szé kely zsák ban har co ló né met-ma gyar csa pa tok
be ke rí tés be ke rül je nek. Azt a ve szélyt is mer ték fel,
hogy ha a 40. szov jet had se reg a kosnai-nyakon át,
Vatra Dornei fe lõl mé lyen be tör dél nyu ga ti, il let ve a 4.
ro mán had se reg Ma ros vá sár hely tér sé gé ben észak ke le -
ti irány ba, ak kor a IX. ma gyar, LVII. né met pán -
céloshadtest, va la mint a né met Gruppe Sieben bürgen
gyors vis  sza vo ná sá ra a Szé kely föld rõl nem sok esély
ma rad, azok ott kat lan ban re ked het nek. Ab ban a szû kü -
let ben, amely el vá lasz tot ta egy más tól a Szé kely föl det a
szûk ér te lem ben vett Észak-Er dély tõl, az Er dély bel se -
jé ben meg hú zott ma gyar-ro mán ha tár tól a Kár pá tok ban
lé võ tör té nel mi ma gyar-ro mán ha tá rig lég vo nal ba alig
100 km volt a tá vol ság. A Dél Had se reg cso port nak
nem volt szá mot te võ tar ta lé ka, en nek kö vet kez té ben
egy ilyen két ol da lú be tö rés ese tén nem lett vol na mi vel
el re te szel ni a be tört erõ ket, azok két-há rom nap alatt ta -
lál koz hat tak vol na az arc vo nal ban har co ló ma gyar-né -
met se reg tes tek há tá ban.

A vis  sza vo nu lás meg kez dé sé nek ese té re az
Észak-Uk raj na és a Dél-Uk raj na Had se reg cso port kö -
zöt ti sáv ha tárt Dorohoi (Csernovictól dél ke let re 50 km-
re) – Máramarossziget vo na lá ban je löl ték ki, mind két
hely ség a Dél-Uk raj na Had se reg cso port hoz tartozott.4

Szep tem ber 5-én Szovátán, a had se reg cso port
törzs szál lá sán a had se reg cso port ve zér ka ri fõ nö ke ta -
nács ko zott a 6. és 8. né met had se reg ve zér ka ri fõ nö ké -
vel ar ról, hogy mi lyen kö rül mé nyek kö zött és mi lyen
mó don kell ki ürí te ni a Székelyföldet.5

Igaz, ezen a na pon in dult meg a 2. ma gyar
had se reg dél-er dé lyi tá ma dá sa, de ez volt az a nap, ami -
kor a Bé kás-szo ros fe lõl is el ér ték a szov jet csa pa tok a
szé kely me den cé ket. Ez zel im már há rom he lyen is ki -
lép tek a ma gas he gyek kö zül: az Ojtozi-szoros és az
Úz-Csobányos völ gyei után a Szé kely föld észa ki ré -
szén is. Ez pe dig elõ re ve tí tet te a fent vá zolt át ka ro lás
le he tõ sé gét, Bras só kör ze te el len ugyan is vé gül nem in -
dult né met vagy ma gyar tá ma dás.

A ta nács ko zás ra nem hív ták meg a 2. ma gyar
had se reg ve zér ka ri fõ nö két. En nek két oka le he tett:
egy részt GROLMAN nem akar ta el von ni az ép pen az -
nap in du ló tá ma dás nap ján an nak a had se reg nek a ve -
zér ka ri fõ nö két, amely re a tá ma dás sú lya há rul, más -
részt elõ re sej tet te, hogy a ma gyar ve zér ka ri fõ nök nem
csu pán had mû ve le ti-szük sé ges sé gi ol dal ról kö ze lí ti
meg a kér dést, ha nem ér zel mi rõl is, s til ta koz ni fog a
ter ve zett ki ürí tés el len. 

Szep tem ber 5-én éj fél elõtt a 6. né met had se -
reg ve zér ka ri fõ nö ke az iránt ér dek lõ dött GROLMAN -
tól, hogy a Szé kely föld ki ürí té se meg kez dõ dik-e más -
nap. A ma ga ré szé rõl, amen  nyi ben a ter mi nus más na pi
vol na, ja va sol ta an nak 24 órá val va ló el ha lasz tá sát. Ar -
ra hi vat ko zott, s eb ben min den va ló szí nû ség sze rint
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iga za volt, hogy a ki ürí tés meg kez dé se ab ban a pil la -
nat ban, ami kor a ma gyar csa pa tok ép pen tá ma dás ba
len dül tek, igen rossz ha tás sal vol na Ma gya ror szág ra.
Ezen táv irat ból köz ve tett úton ki de rül, hogy a nap köz -
ben tar tott ér te kez le ten még nem szü le tett dön tés a ki -
ürí tés meg kez dé sé nek idõpontjáról.6

Ha son ló tar tal mú te le fon be szél ge tést foly ta tott
le a had se reg cso port ve zér ka ri fõ nö ké vel a 8. né met
had se reg pa rancs no ka is. Õ ar ra hív ta fel GROLMAN
fi gyel mét, hogy te kin tet tel a kér dés po li ti kai vo nat ko zá -
sa i ra, nem sza bad ad dig meg kez de ni a Szé kely föld ki -
ürí té sét, amíg nem egyez tet tek Bu da pest tel (sic!).7

Azt azért lát nunk kell: a né met tá bor no ko kat
nem ma gyar ba rát sá guk ve zé rel te. Friss volt ben nük a ro -
má ni ai él mény, s nem kí ván ták azt még egy szer át él ni.
Ezért hi vat koz tak a ma gyar ér de kek re és ér zé keny ség re.

A ter ve zett kürítés tér ké pe min deneset re szep -
tem ber 5-én már el ké szült. A had se reg cso port napije-
lentéseinek mel lék le te i hez csa tolt 1:300000 mé ret ará -
nyú tér kép tar tal maz ta a Ma ros-ál lá sig tar tó vis  sza vo -
nu lás köz be esõ vis  sza vo nu lá si üte me i nek te rep sza ka -
sza it is.8

Szep tem ber 6-án GROLMAN te le fo non rá -
kér de zett GREIFFENBERGre, hogy be szélt-e már a
ma gyar ve ze tés sel a Szé kely föld ki ürí té sé rõl. Em lé kez -
tet te, hogy GUDERIAN ko ráb ban már meg ad ta az en -
ge délyt a vis  sza vo nu lás ra. A né met anyag ban nincs ar -
ra vo nat ko zó uta lás, hogy GREIFFENBERG mit vá la -
szolt GROLMANNAK. Ne gyed órá val ké sõbb a 6.
had se reg ve zér ka ri fõ nö ke hív ta GROLMANt, s je lez te
ne ki, hogy a hadihelyzet ala ku lá sa foly tán, füg get le nül
elõ zõ es ti ki je len té se i tõl, leg ké sõbb más nap es te meg
kell kez de ni az el sza ka dást a szov jet csa pa tok tól. Ké sõ
es te a 6. had se reg ve zér ka ri fõ nö ke még egy szer hív ta
GROLMANt, s a Bras só tér sé gé ben fel de rí tett szov jet
csa pat ös  sze vo nás ok ra hi vat koz va is mé tel ten kér te a
had se reg cso port ve zér ka ri fõ nö két a vis  sza vo nu lá si pa -
rancs kiadására.9

6-án es te tíz kor FRIESSNER táv irat ban je len -
tet te a ki ala kult hely ze tet GUDERIANnak. Egy nap pal
a 2. ma gyar had se reg tá ma dá sá nak meg in du lá sa után,
még an nak tér nye rõ sza ka szá ban ké te lye i nek adott han -
got, hogy a 2. had se reg alig ha éri el a Vö rös to ro nyi-
szo rost. In dok ként nem a ro mán el len ál lást, ha nem a 6.
szov jet gár da harckocsihadsereg meg je le né sét je löl te
meg. Ezt kö ve tõ en rá tért ar ra, hogy fel tét len szük sé ges
a ma gyar or szá gi arc vo nal meg rö vi dí té se, va gyis a Szé -
kely föld ki ürí té se. FRIESSNER ar ra hi vat ko zott, hogy
amen  nyi ben ez nem tör té nik meg, a had se reg cso port -
nak nem lesz elég ere je a nyu ga ti irány ban elõ re tö rõ
szov jet csa pa tok fel tar tóz ta tá sá ra, azok be tör het nek
Szer bi á ba, sõt akár Bu da pes tig is el jut hat nak. Ez utób -
bit pe dig FRIESSNER sze rint a ma gyar ve ze tés iga zán
el fo gad hat ná, mint a Szé kely föld ki ürí té sé nek in do kát.
GUDERIAN egyet ér tett FRIESSNER érvelésével.10

Szep tem ber 6-án éj fél kor GROLMAN táv irat -
ban ha tal maz ta fel a 6. né met had se reg pa rancs no kát a

vis  sza vo nu lás meg kez dé sé re, je lez ve ne ki, hogy ezt
GREIFFENBERGgel egyet ér tés ben teszi.11

Más nap dél elõtt FRIESSNER sze mé lye sen lá -
to ga tott a 6. né met had se reg pa rancs no ká hoz, meg be -
szél ni ve le az el sza ka dó moz du la tok (Absetzbewe gun -
gen) megkezdését.12

Szep tem ber 7-én a 6., 8. né met és 2. ma gyar
had se reg meg kap ta a pa ran csot a vis  sza vo nu lás az na pi
meg kez dé sé re a Ma ros – Ár pád vo nal ra. Ez alap ve tõ en
a két né met had se re get érin tet te, a ma gyar had se reg
szá má ra még más harc fel ada tot szab tak meg, ezt bõ -
veb ben a fõ anyag ban mu tat tuk be. A 7-én reg gel el fog -
lalt hely zet és a Ma ros-vo nal kö zött há rom köz be esõ
ál lást, az A-, B- és C-vonalat ha tá roz ták meg.13

17  óra kor az OKH 1. ve zér ka ri tiszt je te le fo -
non je lez te a had se reg cso port tör zsé nek, hogy HIT LER
meg til tot ta a vis  sza vo nu lást. Az el sza ka dás a szov jet
csa pa tok tól azon ban ek kor ra már meg in dult. GROL-
MAN 10 perc cel ké sõbb is mét be szélt az OKH 1. ve -
zér ka ri tiszt jé vel, s pon to sí ta ni tud ta, hogy nem ka te go -
ri kus ti la lom ról van szó, ha nem ar ról, hogy amint
HITLERnek tu do má sá ra ju tott a szé kely föl di vis  sza vo -
nu lás meg kez dé se az A-vo nal ra, ki je len tet te, hogy a to -
váb bi vis  sza vo nu lás (zum weiteren Absetzen) en ge dé -
lye zé sét ma gá nak tart ja fenn.14

A meg kez dett ki ürí tés foly ta tód ha tott, mind
GROLMAN, mind FRIESSNER szí vé rõl óri á si kõ
esett le. GROLMAN meg je gyez te, im már csak az
OKH 1. ve zér ka ri tiszt jé nek, hogy a meg kez dett vis  sza -
vo nu lás alig ha ál lít ha tó meg a köz be esõ te rep sza ka sz o -
kon, mi re az re mé nyét fe jez te ki a Führer en ge dé lye
iránt, ez zel ki fe jez ve egyet ér tés ét a Szé kely föld ki ürí té -
sé nek szük sé ges sé gé rõl. 17.25-kor min deneset re
GROLMAN ér te sí tet te a 6. had se reg ve zér ka ri fõ nö két
HIT LER dön té sé rõl. Es te 21.40-kor GROLMAN te le -
fo non be szélt GUDERIANnal, je len tet te ne ki, hogy a
vis  sza vo nu lás az A-vo nal ra terv sze rû en fo lyik, s hogy
a kö vet ke zõ éj sza ka kény te le nek lesz nek azt vég re haj -
ta ni a B-vonalra is.15

Ha son ló an meg nyug ta tó an ha tott GROLMANra,
hogy 8-án es te GREIFFENBERG kö zöl te ve le: a ma gyar
ve ze tés be le nyu go dott a Szé kely föld ki ürí té sé be. (“Mit der
Zurücknahme der Front auf die Maros-Stellung habe man
sich in Bu da pest bereits abgefunden.”16

Szep tem ber 7-én es tig a 6. né met had se reg
vis  sza vo nult az A-vo nal ra. En nek cent ru ma sze re pel a
had se reg cso port 8-i napijelentésében: az Olt men tén,
Sep si szent györgy tõl észak ra Za lán (Zãlan) – Sepsi -
bodok (Bodoc).17

