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HARCCSELEKMÉNYEK 
DEBRECEN FELSZABADÍTÁSA UTÄN1 

Ölvedi Ignác 

Debrecen elfoglalásával lezárult Tiszántúl felszabadításáért vívott 
hadműveletek második szakasza. A 2. Ukrán Front középső arcvonalán 
és a szárnyain tevékenykedő csapatok maradéktalanul teljesítették a 
frontparancsnok kiadott utasításait: szétzúzták a „DÉL," hadseregcsoport 
főerősségét, a 6. Német Hadsereget és kedvező feltételeket teremtettek 
a támadás kifejlesztéséhez Nyíregyháza irányába, a Wöhler-hadműve-
leti csoport visszavonulási útvonalainak elvágására. 

A front hadseregei a hadművelet harmadik szakaszára2 a felada
tokat, az új irányokat, a sávhatárokat az 1944. október 19-én és 21-én 
kiadott (00650., 00651., 00652., 00653., 00654., 00655. és a 0O656. sz.) pa
rancsokban kapták meg.3 

Az ellenség szándéka és tevékenysége Szolnok térségében 

A német parancsnokság Debrecen elvesztése után arra törekedett, 
hogy a Wöhler hadműveleti csoportot visszahozza a Tisza mögé. Ezért 
Debrecentől északra továbbra is makacsul védekezett. Igyekezett fel
tartóztatni a Plijev lovas-gépesített csoportot és közben kivonni csapa
tait Észak-Erdélyből. Tervének megvalósítására bizonyos mértékben 
megváltoztatta védekezésének eddigi módját. 

Az ellenség október 13. és 20. között a lakott helységekben kiépített 
támpontokkal időtrabló harcokra kényszerítette, állandó ellenlökésekkel 
zavarta, gyakran megállította, visszavetette és átcsoportosításra kény
szerítette az előnyomuló szovjet csapatokat. Az ellenlökéseket végre
hajtó csoportok ereje általában zászlóaljtól 1—2 ezredig terjedt. Ezeket 
rendszerint 5—15 harckocsi és rohamlöveg vagy páncélozott szállító 
jármű támogatta.4 

Tevékenységének egyik sajátossága, hogy a hadművelet első és 
második szakaszában nem mért ellencsapást. Erre a szovjet csapatok 

í Részlet a szerző „Tiszántúl felszabadítása" című kandidátusi értekezéséből. 
2 Tiszántúl felszabadításáért folytatott hadművelet harmadik szakasza 1944. 

október 20-tól 28-ig tartott. Alapvető tartalma: a támadás kifejlesztése Nyíregyháza 
irányába, az ellenség szolnoki és nyíregyházi ellencsapásának felszámolása, Eszak-
Erdély és Tiszántúl felszabadításának befejezése, a Duna—Tisza közi hadműveleti 
hídfő kimélyítése volt. 

3 ApxHB MiiHHCTepcTBo OöopoHw CCCP (A tovább i akban : APXHB MO CCCP). ÍIOHÄ 
(<p.) 240, onHCb (on.) 2779, aeAo (a.) 1190, AHCT (AH.) 88—89, 108—110. 

4 APXHB MO CCCP, <p. 240, on. 2779, a. 1190, AH. 92. 
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lendületes támadása nem adott lehetőséget. A támadás megindulása 
után a már felvonultatott erőkkel nem tudott úgy manőverezni, hogy 
ellencsapás mérésére alkalmas csoportosítást hozzon létre. A 2. Ukrán 
Front egyidejű több irányba mért csapásai ettől megfosztották. A „DÉL" 
hadseregcsoport hadműveleti tartalékokkal ehhez nem rendelkezett. Az 
OKH viszont erre a célra nem tudott erőket biztosítani. Egyedül a 
Breith páncélos csoportot tekinthetjük ellencsapás mérésére alkalmas 
erőnek. Ezt azonban a lovas-gépesített csoport nagyváradi sikeres ma
nővere után elég gyorsan átkarolta, minek következtében a „Dél" had
seregcsoport parancsnoksága arra kényszerült, hogy részenként vesse 
harcba. 