Az A-vo nal (A-Linie) jobb szár nyán a LXXII.
had test Nagyajtáig (Aita Mare) vo nult vis  sza, pon to -
sab ban az ott az Oltba öm lõ Ajta-patak vo na lá ig. A bal -
szár nyon az LVII. páncéloshadtest Csernátonig
(Cernat) és at tól ke let re a Fe ke te ügy jobb- (észa ki)
part já ig vet te vis  sza arc vo na lát. Utób bi ket tõ az OKH
tit kos napijelentésébõl de rül ki. A né met csa pa tok ez zel
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fel ad ták majd nem a tel jes Sepsiszéket, be le ért ve a
Baróti-hegység dé li felét.18

8-án ké sõ dél után tól a 6. né met had se reg foly -
tat ta vis  sza vo nu lá sát a B-vonalra. Ez a had se reg cso port
napijelentése sze rint Barót (Baraolt)–Csíkszentsimon
(Sînsimon)–Csíkménaság (Armãºeni) vo na lá ban  hú -
zó dott. Ez zel 9-ére ki ürí tés re ke rült Miklósvárszék, a
Baróti-hegység észa ki fe le, a Bodoki-hegység (mind két
hegy ség a szé kely me den cék tér sé gé ben), Kézdiszék,
be le ért ve az Ojtozi-szoros nyu ga ti ki já ra tá nak tér sé gét,
és Kászonszék is.19

9-én a B-vonalra tör té nõ vis  sza vo nu lás köz ben
ko mo lyabb harc te vé keny ség re ke rült sor az el sza kad ni
igyek võ né met és az azok nyo má ban ha la dó ro mán csa -
pa tok kö zött a LXXII. had test arc vo na lán Barótnál, az
Olt völ gyé ben Mál nás nál; az LVII. pán cé loshadtest arc -
vo na lán a Sepsiszéket Kézdiszékkel ös  sze kö tõ úton
Felsõcsernátonnál, a né met és a szov jet csa pa tok kö zött
a Kézdivásárhelytõl az Olt völ gyé be át ve ze tõ úton lé võ
Tor já nál, il let ve a Kézdiszékbõl Csík ba át ve ze tõ út men -
tén ta lál ha tó Kászonimpernél és Kászonújfalunál. A
vissza vo nu lás ezek el le né re ál ta lá ban terv sze rû en
zajlott.20

A LXXII. had test vis  sza vo nu lá sá nak meg kez -
dé se kor a Sep si szent györgy tõl dél re az Olt vo na lán ál ló
ro mán hegyihadtest két had osz tá lya moz gás ba len dült
észa ki irány ban. 8-án es té re az 1. hegyihadosztály be -
vo nult Sep si szent györgy re, a 3. ki kép zõ gya log had osz -
tály el ér te a Bölönnél az Oltba öm lõ Bölön-patak vo na -
lát. 9-én az 1. hegyihadosztály élei az Olt völ gyé ben el -
ér ték Mál nást, ahol az nap a har cok ba be kap cso lód tak a
27. szov jet had se reg 33. lö vész had test ének alá ren delt -
sé gé ben lé võ Tu dor VLADIMIRESCU ön kén tes had -
osz tály ré szei. A 3.kiképzõ gya log had osz tály Barótig
ju tott elõ re. Az itt az Oltba öm lõ Baróti-patak vo na lán
elõ re nyo mu lá suk há rom nap ra el akadt, bár más nap a
pa tak vo na lá ra az Olt völ gyé bõl át irá nyí tott 1. hegyi -
had osztály is fel zár kó zott. 10-én az Olt észak-dé li völ -
gyét tel jes egé szé ben a 33. szov jet lö vész had test vet te
át, a Tu dor VLADIMIRESCU had osz tály mel lett harc -
ba lé pett a 202. szov jet lö vész had osz tály is.21

A ma gya rok ha ma rabb kezd ték meg a Szé -
kely föld ki ürí té sét, mint a né me tek. Igaz, nem a had se -
reg, ha nem a pol gá ri szfé ra. A MÁV már szep tem ber 3-
án ki ürí tet te az Olt-völgyében fu tó Csík sze re da-Bras só
vas út vo na lat Sepsibodoktól dél re, be le ért ve Sep si -
szent györgy pá lya ud va rát. Az csu pán ér de kes ség, de
min  deneset re ér de kes vé let len, hogy ép pen Sepsi -
bodokig kezd ték meg a vo nal ki ürí té sét. (Az A-vo nal e
köz ség nél ke resz tez te az Olt völgyét.)22

Két nap pal ké sõbb a Sepsiszentgyörgy-Bereck
vas út vo na lon meg kez dõd tek a né met csa pa tok ál tal
vég re haj tott, s 1945. áp ri li sá ig tar tó rongálások.23

8-án dél ben GROLMAN te le fon kap cso lat ba
lé pett az OKH had mû ve le ti osz tá lyá nak ve ze tõ jé vel, s
meg kí sé rel te ki esz kö zöl ni, hogy a vis  sza vo nu lás (más -
nap) foly ta tód has son a C-vonalra. Vá lasz ként BONIN

ve zér ka ri ez re des tõl meg tud ta, hogy a Führer még a B-
vonalra va ló, már meg kez dett hát ra moz gást sem hagy ta
jó vá. Dél után BONIN ke res te  meg te le fo non
GROLMANt, s kö zöl te ve le, hogy a to váb bi vis  sza vo -
nu lás ra nincs le he tõ ség. Azt is kö zöl te GROLMANnal,
hogy GUDERIAN sem örült HIT LER el ha tá ro zá sá nak
(“... der Chef d. Gen. St. des Heeres sei über die
Entscheidung des Führers nicht erfreut.”).24

GROLMANt nem csak BONIN (pon to sab ban
HIT LER) lep te meg, de VE RESS is, aki te le fo non ép -
pen afeletti ér tet len sé gé nek adott han got, hogy a né met
arcvonalrövidítés mi ért nem foly ta tó dik. A ma gyar
had se reg pa rancs nok azt vár ta a né met vis  sza vo nu lás -
tól, hogy a fel sza ba du ló né met csa pa tok egy ré szét a 2.
ma gyar had se reg arc vo nal ára irá nyít ják át.25

GROLMAN ezt kö ve tõ en a 6. né met had se reg
ve zér ka ri fõ nö ké vel lé pett kap cso lat ba, aki vel kö zöl te a
Führer el ha tá ro zá sát. GAEDCKE ve zér õr nagy je len tet -
te GROLMANnak, hogy csa pa tai ép pen meg akar ták
kez de ni a vis  sza vo nu lást, de je len leg (17.50-kor be -
szél tek egy más sal) még az A-vo na lon áll nak. GROL-
MAN azt ja va sol ta GAEDCKÉnek, hogy az A-vo nal
fõbb pont ja it tart sák to vább ra is meg száll va, de a 6.
had se reg ál ta lá ban kezd je meg a hát ra moz gást a ter vek
sze rint a B-vonal irányába.26

GROLMAN es te is mét kap cso lat ba lé pett az
OKH-val, s ar ra va ló hivatkozása, hogy a ro ham lö ve ge -
ket és lég vé del mi ágyú kat a 2. ma gyar had se reg meg erõ -
sí té se cél já ból már ki von ták, meg kí sé rel te az en ge délyt
ki csi kar ni a B-vonalra tör té nõ vis  sza vo nu lás ra, sõt azon -
nal to vább a C-vonalra is. Je lez te, hogy ter mé sze te sen
vég re hajt ja a Führerbefehlt, de az több harc cso port el -
vesz té sét von hat ja ma ga után. WENCK al tá bor nagy, aki -
vel ek kor be szélt, s aki az az nap fel ál lí tott, Ma gyar or szág
meg tar tá sá ért fe le lõs ve ze té si törzs fõ nö ke (Chef
derFührungsgruppe im Gen. St. d. Heeres) volt, ki fej tet te,
hogy ka to na i lag GROLMANnak tel jes mér ték ben iga za
van, de a kér dést po li ti kai ol dal ról vizs gál va res pek tál ni -
uk kell a ma gyar kor mány vé le mé nyét, amely nagy je len -
tõ sé get tu laj do nít a Szé kely föld tar tá sá nak. Azt is meg -
hagy ta GROLMANnak,hogy amen  nyi ben még is el ke rül -
he tet len né vá lik a to váb bi vis  sza vo nu lás, ak kor FRIESS-
NER an nak meg kez dé se elõtt ma ga hív ja fel õt.27

GROLMAN nem sok kal ké sõbb GREIFFEN-
BERG hi va ta lát hív ta fel, ahol an nak ve zér ka ri fõ nö két
ta lál ta meg. Ki fej tet te, hogy res pek tál ja a ma gyar kor -
mány po li ti kai vé le mé nyét a Szé kely föld meg tar tá sá ra
vo nat ko zó an, de ka to nai szem pont ból Ma gyar or szág
meg tar tá sá ra nincs más esély, csak ha azon nal vis  sza -
vo nul nak a C-vonalra, mi vel így erõk sza ba dul nak fel
az or szág bel sõ te rü le te it fe nye ge tõ szov jet pán cé los
ékek feltartóztatására.28

FRIESSNER 20.05-kor hív ta fel GUDE -
RIANt. Hang sú lyoz ta a C-vonalra tör té nõ vis  sza vo nu -
lás fon tos sá gát, ki emel ve, hogy mind az A-, mind a B-,
mind a C-vonal csu pán köz be esõ ál lás a Ma ros-ál lás
elõtt, s hogy kö zü lük leg fel jebb a C-vonal hos  szabb
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ide jû tar tá sá ra lát le he tõ sé get. Azt is csak ad dig, amed -
dig a szov jet csa pa tok nem índítanak na gyobb ere jû tá -
ma dást. Hi vat ko zott VE RESS ve zér ez re des nek a visz  -
sza vo nu lást a Ma ros-vo na lig szük sé ges nek tar tó ál lás -
pont já ra is. Je lez te GUDERIANnak, hogy amen  nyi ben
tart ják ma gu kat a Führerbefehlhez, ak kor a had se reg -
cso port utol só erõi is el vesz het nek. GUDERIAN meg -
ígér te, hogy köz ben jár HITLERnél az en ge dély ki esz -
köz lé sé re, s je lez te, ma ga is re mé li an nak meg ka pá sát,
de kér te FRIESSNERt, ad dig ne kezd je meg a vis  sza -
vo nu lást az A-vo nal ról. FRIESSNER ezt tu do má sul
vet te, de hoz zá tet te, nem ga ran tál ja az A-vo nal tar tá sát,
ha azt szov jet tá ma dás éri.29

Es te 11-kor a 6. had se reg ve zér ka ri fõ nö ke je -
len tet te GROLMANnak, hogy az LVII. páncélos had -
testnek csu pán egy cso port ja ma radt az A-vo nal ban, a
má sik ket tõ hát ra moz gás ban van a B-vonal fe lé. A
LXXII. had test arc vo na lán egy Szov jet uni ó ban ala kí -
tott ro mán ön kén tes had osz tály (nyil ván a Tu dor
VLADIMIRESCU had osz tály ról volt szó) dél ben in dí -
tott tá ma dá sá val mély be tö rést ért el, s hogy en nek el re -
te sze lé sé re az A-vo nal ban nincs sok esély.30

A hely ze tet az ol dot ta meg, hogy éj fél után (9-
én 0.40-kor) táv irat ér ke zett a had se reg cso port pa rancs -
nok sá gá ra HIT LER en ge dé lyé vel a B-vonalra tör té nõ
visszavonulásra.31

9-én dél ben, mi köz ben zaj lott a vis  sza vo nu lás a
B-vonalra, a had se reg cso port 5. had mû ve le ti tiszt je
GROLMAN ne vé ben je len tést tett az el sza ka dó moz gás
(“Absetzbewegung”) ál lá sá ról, egy ben je lez te, hogy
szük sé ges azt to vább, a C-vonalra foly tat ni (“durch
Zurückgehen auf die C-Linie fortgesetzt werden muss.”).
Az OKH had mû ve le ti osz tá lyá nak ve ze tõ je, BONIN ez -
re des ké sõ dél után em lé kez tet te GROLMANt, hogy a
foly ta tás hoz el en ged he tet len a Führer en ge dé lye. A
Führer hoz zá já ru lá sá nak pe dig az a fel té te le, hogy ma -
gyar rész rõl ne me rül je nek fel kételyek.32

8-án es te a had se reg cso port pa rancs nok sá -
ga, az Észak-Uk raj na Had se reg cso port tal tör tént
hos  szas egyez te tést kö ve tõ en meg ad ta a 8. né met
had se reg bal szár nyán har co ló XVII. had test nek az
en ge délyt az Ár pád-vo nal ba tör té nõ vis  sza vo nu lás ra.
Ez zel a had se reg cso port fel ad ta (vol na) az utol só,
még ke zén le võ ro mán te rü le tet, Vatra Dornei kör ze -
tét. Az arc vo nal vis  sza vé tel ét más nap kel lett
megkezdeni.33

Az már csu pán ér de kes ség, hogy 8-án Vatra
Dornei-tõl ke let re a XVII. né met had test kö te lé ké be
tar to zó ma gyar csa pa tok még tá ma dó harc te vé keny sé -
get fo lyat tak, né met ne héz fegy ve rek tá mo ga tá sá val el -
len lö kést haj tot tak vég re Cruceánál, a Besz ter ce völ -
gyé ben 35 km-re a ma gyar határtól.34

Más nap az OKH ve ze té si tör zsé nek fõ nö ke
pon to sí tot ta az elõ zõ nap meg adott en ge délyt: a vis  sza -
vo nu lás ál ta lá ban en ge dé lye zett, de nem vo nat ko zik a
Vatra Dornei tér sé gé re, az ott el he lyez ke dõ man gán -

érc-me zõt to vább ra is min den kö rül mé nyek kö zött tar -
ta ni kell.35

FRIESSNER, mi u tán tisz tá ban volt a Szé kely -
föld meg tar tá sá nak vagy ki ürí té sé nek po li ti kai je len tõ -
sé gé vel, szep tem ber 9-én 1. had mû ve le ti tiszt jé nek
kíséretében Bu da pest re re pült. Em lék ira ta i ban azt ír ja,
el sõ és egyet len lá to ga tá sát HORTHYnál az tet te szük -
sé ges sé, hogy HIT LER min den eset ben a ma gyar po li -
ti kai ér de kek fi gye lem be vé te lé re hi vat koz va ma kacs -
ko dott az egyes vis  sza vo nu lá si üte mek en ge dé lye zé sé -
vel, s hogy õ, mint hadseregcsoportparancsnok, s a
had mû ve le tek irá nyí tó ja, a ma gyar po li ti kai és ka to nai
ve ze tés meg gyõ zé sén ke resz tül kívánta el ér ni a Führer
ál lás pont já nak megváltoztatását.36

Ez így hi he tõ, ha ki hang sú lyoz zuk HIT LER
meg gyõ zé sé nek szán dé kát. Ez az, ami FRIESSNERt
va ló já ban ér de kel te, nem a ma gyar po li ti kai ér de kek. A
ké sõb bi tör té né sek bi zo nyít ják, hogy mind FRIESS-
NER, mind más né met ka to nai ve ze tõk a né met po li ti -
kai és/vagy ka to nai ér de kek alap ján hoz ták meg el ha tá -
ro zá sa i kat, szö vet sé ge se ik szem pont ja it a há bo rú elõ re -
ha lad tá val egy re ke vés bé vet ték fi gye lem be.

FRIESSNER  el sõ ként GREIFFENBERGgel
ta lál ko zott, majd VÖ RÖS Já nos ve zér kar fõ nök kel, utá na
LA KA TOS Gé za mi nisz ter el nök kel, vé gül HORTHY -
val. VÖ RÖS és LA KA TOS el fo gad ta FRIESSNER ér -
ve lé sét, ka to nák lé vén egyet ér tet tek a Szé kely föld ki ürí -
té sé nek szük sé ges sé gé vel. Mind ket ten ar ra kér ték vi -
szont FRIESSNERt, hogy a vis  sza vo nu lás vég re haj tá -
sá nak üte me zé sé vel te gye le he tõ vé a ma gyar la kos ság
szá má ra a te rü let el ha gyá sát, il let ve hogy le he tõ ség sze -
rint kí mél jék a vá ro so kat és községeket.37

HORTHYnál FRIESSNER, leg alább is em lék -
ira ta i nak ta nú sá ga sze rint, si ker rel tár gyalt, ki esz kö zöl -
te a kor mány zó hoz zá já ru lá sát a Szé kely föld ki ürí té sé -
hez. HOR THY ugyan ar ra kér te a Dél-Uk raj na had se -
reg cso port pa rancs no kát, mint VÖ RÖS és LA KA TOS.
FRIESSNER az ál lam fõ nél tett lá to ga tást kö ve tõ en tá -
jé koz tat ta a mi nisz ter el nö köt an nak eredményérõl.38

FRIESSNER, hi szen szá má ra HIT LER en ge -
dé lye volt az iga zán fon tos, már más nap a Führer fõ ha di -
szál lás ára re pült. Elõ zõ leg, még 9-én es te GROLMAN
te le fo non tá jé koz tat ta az OKH had mû ve le ti osz tá lyá nak
ve ze tõ jét FRIESSNER ma gyar ve ze tõk nél tett lá to ga tá -
sá ról, és kér te BONINt, esz kö zöl je ki, hogy a Führer
más nap fo gad ja a had se reg cso port parancsnokát.39

FRIESSNER úgy sze re tett vol na HITLERnél
je lent kez ni, hogy ma gá val vi szi a ma gyar ve ze tés írá sos
hoz zá já ru lá sát a Szé kely föld ki ürí té sé hez. Em lék ira ta i -
ban azt ír ja, hogy ezt az ok mányt ma gá val HORTHYval
írat ta alá. En nek né mi képp el lent mond, hogy a had se -
reg cso port ha di nap ló ja sze rint az ira tot GREIFFEN-
BERG esz kö zöl te ki VÖRÖStõl, aki azt tel jes fe le lõs -
ség gel, a ma ga és a kor mány ne vé ben ír ta alá, s hogy azt
még 9-én éj fél elõtt ma ga GREIFFENBERG jut tat ta el
táv ira ti úton a né met fõ ha di szál lás ra, il let ve a Dél-Uk -
raj na Had se reg cso port törzsszállá sára.40
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A ma gunk ré szé rõl, is mer vén a had se reg cso -
port pa rancs no ká nak em lék ira ta i ban ta lál ha tó tár gyi té -
ve dé sek ma gas szá mát, ugyan ak kor GROLMAN pon -
tos sá gát, az utób bi vál to za tot tart juk el fo gad ha tó nak.

WENCK al tá bor nagy éj fél után te le fo non tá jé -
koz tat ta GROLMANt,  hogy HIT LER az nap (te hát 10-
én) fo gad ja FRIESSNERt. GROLMAN a be szél ge tés
so rán kö zöl te WENCKKEL, hogy a ma gyar ve ze tés tõl
si ke rült meg sze rez ni a fen ti írá sos hozzá járu lást.41

Szep tem ber 10-én HIT LER fo gad ta FRIESS -
NERt. A Dél-Uk raj na Had se reg cso port pa rancs no ka
ket tõs cél lal ér ke zett a rastenburgi fõ ha di szál lás ra. Egy -
részt tá jé koz tat ni kí ván ta a Führert a Bal kán ke le ti fe lén
és a Kár pát-me den cé ben ki ala kult had mû ve le ti hely zet -
rõl, ezen be lül a ve ze té se alatt ál ló had se reg cso port harc -
ér té ké rõl, ter ve i rõl és le he tõ sé ge i rõl; más részt, s ez volt
pil la nat nyi lag fon to sabb, meg kí ván ta sze rez ni HIT LER
en ge dé lyét a szé kely zsák ki ürí té sé re. A FÜHRER azon -
ban nem na gyon hagy ta szó hoz jut ni tá bor no kát. A ma -
gyar po li ti ka vis  szás sá ga i ról és ve szé lyes sé gé rõl tar tott
mo no ló got, s el so rolt né hány ala ku la tot, il let ve pa rancs -
nok sá got, ame lyet a ma gyar or szá gi po li ti kai hely zet
“tisz tá zá sá ra” Bu da pest kör ze té be irá nyít.

Mi kor FRIESSNER elõ ho za ko dott ké ré sé vel,
HIT LER elõ ször hal la ni sem akart a ki ürí tés en ge dé -
lye zé sé rõl. Újabb kis elõ adás kö vet ke zett, ez út tal a
Vatra Dornei kör nyé kén fek võ man gán le lõ he lyek fon -
tos sá gá ról (Friessner nem en nek ki ürí té sé re kért en ge -
délyt, ez jó val észa kabb ra fek szik a Szé kely föld tõl), il -
let ve ar ról, hogy a szov jet had se reg be ha to lá sa az ad dig
sem le ges Bul gá ri á ba a Ten ger szo ros ok hoz (Bosz po -
rusz és Dar da nel lák) tör té nõ ki ju tás cél já ból tör tént, a
ré gi cá ri po li ti kai tö rek vé sek felelevenítéséve ami az
an gol szász ha tal ma kat szö vet sé gi po li ti ká juk új ra gon -
do lá sá ra fog ja kész tet ni. Eb ben az ös  sze füg gés ben
HIT LER el le nez te az arc vo nal hát ra vo ná sát észa ki
irány ba. Csak ak kor eny hült meg kis sé, leg alább is
FRIESSNER em lék ira tai sze rint, ami kor a ve zér ez re -
des meg mu tat ta ne ki a ma gyar hoz zá já ru lást a Szé kely -
föld ki ürí té sé hez. Az en ge délyt a vis  sza vo nu lás ra
ugyan en nek ha tá sá ra sem ad ta meg, de FRIESSNER
szá má ra az is óri á si ered mény volt, hogy már nem
zárkozott el ka te go ri ku san a vis  sza vo nu lás adott eset -
ben tör té nõ vég re haj tá sá tól. Azt azon ban a Führer ki kö -
töt te, hogy a Besz ter ce völ gye fe let ti he gyek ben lé võ man -
gán érc-me zõ ket ez eset ben is min den áron tar ta ni kell.
HIT LER vé ge ze tül kö zöl te FRIESSNERrel, hogy ha ma -
ro san ta lál ko zik a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké vel. A had se -
reg cso port pa rancs no ka így Rastenburgban maradt.42

A HIT LER ál tal em le ge tett tör zsek és ala ku la tok
kö zül a leg szá mot te võbb III. pán cé los had test-pa rancs nok -
ság és 23. pán cé los had osz tály át en ge dé sé re a Dél-Uk raj na
Had se reg cso port nak vé gül is 12-én ke rült sor.43

A há bo rú után, de még 1945-ben ös  sze ál lí tott
ma gyar há bo rús anyag ban az sze re pel, hogy a né met
(had)vezetés hi va ta lo san szep tem ber 10-én tá jé koz tat ta
a ma gyart a Szé kely föld ki ürí té sé rõl. Lát tuk, hogy ez

egy nap pal ko ráb ban tör tént meg, amen  nyi ben
FRIESSNER tár gya lá sa it HORTHYnál és más ma gyar
ve ze tõk nél hi va ta los ér te sí tés nek (is) te kint jük. A ma -
gunk ré szé rõl nem tart juk va ló szí nû nek, hogy FRIESS-
NER lá to ga tá sá nak idõ pont já ra ros  szul em lé kez tek
vol na, még 1945-ben.44

A 10-i dá tum azért ke rül he tett be az ún.
békeelõkészítõ ira tok ba, mert HIT LER vé gül is ezen a
na pon já rult hoz zá a ki ürí tés hez. Min den eset re az át ta -
nul má nyo zott né met le vél tá ri for rá sok kö zött nem ta lá -
lunk ar ra tör té nõ uta lást, hogy akár az OKH, akár a
Heeresgruppe Südukraine 10-én még egy szer, kü lön
ér te sí tet te vol na a ki ürí tés rõl a ma gyar po li ti kai és/vagy
ka to nai ve ze tést, bár en nek le he tõ sé gét sem sza bad tel -
je sen ki zár ni. FRIESSNER ugyan is 10-én 16.50-kor te -
le fo non je lez te GROLMANnak a Führer jó vá ha gyá sát,
s nem tart juk el kép zel he tet len nek, hogy Rastenburgból
Bu da pes tet is fel hív ta, no ha er rõl nem ké szült fel jegy -
zés a had se reg cso port naplójában.45