Az első ellencsapást a német hadműveleti vezetés — Hitler október 
17-én kiadott külön parancsára — október 19-én a hajnali órákban 
indította Szolnok keleti térségében levő hídfőjéből, a 24. páncélos had
osztály, az 503. „Tigris" páncélos zászlóalj5 és a 4. SS Polizei páncél
gránátos hadosztály alakulataival. A bevetett erők harckocsijainak 
száma meghaladta a százat,6 a csoport ereje tehát nem lebecsülendő. 

A német parancsnokság a Szolnok térségében kialakult hadműveleti 
helyzet és az erőviszony figyelembevételével messzemenő célokat tűzött 
az ellencsapás elé. Tehermentesíteni szándékozott a nyíregyházi irányt. 
Abban reménykedett, hogy ez Debrecen elvesztéséért valami kárpótlást 
hozhat. Elgondolása, hogy ezzel a támadással mélyen beékelődik a 
Tiszát elért szovjet csapatok hadműveleti rendjébe és arra kényszerít
heti a 2. Ukrán Front parancsnokságát, hogy a szolnoki hídfőből indí
tott ellencsapás megállítására erőket vonjon el a debreceni irányból.7 

A Szolnok térségében tevékenykedő 53. Szovjet Hadsereg az ellen
csapás felfogására és elhárítására valóban nem rendelkezett elegendő 
erővel. Ezért az első napokban — október 19—20-án — az ellenséges 
támadás sikeresen bontakozott ki. - A német páncélos kötelékeknek 
sikerült mintegy 35—40 km-re beékelődni az 53. hadsereg csapatainak 
harcrendjébe. Október 20-án visszafoglalták Törökszentmiklóst, Szapár-
falut, Mezőtúr északnyugati részét és Tiszaföldvárt, kijutottak Kende
res—Kisújszállás—Túrkeve körzetébe és harcot kezdtek ezeknek a fal
vaknak a birtokbavételéért.8 Az ellencsapás helyét, irányát az ellenség 
jól választotta meg. Az 53. hadsereg arcvonala Szolnok térségében volt 
a leggyengébb, öt hadosztálya, a 110. gárda-, az 1. légideszant-, a 375., 
a 228., a 203. lövészhadosztályok, valamint a 18. harckocsihadtest is 
Fegyvernektői északra, északkeletre, illetve az északnyugati irányban 
tevékenykedtek: Bihartorda—Földes—Hajdúszoboszló—Balmazújváros— 
Tiszafüred—Kunhegyes—Kunmadaras körzetében. A 243. lövészhadosz
tály tartalékban Fegyvernek és Szapárfálu körzetében. Közvetlen Szol-

5 Az 503. „Tigris" páncélos zászlóalj — a német főparancsnokság tartalékából 
— 1944. október 15-én érkezett Budapestre. Az irodalomban ezzel kapcsolatban 
több megjegyzéssel találkozunk. Dr. Karsai Elek szerint: ,, . . . a „Tigris"-eket 
javítóműhelyekből hozták Budapestre — és sem munícióval, sem elegendő üzem
anyaggal nem voltak ellátva, úgy hogy október 16-án kiindulási támpontjukra 
nem is tudtak visszatérni . . ." (Népszabadság, 1963. október 27.). Dr. B*orus József 
kutatásai alapján azt állítja, hogy a zászlóalj már októberben a fővárosban állo
másozott. (Hadtörténelmi Közlemények 1964/3. sz.) A 2. Ukrán Front hadműveleti 
naplója szerint „Az 503. páncélos zászlóalj állományába 45 harckocsi tartozott. 
A zászlóalj október 15-én érkezett Budapestre Németországból, 18-án harcba vetet
ték Szolnok délkelet körzetében" (APXHB MO CCCP, $. 240, on. 2779, &. 1190, AH. 97.). 