Vis  sza tér ve a ki ürí tés hez, lát tuk, hogy 9-én,
mi köz ben még a B-vonalra tör té nõ vis  sza vo nu lás sem
fe je zõ dött be, már fel me rült az igény a C-vonalra va ló
hát ra moz gás ra. Ké sõ dél után a had se reg cso port 5. a
had mû ve le ti tiszt je fel hív ta a 6., majd a 8. had se reg ve -
zér ka ri fõ nö két, s kö zöl te ve lük, hogy is me re tei sze rint
HIT LER hoz zá já rult az el sza ka dó moz gás C-vonalig
tör té nõ foly ta tá sá hoz. A 8. had se reg ve zér ka ri fõ nö ke
tu do má sul vet te a köz lést (reá a vég re haj tás ból ke vés
há rult had se reg ének föld raj zi el he lyez ke dé se foly tán),
a 6. had se re gé azon ban je lez te, hogy az nap es tig csu -
pán a B-vonalra va ló hát ra moz gást ké pes be fe jez ni, s
nem áll mód já ban még 9-én meg kez de ni a C-vonalra
tör té nõ to váb bi vis  sza vo nu lást, de az en ge dély nek örül.
Éj fél elõtt GROLMAN lé pett kap cso lat ba a 6. had se reg
ve zér ka ri fõ nö ké vel, s je lez te ne ki a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ké nek egyet ér tés ét a visszavonulással.46

A fen ti te le fon be szél ge té sek tõl füg get le nül 9-
én dél után a 6. had se reg ve zér ka ri fõ nö ke egy táv ira tot
jut ta tott el GROLMANnak. Eb ben tel je sít he tet len nek
mi nõ sí tet te az egy ütem ben tör té nõ hát ra moz gást a C-
vonalról a Ma ros-ál lá sig. Táv ira tá ban in dít vá nyoz ta to -
váb bi ál lás (D-, E-, F-Line) köz be ik ta tá sát. Mindazideig
csu pán 3 köz be esõ ál lás sze re pelt az ere de ti vé dõ vo nal
és a Ma ros-ál lás kö zött, az A-, B- és C-vonal.47

A 8. had se reg ve zér ka ri fõ nö ke szin tén je lez te,
hogy há rom ütem ben kívánja a XVII. had test Szé kely -
föld észak ke le ti sze gé lyén érin tett ré sze i nek vis  sza vo -
nu lá sát vég re haj ta ni, még pe dig 9/10, 10/11 és 11/12-én
éjszaka.48

Mi köz ben zaj lott a ve zé ri hoz zá já ru lás kö rü li
hu za vo na, s már folyt a ki ürí tés, a Hon véd ve zér kar 6.
osz tá lya az MTI szá má ra ki adott 30. szá mú ha di je len -
tés ében, nyil ván va ló an a pol gá ri köz vé le mény meg -
nyug ta tá sá nak szán dé ká val, még ar ról szá molt be, hogy
“A Szé kely föld pe re mén a tú le re jû orosz és ro mán kö -
te lé kek kel vivott har cok vál to zat lan he ves ség gel foly -
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nak. A K. és ÉK. Kár pá tok elõ te ré ben (sic!) több el len -
sé ges fel de rí tõ vállalkozást ver tünk vissza.”49

Szep tem ber 10-én a 6. né met had se reg két
had tes te foly tat ta a vis  sza vo nu lást a C-vonalra. Ez a
ma gyar-ro mán ha tár tól, Székelykeresztúrtól (Cristuru
Secuiesc, a né met napijelentésben a vá ros sal szom szé -
dos ha tár fa lu, Fiatfalva, Filiaº sze re pel) a Nagy-Kükül -
lõ men tén hú zó dott Székelyudvarhelyig (Odorheiu
Secuiesc), on nan ke le ti irány ban el vált a ma gas he gyek
kö zül ér ke zõ fo lyó tól, hogy Lövétéig (Lueta, a né met
je len tés ben a nagy köz ség ré szét ké pe zõ Szent -
keresztbánya sze re pel) a he gyek dé li lá ba i nál hú zód -
jon, majd a Kéruly-patak völ gyé ben be vál tott a ma gas
he gyek kö zé, érin tet te a Har gi ta-hegy sé get meg fe le zõ
Tol va jos-há gót, at tól észak ra Hargitafürdõn, majd
Csík rá ko son (Racu) és Lóvészen (Livezi) át ha lad va
ket té szel te Csík szé ket, s Gyimesközéploktól (Lunca de
Jos, a né met napijelentésben a nagy köz ség ré szét ké pe -
zõ Nagy pa tak sze re pel) észak nyu gat ra ér te el a Csí ki-
ha va sok ge rinc vo na lát, ez zel a ma gyar-ro mán határt.50

A vis  sza vo nu lás elõ zõ üte mé hez ké pest meg -
for dult a hely zet. Az A- és B-vonal kö zött a ke le tebb re
har co ló LVII. páncéloshadtestnek kel lett mint egy há -
rom szor an  nyit vis  sza vo nul nia, a B- és C-vonal kö zött
a LXXII. had test hát rált két szer an  nyit. A C-vonalba
tör té nõ vis  sza vo nu lás sal a LXXII. had test a Har gi ta-
hegy ség dél nyu ga ti ol da lán fel ad ta Bardócszéket, il let -
ve az Udvarhelyszék Nagy-Küküllõtõl dél re fek võ fe -
lét. A Har gi ta-hegy ség észak ke le ti ol da lán az LVII.
páncéloshadtest ki ürí tet te Alcsíkot.

A ha tár men tén a Gyimesi-szoros tér sé gét, va -
la mint az at tól dél re a Csobányos-völgyig el te rü lõ te rü -
le te ket az ABRAHAM-csoport ürí tet te ki, ez zel a 8. né -
met had se reg jobb szár nya is be kap cso ló dott a Szé kely -
föld kiürítésébe.51

A 6. né met had se reg két had test ének zö me 10-
étõl 11-én a reg ge li órá kig a jobb szárny ki vé te lé vel be -
fe jez te a vis  sza vo nu lást a C-vonalba, ki hasz nál va a sö -
tét sé get, de utóvédeik csak 11-én reg gel hagy ták el ál -
lá sa i kat a B-vonalban. Ezek kö zül a jobb szár nyon lé -
võk csak ne he zen tud tak el sza kad ni a Baróti-patak vo -
na lá ról, ott a har cok még 11-én a dél elõt ti órák ban is
tartottak.52

A 8. né met had se reg ABRAHAM-csoportja
csak a 10-érõl 11-ére vir ra dó éj sza kán haj tot ta vég re a
ki ürí tést. Ennek a fá zis ké sés nek az volt a ma gya rá za ta,
hogy a Gyimesi-szoros kör ze té ben a né met csa pa tok
szo ros harc érint ke zés ben áll tak a 24. szov jet gár da lö -
vész had test ré sze i vel, s ABRAHAM al tá bor nagy nem
akar ta meg koc káz tat ni az el sza ka dás meg kez dé sét fé -
nyes nap pal, jó lá tá si vi szo nyok között.53

A vis  sza vo nu lás vég re haj tá sa köz ben szep -
tem ber 10-én ko mo lyabb harc cse lek mé nyek re ke rült
sor a LXXII. né met had test és a 3. ro mán ki kép zõ gya -
log had osz tály kö zött Barót (Baraolt), il let ve az 1. ro -
mán hegyihadosztály kö zött Vargyas (Vârghiº) tér sé -
gé ben; az LVII. né met páncéloshadtest egy le ma radt

utóvéde és a ro mán Tu dor VLADIMIRESCU had osz -
tály kö zött Sepsibükszádnál (Bixad), majd ki csit ké -
sõbb ugyan ezen ala ku la tok rész vé te lé vel Újtusnádnál
(Tuºnadu Nou). A le ma radt ki fe je zést az in do kol ja,
hogy Sepsibükszád és Újtusnád az Olt völ gyé ben, még
né hány km-re a B-vonal elõtt fekszik.54

A 8. né met had se reg arc vo na lán csu pán Csík -
szépvíznél (Frumoasa) for dult elõ ko mo lyabb ös  sze -
csa pás, ahol az ABRAHAM-csoport vis  sza vo nu lá sát a
72. szov jet gár da lö vész had osz tály egy harc ko csik kal
meg erõ sí tett zász ló al ja za var ta meg.55

Az LVII. páncéloshadtest egy elõ re nem ad ta
fel Csík sze re dát, azt 10-én, 11-én és 12-én a had se reg -
cso port napijelentései híd fõ ként em lí tik, amit a né met
csa pa tok csak 13-ára vir ra dó ra ürí tet tek ki. A csík sze -
re dai híd fõ idõ le ges tar tá sá ra azért volt szük ség, mert a
Har gi ta-hegy sé gen át ve ze tõ Tol va jos-há gó ba ezen a
tér sé gen át le he tett fel jut ni, s on nan nyu ga ti irány ban
le fe lé a LXXII. had test há tá ba le he tett vol na ke rül ni.
Amed dig ez utób bi ös  szes csa pat tes té vel nem lép te át
észa ki irány ban a Nagy-Küküllõ vo na lát, ad dig az
LVII. páncéloshadtest nem ad hat ta fel a csík sze re dai
hídfõt.56

Ki sebb mér ték ben, de sze re pet ját szott a híd fõ
meg tar tá sá ra ki adott pa ran csá ban az is, hogy a rég el ve -
szett nek hitt MIETH-csoport egy ré sze a Gyimesi-
szorost öve zõ he gye ken ke resz tül ek kor ér ke zett meg az
LVII. had test sáv já ba, s a had se reg cso port pa rancs nok -
sá ga nem akart egyes újabb ré sze ket meg fosz ta ni a be ér -
ke zés le he tõ sé gé tõl a gyors vis  sza vo nu lás sal. A Csík sze -
re dai híd fõ tar tá sá ra a 4. né met hegyihadosztály je löl ték
ki.57

Ez zel a két do log gal füg gött ös  sze a 6. had se -
reg ve zér ka ri fõ nö ké nek 10-én éj fél elõtt GROL -
MANnak tett ja vas la ta, mi sze rint a C-vonalban né hány
na pig meg kel le ne ka pasz kod ni, nem kel le ne on nan
azon nal to vább in dul ni. GAEDCKE ve zér õr nagy
egyút tal je len tet te, hogy az LVII. páncéloshadtest elõ -
re lát ha tó an más nap es tig tud ja be fe jez ni a vis  sza vo nu -
lást a C-vonalba, le szá mít va a csík sze re dai hídfõt.58

Szep tem ber 11-én nap köz ben, még a C-vonal
elõtt sú lyos har cok zaj lot tak Székelyudvarhelytõl dél -
ke let re Homoródoklándnál (Ocland) és Homo -
ródalmásnál (Mereºti). Sok kal ve szé lye sebb hely ze tet
te rem tett, hogy ugyan ezen a na pon a Kis-Küküllõtõl
dél re, a fo lyó men tén a 78. szov jet lö vész had osz tály
ke le ti irány ban át lép te a ma gyar ha tárt és a LXXII. had -
test va la mint a Gruppe Siebenbürgen csat la ko zá sá nál 5
km mé lyen be tört ma gyar te rü let re, el ér ve Rava
(Roua)– Bordos (Bordoºiu) kör ze tét. Ez a be tö rés mé -
lyen a C-vonal mö gött kö vet ke zett be, s ve szé lyez tet te
a LXXII. had test jobb szár nyá nak visszavonulását.59

En nek el re te sze lé sé re 12-én PHLEPS Erdõszentgyörgy
(Sân georgiu de Pãdure) kör ze té bõl az EDER-csoporttal
si ke res el len lö kést haj tott végre.60
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Az LVII. páncéloshadtest bal szár nyán és a 4.
né met hegyihadosztály arc vo na lán 11-én csu pán a csík -
sze re dai híd fõ nél zaj lot tak em lí tés re ér de mes harcok.61

A fen ti ek sze rint a B-vonalra tör té nõ vis  sza vo -
nu lás két ütem ben ment vég be. 10-én a né met csa pa tok
az arc vo na lat Barót (Baraolt)–Bardóc-patak–Tol va jos-
há gó–Csík sze re da (Miercurea-Ciuc)–Csíkszépvíz (Fru -
moasa)–Tatros for rás vi dé ke–Gyimesfelsõlok (Lunca
de Sus)–Gyimesközéplok (Lunca de Jos) vo na lá ig vet -
ték vis  sza. 11-én es té re a bal szár nyon a csík sze re dai
híd fõ ki vé te lé vel el ér ték a C-vonalat. A bal szár nyon a
vis  sza vo nu lá si tá vol ság túl hos  szú nak bi zo nyult. A
Kis-Homoród völ gyé ben az utó vé dek csak 12-ére vir -
ra dó ra ér kez tek be Homoródoklándon és Homoród -
almáson át a C-vonalba, et tõl ke let re pe dig még ak kor
sem.62

A vis  sza vo nu lás a B-vonaltól már, leg alább is a
ve ze té si szin ten, aka dály men te sen folyt. Szep tem ber 10-
én dél után FRIESSNER ugyan is Rastenburgból, a
Führer fõ ha di szál lá sá ról te le fo non je lez te GROLMAN -
nak, hogy HIT LER be le egye zett a Ma ros-ál lá sig tar tó
vis  sza vo nu lás ba, ez zel a Szé kely föld ki ürí té sé be (“der
Führer das Absetzen auf die Maros-Stellung
genehmigt”). Igaz, fel té te lül szab ta, hogy mi nél több
ma gyart és le he tõ leg min den né me tet (né pi né me tet,
nem a had se reg cso port ka to ná it – R.I.) evakuáljanak.63

Ugyan csak 10-én ér ke zett a pa rancs GROL -
MANtól a 6. né met had se reg hez, hogy a C-vonal el éré -
sét kö ve tõ en a LXXII. had test pa rancs nok sá got ki kell
von ni, arc vo nal sza ka szát és az ott har co ló ala ku la tok
ve ze té sét pe dig az LVII. páncéloshadtest pa rancs nok -
sá gá nak kell át ven nie. A vál tás – el vi leg – 11-én 12.00-
kor le zaj lott, de a LXXII. had test pa rancs nok sá ga az -
nap még a Ma ros vá sár hely tõl 8 km-re észak nyu gat ra
lé võ Me zõ sza ba don (Voiniceni) ma radt. Az LVII.
páncéloshadtest e na pon át he lyez te törzs szál lá sát a
Har gi ta-hegy ség nyu ga ti ol da lá ra, a Székely udvar -
helytõl 15 km-re észak nyu gat ra ta lál ha tó Kecsetkis -
faludra (Sa tu Mic).64

A ro mán hegyihadtest szep tem ber 11-én len -
dült is mét moz gás ba a vis  sza vo nu ló né met csa pa tok
nyo má ban a Barótnál az Oltba öm lõ Baróti-patak vo na -
lá ról. Székelyudvarhely és Székelykeresztúr kö zött 12-
ére ér ték el a Nagy-Küküllõt. Jobb szár nyon az 1.
hegyi hadosztály, bal szár nyon a 3. ki kép zõ gya log had -
osz tály ha ladt. A Kis-Küküllõt 14-ére ér ték el. Az 1.
hegyihadosztály jobb szár nyán ek kor már be kap cso ló -
dott a tá ma dás ba a 25. szov jet gár da lö vész had test 36.
lö vész had osz tá lya, a 3. ki kép zõ gya log had osz tály bal -
szár nyán a 78. szov jet lö vész had osz tály. A két ro mán
és két szov jet had osz tály újabb két nap el tel té vel, 16-án
ér te el a Nyárád balpartját on nan kezd ve, ahol a fo lyó
ki lép a he gyek kö zül Nyárádkarácsonig (Crãciuneºti),
ami 7 km-re dél re ta lál ha tó Ma ros vá sár hely tõl. A
Nyárád vo na lán a négy had osz tály elakadt.65

Az elõ zõ fe je zet vé gén, a Gruppe Sieben bürgen
vis  sza vo nu lá sá nak le írá sá nál em lí tet tük a 78. szov jet lö -

vész had osz tály szep tem ber 14-én a Kis-Küküllõ vo na lá -
ról, Balavásár (Bãlãuºeri) tér sé gé ben in dí tott tá ma dást,
amely 17-ére ju tott ki a Nyárád dé li part já ra a
Backamadaras (Pãsãreni) – Ákosfalva (Acãþari) sza ka -
szon, már nyu gat ra a ma gas he gyek tõl. Ez zel ki ala kult
az ös  sze füg gõ arc vo nal a ket tõs né met-ma gyar vis  sza vo -
nu lást kö ve tõ en, te hát a 2. ma gyar had se reg és a Gruppe
Siebenbürgen vis  sza vo nu lá sát, il let ve a Szé kely föld 6.
né met had se reg ál ta li ki ürí té sét kö ve tõ en.

Ezen csa pa tok tól észak ra a 24. szov jet gár da
lö vész had test, ame lyet a Szé kely-me den cé bõl a
Görgényi-havasokon át a Görgény völ gyé ben cso por -
to sí tot tak át, szep tem ber 18-ára ér te el a Nyárád fel sõ
fo lyá sát, il let ve at tól észak ra a Görgény völ gyé ben
Libánfalvát (Ibãneºti). A Görgény völ gyé ben a 6. gár da
lö vész had test, at tól dél re a Görgény és a Nyárád kö zöt -
ti he gyek ben Felsõorosziig (Urisiu de Sus) a 103. ro -
mán hegy had osz tály, a Nyárád fel sõ fo lyá sá nál a 72.,
il let ve a 81. gár da lö vész had osz tály te vé keny ke dett.
Ezt a had tes tet erõ sí tet ték meg a ro mán harckocsicso-
porttal és a 7. ne héz tüzérezreddel.66

A fen ti két had test 20-án újí tot ta fel tá ma dá sát
a Nyárád vo na lá ról, il let ve a Görgény völ gyé ben. Tá -
ma dá suk igen las san ha ladt elõ re, 28-ára tud tak fel zár -
kóz ni a Ma ros balpartjára Szászrégen és Ma ros vá sár -
hely között.67

Vis  sza tér ve a Szé kely föld né met-ma gyar ki -
ürí té sé hez, szep tem ber 11-én, mi köz ben még ja vá ban
folyt a B-vonalról a C-vonalra tör té nõ vis  sza vo nu lás,
GROLMAN táv ira ti lag in téz ke dett a 6. és a 8. had-
seregparancsnokság fe lé, hogy ké szít sék elõ a csa pa tok
hát ra vo ná sát a D-, majd to vább az E-vo nal ra. Az E-vo -
na lat az in téz ke dés sze rint 12-érõl 13-ára vir ra dó éj sza -
ka kel lett elérni.68

GROLMAN, el fo gad va a 6. had se reg ve zér -
ka ri fõ nö ké nek 9-én és a 8. had se reg ve zér ka ri fõ nö ké -
nek az nap tett ja vas la ta it, ki je löl te mind két köz be esõ
ál lás vo nal ve ze tés ét.

A D-vo nal, rend ha gyó mó don, leg alább is a
jobb szár nyon, a C-vonal elõtt és nem mö gött hú zó dott,
mi u tán a Kis- és a Nagy-Homoród észak-dé li völ gye i -
ben még 11-én is harc ban áll tak a né met-ma gyar utó vé -
dek az õket kö ve tõ ro mán csa pa tok kal. En nek meg fe le -
lõ en a D-vo nal Székelyderzsnél (Dârjiu) hagy ta el a
ma gyar-ro mán ha tárt, majd Lokodot (Locodeni) érint -
ve Homoródremeténél (Cãlugãreni) ke resz tez te a C-
vonalat. At tól észak nak hú zó dott Zetelakától (Zetea)
ke let re 12 km-re, a Nagy-Küküllõ fel sõ fo lyá sá tól ke -
let re, a Har gi ta-hegy ség nyu ga ti lá ba i nál, érin tet te a
Har gi ta-hegy sé get a Görgényi-havasokat el vá lasz tó Li -
bán-há gót, on nan a Gyergyószentmiklóstól ke let re 8-
10 km-re fek võ ma gas la to kon át ju tott ki a Bé ká si-szo -
ro sig. Et tõl észak ra, a Görgényi-havasok ge rinc vo na lán
vis  sza for dult észak nyu gat nak, érin tet te Bor szék
(Borsec) ke le ti sze gé lyét, Bél bort (Bilbor), majd et tõl
észak ra, már ro mán te rü le ten a Pãltiniº-hágónál csat la -
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ko zott a XVII. had test ál tal a Vatra Dornei-i híd fõ vé -
del mé re fog lalt vé dõ vo nal jobb szár nyá hoz.

Az E-vo nal Magyarhidegkútnál (Vidacut) in -
dult ki a ma gyar-ro mán ha tár tól. Kez de ti sza ka szán 8-
10 km-re észak nyu gat ra hú zó dott a C-vonal jobb szár -
nyá tól, ahol ez utób bi hát rébb volt a D-vo nal nál. Et tõl
az E-vo nal egye ne sen észak ke let nek ha ladt Gagyon
(Goagiu) át Korondig (Corund), on nan 7-8 km-t észak -
nak a Pál-pa tak völ gyé ben, majd is mét észak ke let nek,
át szel ve a Görgényi-havasokat, a Gyer gyóalfalutól
(Joseni) dél nyu gat ra 8 km-re ta lál ha tó ma gas la to kig ott
észak nak for dul va a Ma ros men tén ha ladt Salamásig
(Sãrmaº), on nan észak-észak ke let nek a Bor szé ki-há gót
érint ve az 1375 m-es csúcs nál, Bél bor tól dél re csat la -
ko zott be le a D-vo nal észa ki szárnyába.69

A D-vo nal ra tör té nõ vis  sza vo nu lás a Har gi ta-
hegy ség, Felcsík, a Gyergyói-havasok dé li vo nu la ta,
to váb bá a Bé ká si-szo ros nyu ga ti ki já ra ta és a Töl gye si-
szo  ros (a Kis-Besz ter ce fel sõ fo lyá sa) fel adá sát je len -
tet te. Az E-vo nal ra va ló vis  sza vo nu lás sal ki kel lett ürí -
te ni a tel jes Udvarhelyszéket, ben ne a Nagy-Küküllõ
fel sõ fo lyá sát, a Görgényi-havasok dél ke le ti vo nu la tát,
Gyergyószentmiklós tér sé gét, a Gyergyói-havasokat és
Bor szék kör ze tét.

Szeptember12-én az LVII. páncéloshadtest – a
had se reg cso port napijelentése sze rint – terv sze rû en
vég re tud ta haj ta ni a vis  sza vo nu lást a D-vo nal ra. Pa tak -
fal vá nál (Vãleni) azon ban egy harc ko csik kal meg erõ sí -
tett ro mán harc cso port be tört a D-vo nal ba, és dél ke let -
rõl 4 km-re meg kö ze lí tet te Székelyudvarhelyet.70

A 8. né met had se reg jobb szár nyán ezen a na -
pon a 46. né met gya log- és a 2. ma gyar tá bo ri pót had osz -
tály szin tén vég re haj tot ta arc vo na lá nak vis  sza vé tel ét a
D-vo na lon át egye ne sen az E-vo nal ba. Gyergyóalfalutól
(Joseni) dél ke let re a D- és az E-vo nal kö zöt ti, itt csu pán
5 km-es táv közt a Ma ros jobb- (ke le ti) part ján le zár ták.
Ko mo lyabb harc te vé keny ség re Csíkszentdomokosnál
(Sândominic) és a Töl gye si-szo ros ba ke let rõl fel ve ze tõ
út men tén ke rült sor, ezek azon ban nem za var ták meg ér -
dem le ge sen a visszavonulást.71

GROLMAN 12-én in téz ke dett a két né met
hadseregparancsnokság fe lé, hogy éj sza ka hajt sák vég -
re a vis  sza vo nu lást az E-vo nal ra, s ké szül je nek fel az F-
vo nal ra tör té nõ vis  sza vo nu lás ra a kö vet ke zõ, te hát a
14-ére vir ra dó éj sza kán. In téz ke dé sé ben ben ne fog lal -
ta tott, hogy az F-vo nal ra tör té nõ vis  sza vo nu lás el le né re
az LVII. páncéloshadtestnek tar ta nia kell Parajd (Praid)
kör ze tét, hogy a 8. had se reg Gyergyói-medence fe lõl
eset leg a Görgényi-havasokon át ve ze tõ Bucsin-hágón
át vis  sza vo nu ló ré szei el ér hes sék Parajdot, és to vább
vo nul has sa nak a köz ség tõl észak nyu gat ra ve ze tõ úton
Szovátán át a Nyárád völ gyé be. GROLMAN itt a csík -
sze re dai híd fõt vé dõ, va la mint a Gyergyóalfalutól dél -
ke let re a Ma rost le zá ró csa pat tes tek re gon dolt. A had -
se reg cso port ve zér ka ri fõ nö ke in téz ke dett ar ra néz ve is,
hogy az F-vo nal és a Ma ros-ál lás kö zött még egy köz -
be esõ ál lást, a G-vo na lat kell be ik tat ni, amit né hány na -

pig meg is kell tar ta ni, hogy több idõ ma rad jon a Ma -
ros-ál lás megerõsítésére.72

Az F-vo nal a jobb szár nyon a Ma ros vá sár hely -
tõl dél re fek võ Küküllõi-dombságtól a Görgényi-hava-
sok dél nyu ga ti lá ba i nál el te rü lõ Sóvidékig tar tott, s jel -
le gét te kint ve nem volt más, mint az E-vo nal lal pár hu -
za mos, at tól 10-13 km-re hát rébb hú zó dó re tesz ál lás a
6. had se reg LVII. páncéloshadtestének arc vo na lán. A
Kis-Küküllõ part ján fek võ Balavásárnál (Bãlãuºeri) a
ma gyar-ro mán ha tár ról in dult ki, majd Makfalváig
(Ghindari) a fo lyó men tén ha ladt fel fe lé. Ott el tért a fo -
lyó tól és az at tól 5 km-re ta lál ha tó Sik ló don (ªiclod) át
Alsósófalvánál (Ocna de Jos) ke resz tez te is mét az itt
dél ke let-észak nyu gat irány ban fo lyó Kis-Küküllõt, ami
egy ben az LVII. páncéloshadtest csat la ko zá sát is je len -
tet te a 8. had se reg jobb szár nyá hoz. Meg jegy zen dõ,
hogy a né met for rás Ocna de Jos he lyett csak de Jos-t
em lít, ami azon ban csu pán al só-t je lent, s ön ma gá ban
nincs ér tel me. Alsósófalva be ha tá ro lá sát egy ér tel mû vé
te szi, hogy 4 km-re dél re ta lál ha tó Parajdtól, amit az
LVII. páncéloshadtestnek, mint lát tuk, egy elõ re nem
volt sza bad fel ad nia. A parajdi híd fõ tõl éle sen észak -
nak for dult, Alsófancsalnál (Brãdeþelu) ér te el a
Görgény-patak fel sõ fo lyá sát, on nan észak ke le ti irány -
ban ha ladt a Fancsal-tetõn át a Ma ros part ján fek võ
Gödemesterházáig (Stânceni), majd to vább ugyan ilyen
irány ban a Pãltiniº-hágóig.73

A G-vo nal ve ze té sé re a 8. had se reg ve zér ka ri
fõ nö ke ja vas la tot is tett. Esze rint az dél rõl Bú za há zá nál
(Grâuºorul) ér je el a Nyárádot, ha lad jon an nak men tén
ad dig, ahol a fo lyó ki lép a ma gas he gyek kö zül, ott for -
dul jon észak nak, Görgényhodáknál (Hodac) ér je el a
Görgény-patakot, majd 7 km-re észak ke let re on nan,
ahol az ki lép a ma gas he gyek (a Görgényi-havasok) kö -
zül, for dul jon észak ke let nek, a Polelitõl 2 km-re nyu gat -
ra lé võ völgy zá ron át jus son ki a Pãltinis-hágóhoz.74

Poleli sem a hely ség név tá rak, sem a
GYALAY-lexikon, sem a ren del ke zés re ál ló tér ké pek
alap ján nem azo no sít ha tó. A G-vo nal ter ve zett vo nal -
ve ze té se és a “völgy zár” ki fe je zés azon ban ar ra en ged
kö vet kez tet ni, hogy Palotailváról (Lunca Bradului) van
szó. Ott volt ugyan is a 65. ma gyar ha tár va dász cso port
21/6. erõd al osz tá lya ál tal meg szállt völgy zár a Ma ros
völ gyé ben. A Palotailva hely ség ne vet, fõ leg te le fon ban
vagy rá di ón, egy nem-ma gyar anya nyel vû (né met) tiszt
fél re hall hat ta Polelinek.75

Mi vel a Pãltiniº-hágót, mint a Vatra Dornei-i
híd fõ dé li sark pont ját a Führer pa ran csa ér tel mé ben
min den áron tar ta ni kel lett, Palotailvától az új vé del mi
vo nal nak a köz ség ke le ti szé lén a Ma ros ba fo lyó Ilva-
patak men tén kel lett észak ke let nek hú zód nia a Ke le -
men-ha va sok ge rinc vo na lán ál ló Pietrosz-csúcsig,
majd on nan ke let-észak ke let nek a Pãltiniº-hágóig.

GROLMAN, aki 13-án je löl te ki pon to san a
G-vo na lat, alap ve tõ en jó vá hagy ta REINHARDT ve -
zér õr nagy ja vas la tát. El té rés csu pán ab ban mu tat ko -
zott, hogy a G-vo nal Bú za há zá nál nem dél rõl ér te el a
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Nyárádot, ha nem Bú za há zá ig is a fo lyó vo na lá ban hú -
zó dott a ma gyar-ro mán ha tár tól, te hát Nyárádtõtõl
(Ungheni), ahol a Nyárád a Ma ros ba öm lik. Nyá -
rádremeténél (Eremitu) for dult észak nak, s ha ladt to -
vább, ahogy REINHARDT javasolta.76

Az F-vo nal ba tör té nõ vis  sza vo nu lás a jobb -
szár nyon csu pán azt je len tet te, hogy a né met-ma gyar
csa pa tok nak fel kel lett ad ni uk a Kis-Küküllõtõl dél re
egy olyan, 10-13 km szé les sá vot, ami Magyarhidegkút
(Vidacut) és Balavásár (Bãlãuºeri), il let ve Korond
(Corund) és Sik lód (ªiclod) kö zött hú zó dott. An nál
töb bet je len tett a bal szár nyon, ahol a 8. né met had se -
reg nek fel kel lett ad nia a Görgényi-havasok kö zép sõ
tömb jét, Gyergyó észak nyu ga ti nyúl vá nyát (Ma ros -
hévíz tér sé gét) és a Bor szé ki-há gót.

A G-vo nal ba va ló vis  sza vo nu lás sal a 6. né met
had se reg nek ki kel lett ürí te nie a Kis-Küküllõ és a
Nyárád kö zét, va gyis Marosszék dé li fe lét, a Nyárád fel -
sõ fo lyá sá nak vi dé két, a Sóvidéket. A 8. had se reg nek
fel kel lett ad ni a Görgényi-havasok észa ki fe lét, a Ma ros
völ gyét Gödemesterháza és Palotailva kö zött, va la mint
a Ke le men-ha va sok dé li lej tõ it a Pietrosztól ke let re.

Szep tem ber 13-án az LVII. páncéloshadtest
si ke re sen vég re haj tot ta arc vo na lá nak vis  sza té tel ét az E-
vo nal ba. Ko mo lyabb ös  sze csa pás ra csu pán Székely ud -
varhelytõl ke let re, a Nagy-Küküllõ men ti Máréfalvánál
(Sa tu Mare) ke rült sor. A 8. had se reg jobb szár nyán
csak Gyergyóborszéknél, a Bor szé ki-há gó ba ke let rõl
fel ve ze tõ út men tén, il let ve Ditrónál zaj lott em lí tés re
ér de mes harc, a had se reg e na pon ál ta lá ban az E-vo nal -
ban állt.77

GROLMAN szep tem ber 13-án adott pa ran -
csot az F-, majd to vább a G-vo nal ra tör té nõ vis  sza vo -
nu lás ra. Az F-vo nal ra az el kö vet ke zõ, 14-ére vir ra dó
éj sza kán, a G-vo nal ra 15-ére vir ra dó ra, szin tén éj sza ka
kel lett vég re haj ta ni a csa pa tok vis  sza vé tel ét. A G-vo -
nal ban kel lett be kap cso lód nia a vé de lem be a IX. ma -
gyar had test pa rancs nok ság nak. A had se reg cso port ve -
zér ka ri fõ nö ke ezt a pa ran csot nem csu pán az érin tett 6.
és 8. né met hadseregparancsnokság fe lé to váb bí tot ta,
ha nem a 2. ma gyar had se reg pa rancs nok sá gá hoz és
GREIFFENBERGhez is.78

Más nap GROLMAN meg is mé tel te pa ran csát,
hogy az arc vo nal vis  sza vé tel ét a G-vo nal ba a 6. és a 8.
had se reg nek 15-ére vir ra dó ra éj sza ka vég re kell haj ta ni.
Ez a pa rancs egy új ele met is tar tal ma zott: GROLMAN
in téz ke dett, hogy a 2. ma gyar had se reg arc vo nal sza ka -
szá nak bal szár nyát a 6. né met had se reg ve gye át. Az
uta sí tás nem tar tal maz ta a két had se reg új csat la ko zá si
pont ját. Ezt a pon tot on nan is mer jük, hogy a had se reg -
cso port más na pi napijelentése Marosbogátot (Bogata) a
6. né met had se reg leg nyu ga tibb pont ja ként említi.79

Szep tem ber 14-én az LVII páncéloshadtest
csa pa tai vég re haj tot ták a vis  sza vo nu lást az F-vo nal ba.
Két he lyen tá mad ta õket je len tõ sebb cso por to sí tás:
Erdõszentgyörgynél (Sângeorgiu de Pãdure) és
Makfalvánál (Ghindari), de egyik he lyen sem si ke rült

be tör ni ük az F-vo nal ba. A 8. had se reg nél, ame lyik
szin tén vég re haj tot ta a vis  sza vo nu lást az F-vo nal ba, az
ABRAHAM-csoport arc vo nal sza ka szán a Görgény-
patak for rás vi dé kén. Laposnyánál (Lãpuºna), a XVII.
had test arc vo nal sza ka szán Maroshévíznél (Topliþa)
zaj lot tak em lí tés re ér de mes har cok. A XVII. had test
egy harc cso port ja csak 14-én es te, sö té te dés után ad ta
fel Maroshévizet, és vo nult vis  sza a Ma ros men tén az
F-vo nal ba, Gödemesterházáig (Stânceni).80

A Kis-Küküllõ fel sõ fo lyá sá nál egy pon ton
az ABRAHAM-csoport to vább vo nult vis  sza, mint az
F-vo nal. Mi vel a Görgényi-havasokból le ve ze tõ úton
több vis  sza vo nu ló al egy ség már nem ér ke zett, fel ad ta
a mint egy 5 km mély parajdi arc vo nal-ki szö gel lést és
Szováta dé li, il let ve ke le ti sze gé lyé ig vo nult vis-
sza.81

Szep tem ber 15-én az LVII. páncéloshadtest
vég re haj tot ta a vis  sza vo nu lást a G-vo nal ba, egyút tal
arc vo na lá nak jobb szél sõ pont ját Marosbogátig tol ta ki,
át fed ve ez zel a Gruppe Siebenbürgen sáv ját, arc vo na lá -
nak bal szél sõ pont ját pe dig az az nap meg ha tá ro zott új
bal had se reg-sáv ha tár nak meg fe le lõ en (lásd RA VASZ,
ii..mm., 282-290, “A né met Dél-Uk raj na Had se reg cso port
vis  sza vo nu lá sa Ro má ni á ból...”) Bú za há zá ig vet te visz  -
sza. Ko mo lyabb harc te vé keny ség re eköz ben csak
Demeterfalvánál (Dumitreºti) ke rült sor. A 6. né met
had se reg ez zel jobb szár nyán már el ér te a Ma ros-vo na -
lat, csak bal szár nyán, Ma ros vá sár hely tõl dél re és ke let -
re ma radt egy elõ re a G-vonalban.82

15-én a 8. né met had se reg ki ter jesz tet te jobb -
szár nyát Bú za há zá ig, s vég re haj tot ta a vis  sza vo nu lást a
G-vo nal ra. Eköz ben Nyárádremeténél (Eremitu) egy
harc ko csik kal meg erõ sí tett harc cso port be tört a G-vo -
nal ba, majd a né met fel de rí té si je len té sek sze rint ma gá -
tól meg állt. Ezek a je len té sek mint egy 50 harc ko csi ról
szá mol tak be a kör zet ben. Ezen kí vül erõs harc te vé -
keny ség zaj lott Parajdnál és Szovátánál, de ezek csak
za var ták a vis  sza vo nu lást, s nem ered mé nyez tek be tö -
rést a G-vo nal ba. A Görgényi-havasoktól észak ra szá -
mot te võ ös  sze csa pás nem za var ta meg a G-vo nal ba tör -
té nõ visszavonulást.83

Ez zel a vis  sza vo nu lás sal a G-vo na lon a kö vet -
ke zõ ala ku la tok ala kí tot ták ki az ös  sze füg gõ arc vo na lat:
Ma ros vá sár hely tõl dél nyu gat ra a Nyárád tor ko la tá nál és
Ma ros vá sár hely tõl dél re a Nyárád észa ki part ján az Er -
dély-cso port 8. SS lo vas had osz tá lya, et tõl Nyá -
rádremetéig, ugyan csak a Nyárád men tén a 6. né met
had se reg LVII. páncéloshadtestének 46. gya log had osz -
tá lya, et tõl észak ra a Bir ka- és a Görgény-patak két ol -
da lán a 8. né met had se reg IX. ma gyar had test ének 2. tá -
bo ri pót had osz tá lya, to vább észak nyu gat nak a
Görgényi-havasok nyu ga ti lej tõ in és a Ma ros két ol da -
lán a XVII. né met had test 3. hegyihadosztálya, majd a
Ke le men-ha va sok ban és a Pãltiniº-hágó két ol da lán 8.
va dász had osz tá lya, s 27. ma gyar könnyûhadosztálya.84

Szep tem ber 16-án a Köz pon ti szál lí tás ve ze tõ -
ség be kap cso ló dott a ki ürí tés be. “Csa ba” fe dõ név vel
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há rom hé ten át tar tó vas úti szál lí tást in dí tott el, a visz  -
sza vo nu lás nyo mán a G-vo nal mö gött ös  sze tor ló dott
pol gá ri me ne kül tek ez re i nek eva ku á lá sá ra az or szág
belsejébe.85

Szep tem ber 16-án a Hon véd Ve zér kar 6.
osztálya már nem ta kar gat hat ta to vább az or szág köz -
vé le mé nye elõtt a Szé kely föld ki ürí té sét. Az ezen a na -
pon az MTI szá má ra ki adott 32. szá mú ha di je len tés ben
le ír ták, hogy “A nagy ki ter je dé se mi att ne he zen véd he -
tõ Székelyföld-i ha tár vo nal ról arc vo na lun kat terv sze rû -
en rö vi debb vo nal ra vet tük vis  sza. Az el len sé ges tá ma -
dá so kat itt el há rí tot tuk.” A fo gal ma zá son meg íté lé sünk
sze rint erõ sen érez he tõ a né met Pro pa gan da mi nisz té ri -
um ha di je len tés ének hatása.86

FRIESSNER szep tem ber 17-én a 6., majd a 8.
né met had se reg pa rancs nok sá gá ra re pült és meg be szél -
te a két had se reg pa rancs nok kal, Maximillian FRET-
TER-PICO tü zér sé gi tá bor nok kal és Otto WÖHLER
gya log sá gi tá bor nok kal a Szé kely föld ki ürí té sé nek to -
váb bi me ne tét. Egyet ér tet tek ab ban, hogy mi vel a had -
se reg cso port arc vo na lán ki szö gel lés már nincs, a visz  -
sza vo nu lást a kö ze li na pok ban nem szük sé ges foly tat -
ni uk. A to váb bi ak ban a már el fog lalt G-vo na lat kell fõ
el len ál lá si vo nal nak (HKL, Hauptkampflinie) te kin te -
ni, s a Ma ros-vo na lat emögötti má so dik ál lás nak. A 8.
had se reg pa rancs nok sá gán foly ta tott meg be szé lé sen je -
len volt KO VÁCS Gyu la ve zér õr nagy, a IX. ma gyar
had test pa rancs no ka is.87

FRIESSNER ezen dön té sé ben több té nye zõ
ját szott köz re. A Szé kely föld ki ürí té se a G-vo nal el éré -
sé vel gya kor la ti lag be fe je zõ dött, az arc vo nal ki egye ne -
se dett, pon to sab ban nagyívû, eny he ka nyar ral zár ta le a
kér dé ses front sza kaszt, és kö töt te ös  sze a Ko lozs vár –
Ma ros vá sár hely vo na lat észa kon a Vatra Dornei-i híd -
fõ vel. A G-vo nal tér be li tö rés nél kül kap cso ló dott az
Armeegruppe FRETTER-PICO Ma ros vá sár hely tõl
nyu gat ra lé võ ál lá sa i hoz, nem volt se hol “zsák”az arc -
vo nal ban. A G-vo nal Ma ros vá sár hely tõl észak ke le ti
irány ban Nyárádremetéig ter mé sze tes aka dály, a
Nyárád fo lyó jobb- (észak nyu ga ti) part ján hú zó dott, te -
hát ugyan úgy véd he tõ volt, mint a Ma ros. Igaz, a
Nyárád nem olyan szé les, de se be sebb sod rá sú és part -
jai is me re de keb bek an nál. Rá adá sul ha át tö rik, ott van
mö göt te a Ma ros, amely nek vo na lán a be tört erõk el re -
te szel he tõk. A Ma ros mö gött vi szont ilyen ter mé sze tes
aka dály már nincs, csu pán az Er dé lyi-me den ce jól jár -
ha tó domb vi dé ke.

A G-vo nal Nyárádremetétõl észak ra a Ma ros
völ gyé ig (Palotailváig) hú zó dó sza ka sza nem vízi-
akadály men tén épült ki, de ezt el len sú lyoz ta az, hogy a
Görgényi-havasok észak nyu ga ti ol da lán a he gyek kö -
zött je löl ték ki, s a dom bor zat ad ta le he tõ sé gek ked vez -
tek a tám pont sze rû vé de lem ki épí té sé nek. Ezen a sza -
ka szon is igaz volt az, amit a Nyárád-menti sza kasz nál
a Ma ros ról, mint má so dik vo nal ról, vagy re tesz ál lás ról
meg ál la pí tot tunk.

Palotailvánál, ahol a G-vo nal a Ma rost ke resz -
tez te, már ko ráb ban ki épült egy ma gyar völgy zár (fen -
tebb ezt le ír tuk). Az, hogy ezt a völgy zá rat be il lesz tet ték
a vé dõ vo nal ba, azt je len tet te, hogy a G-vo nal bal- (észa -
ki) szár nya ös  sze kap csol ha tó volt a Vatra Dornei-i híd -
fõ ál lás jobb- (dé li) szár nyá val a Ke le men-ha va so kat a
Besz ter ce-hegy ség tõl el vá lasz tó Pãltiniº-hágónál. Ha
nem hasz nál ják ki a palotailvai völgy zá rat, ak kor az Er -
dély bel se jé bõl ér ke zõ vé dõ vo nal csak a Ke le men-ha va -
sok nyu ga ti nyúl vá nya i tól észak ra, a Borgói-hágónál ér -
te vol na el az Ár pád-vo na lat, csak ott kap cso lód ha tott
vol na a Vatra Dornei-i híd fõ ál lás hoz. A Borgói-hágótól
ke le ti irány ba le fe lé vi szont an nak a Besz ter cé nek a völ -
gye ve zet, ame lyik ép pen Vatra Dornei-en fo lyik ke -
resz tül, egy ilyen meg ol dás te hát ele ve meg kér dõ je lez te
vol na a híd fõ dé li szek to rá nak tart ha tó sá gát, be le ért ve
eb be a tér ség köz pon ti vá ro sát is. 

Köz re ját szott a dön tés ben, hogy szep tem ber
kö ze pé re a né met had ve ze tés szá má ra vi lá gos sá vált a
szov jet had ve ze tés szán dé ka, te hát az, hogy a 2. Uk -
rán Front súl  lyal arc vo nal sza ka szá nak nyu ga ti és nem
ke le ti szár nyán kívánja tá ma dá sát foly tat ni. Ezt je lez -
te egy egy re élén kü lõ szov jet harc te vé keny ség az er -
dé lyi he gyek nyu ga ti ki já ra ta i nál, te hát a 3. ma gyar
had se reg had mû ve le ti te rü le tén, il let ve az, hogy bent
Er dély ben a szov jet-ro mán csa pa tok a had mû ve le ti
szin tû át tö rést Torda tér sé gé ben erõl te tik, s nem at tól
ke let re. Ter mé sze te sen ez nem azt je len tet te, hogy ne
let tek vol na szov jet-ro mán tá ma dá sok a Ma ros vá sár -
hely tõl ke let re hú zó dó G-vo na lon. Csu pán ér zé kel ni
le he tett, hogy azo kat nem a 2. Uk rán Front fõ erõi in -
dít ják.

Em lék ira ta i ban FRIESSNER nem ír konk ré -
tan a vis  sza vo nu lás le ál lí tá sá ról a G-vo nal el éré sét kö -
ve tõ en, ar ról azon ban igen, s elég gé hang sú lyo san,
hogy a had mû ve le tek súly pont ja szep tem ber má so dik
fe lé ben egy re in kább a had se reg cso port nyu ga ti szár -
nyá ra to ló dott el.88

S volt egy po li ti kai oka is a vis  sza vo nu lás le ál -
lí tá sá nak. Az, hogy FRIESSNER pa nasz ko dik a ma -
gyar ka to nák harc ér té ké re, meg szo kott do log, ha va la ki
vé gig ol vas sa em lék ira ta it. En nél fog va nem is tû nik fel
ne ki, ami kor a szé kely ka to nák de zer tá lá sá ról ír. Pe dig
ez nem FRIESSNERtõl szár ma zó, ké tes va ló ság tar tal -
mú ál lí tás. Ez fed te a va ló sá got.

A szé kely ka to nák jó ré sze, mi kor ki kel lett
ürí te nie szü lõ föld jét, nem tar tott a vis  sza vo nu lók kal.
Ez nem harc ér ték be li prob lé ma, hi szen ad dig, amed dig
a Keleti-Kárpátokat kel lett tar ta ni, a szé kely zász ló al -
jak igen ki vá ló an har col tak (pél dá ul az Úz-völgyben,
vagy az Ojtozi-szorosban). A szé ke lyek de zer tá lá sa tu -
laj don kép pen nem volt más, mint ha za szö kés a szü lõ fa -
lu ba, egy ben a csa lád meg vé dé sé nek szán dé ka. Nem
me gyünk most be le en nek a kér dés nek a rész le tes
elem zé sé be, hi szen az egy kü lön dol go zat té má ja le het -
ne. Csak uta lunk rá, s meg em lít jük, hogy a de zer tá lás
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szep tem ber kö ze pén már a had se reg cso port ha di nap ló -
já ba is sú lyo zot tan ke rült be.89

Azt azért szük sé ges meg je gyez nünk, hogy a
szé ke lyek de zer tá lá sa nem csu pán a né met anya gok ban
je le nik meg, te hát nem le het ezt a prob lé mát a né met ka -
to nai ve ze tõk ál tal a ve re sé gek egyik in do ka ként kre ált
ok nak te kin te ni, még ak kor sem, ha a né met for rá sok ban
kis sé na gyobb je len tõ sé get tu laj do ní ta nak ne ki a va ló sá -
gos nál.  A prob lé ma va lós jel le gé re utal, hogy a Hon véd
Ve zér kar is fog lal ko zott az zal, s ok tó ber 2-án egy kü lön
anya got is ké szí tett a Kor mány zó Ka to nai Iro dá já nak ve -
ze tõ je és a hon vé del mi mi nisz ter szá má ra az “Egyes szé -
kely zlj-aknál elõ for dult tö me ges szökésekrõl...”.90

A né met had ve ze tés ter mé sze te sen nem is mer -
het te en  nyi re a kér dés sa já tos sá gát, csak azt ér zé kel te,
hogy a Szé kely föld ki ürí té sé vel pár hu za mo san hir te len
meg nõ a de zer tõ rök szá ma a ma gyar had se reg bõl. A
vis  sza vo nu lás meg ál lí tá sát eb bé li szán dék is ve zé rel te,
hogy csökkenjen a ma gyar ka to na szö ke vé nyek szá ma,
pon to sab ban, hogy ne csök ken jen to vább az er dé lyi
ma gyar csa pa tok harc ér té ke. A vis  sza vo nu lás szep tem -
ber 17-i meg ál lí tá sa eb ben a meg vi lá gí tás ban azt is je -
len tet te, hogy két egyikük nagyvá ros, a Ma ros-men ti
Ma ros vá sár hely és Szászrégen nem ke rül (leg alább is
egy elõ re) köz vet le nül az el sõ vo nal ba. A to váb bi visz  -
sza vo nu lás ezek azon na li ki ürí té sé vel járt vol na, ami a
né met had ve ze tés szá má ra a fen ti szán dék kal el len té te -
sen ha tó té nye zõt je lent he tett.

In kább az ér de kes ség meg em lí té sé nek szán dé -
ká val ír juk le, nem bírt je len tõ ség gel, de nem csu pán a
né met tá bor no kok em lék ira ta i ban ta lál ko zunk a ma -
gyar ka to nák harc ér té ké re vo nat ko zó, ne ga tív meg íté -
lé sek kel. En nek for dí tott ja is elõ for dul. A Dél-Uk raj na
Had se reg cso port Ro má ni á ból tör tént vis  sza vo nu lá sá -
nak idõ sza ká ban ha son ló an ne ga tív, sõt egye ne sen
lesúljtó vé le mé nye ket is ol vas ha tunk egyes ma gyar ka -
to nai ve ze tõk tol lá ból. VIDOS Gé za ve zér õr nagy, a II.
ma gyar had test mû sza ki pa rancs no ka szep tem ber 2-án
azt je gyez te be nap ló já ba, hogy “...sok dol gom van a
né me tek kel, akik tö me ge sen, pá nik sze rû en “vo nul nak”
nyu gat fe lé ...  men je nek, ha már an  nyi ra a “Reichet”
akar ják meg vé de ni, mi nél messzebbb – az ilyen demorizált
(sic!) csür he ne künk úgy sem használ!”92

Jegy zet az 2. Füg ge lék hez

1. KKTTBB 895. te kercs 7208255. fel vé tel; a vonatkozõ in téz ke dés szá ma: H.
Gr. Südukraine Ia Nr. 3355/44 G. Kdos.
2. KKTTBB 895. te kercs 7208591. fel vé tel; a vonatkozõ in téz ke dés szá ma: H.
Gr. Südukraine Ia Nr. 10268/44 geh.
3. KKTTBB 895. te kercs 7208262. fel vé tel
4. KKTTBB 895. te kercs 7208262-7208263. fel vé tel
5. KKTTBB 895. te kercs 7208286. fel vé tel
6. KKTTBB 895. te kercs 7208289. fel vé tel
7. KKTTBB 895. te kercs 7208290. fel vé tel
8. KKTTBB 895. te kercs 7208291. fel vé tel
9. KKTTBB 895. te kercs 7208467-7208468. fel vé tel
10. KKTTBB 895. te kercs 7208467. fel vé tel

11. KKTTBB 895. te kercs 7208468. fel vé tel
12. KKTTBB 895. te kercs 7208472. fel vé tel
13. KKTTBB 895. te kercs 7208477. fel vé tel
14. KKTTBB 895. te kercs 7208478. fel vé tel
15. UUoo.
16. KKTTBB 895. te kercs 7208484. fel vé tel
17. KKTTBB 895. te kercs 7208482. fel vé tel
18. KKMM-XI. 18. p.
19. KKTTBB 895. te kercs 7208485. fel vé tel
20. KKTTBB 895. te kercs 7208490-7208491. fel vé tel; KKMM XI-21. p.
21. AARR 78. p.
22. Köz pon ti szál lí tás ve ze tõ ség nap ló ja (Had tör té ne ti Le vél tár Kszv. 3.
do boz; a to váb bi ak ban: KKsszzvv nnaapp llóó)) 3559. p.
23. KKsszzvv nnaapp llóó 3557. p.
24. KKTTBB 895. te kercs 7208485-7208486. fel vé tel
25. KKTTBB 895. te kercs 7208486. fel vé tel
26. KKTTBB 895. te kercs 7208486. fel vé tel
27. KKTTBB 895. te kercs 7208487. fel vé tel
28. KKTTBB 895. te kercs 7208487. fel vé tel
29. KKTTBB 895. te kercs 7208488. fel vé tel
30. KKTTBB 895. te kercs 7208489. fel vé tel
31. KKTTBB 895. te kercs 7208489. fel vé tel
32. KKTTBB 895. te kercs 7208497. fel vé tel
33. KKTTBB 895. te kercs 7208489-7208490. fel vé tel
34. KKMM-XI. 18. p.
35. KKTTBB 895. te kercs 7208498. fel vé tel
36. FRIESSNER 119. p.
37. KKTTBB 895. te kercs 7208493-7208494. fel vé tel
38. FRIESSNER 119-120.p.
39. KKTTBB 895. te kercs 7208494. fel vé tel
40. FRIESSNER 120. p.; KKTTBB 895. te kercs 7208494-7208495. fel vé tel; a vo -
nat ko zó do ku men tum szá ma: H. Gr. Südukraine, Ia Nr. 136/44 g. Kdos. Chefs.
41. KKTTBB 895. te kercs 7208495. fel vé tel
42. FRIESSNER 121-122. p.; KKTTBB 895. te kercs 7208512. fel vé tel
43. FRIESSNER 125.p.
44. A 2. hds. har cai Er dély föld jén 1944. szept., okt. hó ban (Had tör té ne ti
Le vél tár, Békeelõkészítõ Ira tok 5. do boz A/VI./27.) 5. p.
45. KKTTBB 895. te kercs 7208504. fel vé tel
46. KKTTBB 895. te kercs 7208497. fel vé tel
47. KKTTBB 895. te kercs 7208497-7208498. fel vé tel
48. KKTTBB 895. te kercs 7208498. fel vé tel
49. HHaa ddii jjee lleenn ttéé sseekk 682/b. lap
50. KKTTBB 895. te kercs 7208500-7208501. fel vé tel
51. KKTTBB 895. te kercs 7208501. fel vé tel
52. KKTTBB 895. te kercs 7208501., 7208504. fel vé tel; AARR 79. p.
53. KKTTBB 895. te kercs 7208501. fel vé tel; AARR 79. p.
54. KKTTBB 895. te kercs 7208500. fel vé tel; KKMM XI-23. p.; AARR 78. p.
55. KKTTBB 895. te kercs 7208501. fel vé tel; KKMM XI-23. p.; AARR 79. p.
56. KKTTBB 895. te kercs 7208504., 7208510., 7208520. fel vé tel
57. KKTTBB 895. te kercs 7208505. fel vé tel
58. KKTTBB 895. te kercs 7208505. fel vé tel
59. KKTTBB 895. te kercs 7208510. fel vé tel; AARR 81. p.
60. KKTTBB 895. te kercs 7208520. fel vé tel
61. KKTTBB 895. te kercs 7208510. fel vé tel
62. KKTTBB 895. te kercs 7208516-7208517. fel vé tel
63. KKTTBB 895. te kercs 7208504. fel vé tel
64. KKTTBB 895. te kercs 7208504., 7208510., 7208511. fel vé tel
65. AARR 78. p.
66. AARR 79. p.

67. AARR 79. p.

68. KKTTBB 895. te kercs 7208515. fel vé tel

69. KKTTBB 895. te kercs 7208515-7208516. fel vé tel
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70. KKTTBB 895. te kercs 7208520. fel vé tel

71. KKTTBB 895. te kercs 7208521. fel vé tel

72. KKTTBB 895. te kercs 7208524., 7208533. fel vé tel

73. KKTTBB 895. te kercs 7208528-7208529. fel vé tel

74. KKTTBB 895. te kercs 7208524. fel vé tel

75. VE RESS-III. III/1. váz lat

76. KKTTBB 895. te kercs 7208534. fel vé tel

77. KKTTBB 895. te kercs 7208527. fel vé tel

78. KKTTBB 895. te kercs 7208534. fel vé tel

79. KKTTBB 895. te kercs 7208542., 7208544. fel vé tel

80. KKTTBB 895. te kercs 7208538. fel vé tel

81. KKTTBB 895. te kercs 7208542. fel vé tel

82. KKTTBB 895. te kercs 7208544. fel vé tel

83. KKTTBB 895. te kercs 7208544. fel vé tel

84. KKTTBB 895. te kercs 7208545., 7208562. fel vé tel; KKDD-II. 265. p.

85. KKsszzvv.. nnaapp llóó 3672. p.

86. HHaa ddii jjee lleenn ttéé sseekk 686/b. lap

87. KKTTBB 895. te kercs 7208558. fel vé tel

88. FRIESSNER 128-131. p.

89. KKTTBB 895. te kercs 7208556. fel vé tel; KKDD-II. 267. p.

90. IInn ttéézz kkee ddéé sseekk 262. lap, a vo nat ko zó irat szá ma: 1218./Föv. hdm.-44 X.
2.

91. VIDOS 32. p.

LLuuppttee îînn cceennttrruull TTrraannssiillvvaanniieeii ººii
îînn SSeeccuuiimmee îînn pprriimmaa jjuummããttaattee aa
lluunniiii sseepptteemmbbrriiee 11994444
(Despre lucrare)

În 5 sept. 1944 Armata a 2-a maghiarã a
trecut la ofensivã în direcþie sudicã în zona Turzii.
Ofensiva a avut scopuri militare ºi nicidecum
politice, încercând sã ocupe linia Carpaþilor Me ri -
dionali înainte de pãtrunderea armatei sovietice, în
vederea asigurãrii apãrãrii Bazinului Carpatic ºi
ocu pãrii unor poziþii de iarnã. Sigur, acest scop nu
se putea atinge fãrã ocuparea (militarã) a Tran -
silvaniei de Sud, dar în cazul presupusei reuºite
aceasta din urmã ar fi putut constitui în primul rând
tocmai baza teritorialã a unui guvern român ger-
manofil, dorinþa lui HIT LER. La început ofensiva a
câºtigat teren, însã dupã trei zile, în 7 septembrie
pã trunderea armatei sovietice prin trecãtorile Car -
pa þilor Meridionali a luat o asemenea proporþie, în -
cât ofensiva nu se mai putea susþine, ºi s-a impus de
asemenea evacuarea Secuimii. Ar fi fost mult mai
eficace un atac cu scopuri limitate, pânã la linia
Arieº - Mureº - Niraj, în vederea asigurãrii într-ade-
vãr necesare a Clujului ºi Tg. Mureºului. Anexele
prezintã condiþiile de teren respectiv evacuarea

Secuimii. Studiul reprezintã trei capitole din
lucrarea de doctorat a autorului (1995).
(Redactorul)

BBaattttlleess iinn tthhee CCeennttrraall PPaarrtt ooff
TTrraannssyyllvvaanniiaa aanndd iinn tthhee
SSzzéékkeellyyfföölldd iinn 11994444 ffrroomm tthhee 55tthh
ooff SSeepptteemmbbeerr uunnttiill tthhee MMiiddddllee ooff
tthhee MMoonntthh
(From the paper)

On the 5th of September 1944 the 2nd
Hungarian Army started an offensive toward South
in the region of Torda (Turda). The offensive had
not a political but a military aim - that is the closing
up of the South Carpathian mountain-ridge before
the arrival of the Soviet forces. This would have
ensured the closure of the Carpathian Basin (and at
the same time that of the Danube-line between the
Iron-Gates and Vidin) and the formation of the shel-
tered winter positions. It is another question that the
military aim could have been achieved only through
the - military, not political - occupation of Southern
Transylvania. Occupation from a political point of
view would have been out of the question also
because - if the military aim had been fulfilled -
Southern Transylvania would have been the territor-
ial basis of the German political leadership, and
especially of a Romanian counter-government that
remained on the side of the Germans. Con sequently,
the occupation would not have meant the annexation
of Southern Transylvania to Hungary. The offensive
gained territory against the Romanian troops on the
first three days. But on the 7th of September the
inflow of Soviet troops became so significant
through the paths of the Southern Carpathians that
the continuation of the offensive and the protection
of the Székelyföld was seen as impossible. It would
have been better to start an offensive toward the line
Aranyos–Maros–Nyárád (Arieº–Mureº–Niraj) with
the aim of protecting Marosvásárhely and
Kolozsvár (Tg. Mureº, Cluj). The annexes show the
terrain, and the evacuation of the Székelyföld. The
essay is part of the PhD thesis of the author. (The
editor)
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