6 APXHB MO CCCP, <|>. 240, on. 2779, R. 1190, AH. 99. 
7 Hans Friessner: Verratene Schlechten. Holstein Verlag. Hamburg, 1956. 151. o. 
8 APXHB MO CCCP, (t>. 240, OH. 2779, A. 1190, AH. 99. 

220 



? NagykáU 
Kunhegy« 

KM» 

IV.pc.hdt. 
24. pa M.SS rendőr ho 

503.hk.z. 

KARCAG 

409.ho. 

1GD.HDS. 
2H.,25.,27hdt£HK.HDS. 

Dévává rt/a 

Szeghalom j 

LrHDS. 
StW»-v.ôT4s 

Î Vésztő 

19. r. ho. 
3elmagy3rázat: 

55S helyzet 19 .̂10.18. 
helyzet 19MM.10-.20. iBékés 

KI5KUNFÉVE6\HÁ^ 

®> 7. G D. HDS. összpontosítása 
<Kés tád.-a 19HM0.22. _ ^ 
— helyzet 1944.10.26. | p * w » 

A szolnoki ellencsapás felszámolása 



nok térségében a hídfővel szemben mindössze egy szovjet hadosztály 
(409.) és négy román hadosztály (2., 4., 19. és a 9. lovas) tevékeny
kedett.9 

A hadseregparancsnok 18-án este azt az elhatározást hozta, hogy 
a hadsereg erőit északnyugat irányba fordítja és Polgár—Szolnok kö
zötti szakaszon kijut a Tiszához. Továbbá, hogy Fegyvernek, Szapárfalu 
és Törökszentmiklós körzetének birtokbavételére 19-én reggel felújítja 
a támadást a 409. lövészhadosztál'lyal és az 1. (román) hadsereg csa
pataival.10 

A IV. páncélos hadtest — az 53. hadsereg csapatait megelőzve — 
19-én hajnalban a szovjet és román erők csatlakozására mért csapással 
megindította támadását. A több mint 100 harckocsival és rohamlöveggel 
támadó ellenség az első napokban a szovjet—román csapatok szívós 
ellenállása ellenére sikereket ért el. 

Az ellenség fő célja az volt, hogy erőket vonat el Debrecen térsé
géből, azaz hogy tehermentesíti a nyíregyházi irányt. Ez a terve azon
ban csak részben sikerült. Meggátolta ugyan a frontparancsnokságot 
abban, hogy tartalékát — a 7. gárdahadsereget — az erőkifejtés foko
zására a Debrecen—Nyíregyháza irányában vesse ütközetbe, erők el
vonását viszont már nem tudta kikényszeríteni. Az ellencsapást a front 
csapatai a debreceni—nyíregyházi irány gyengítése nélkül megállították 
és felszámolták. 

A 2. Ukrán Front parancsnokának elhatározása 
az ellenség szolnoki ellencsapásának elhárítására 

A 2. Ukrán Front parancsnoka, mivel az 53. hadsereg a beékelődés 
arcvonalszakaszán nem rendelkezett elegendő erővel, az ellencsapás 
felszámolására ütközetbe vetette a front jobbszárnyáról átcsoportosított, 
1944.10.18-ának végére Nagyvárad északnyugat—Pocsaj—Gáborján—Bi
harkeresztes térségében összpontosult 7. gárdahadsereget.11 Debrecenből 
ide irányította még — a harcból már kivont és a front tartalékát képező 
— 6. gárda harckocsihadsereget. Utóbbi azt a feladatot kapta, hogy 
október 20-ának végére összpontosuljon Kisújszállás—Karcag körzeté
ben és az ellenség betörése esetén minden körülmények között akadá
lyozza meg további előnyomulását keletre.12 

A 7. gárdahadsereg 22-én reggel Kisújszállás—Túrkeve—Mezőtúr 
körzetéből lépett ütközetbe Szolnok általános irányba. Azt a feladatot 
kapta, hogy 
„.. . Mezőtúr—Túrkeve körzetébe betört ellenség gyors megsemmisítésére 
a 409., a 2*97. lövészhadosztályokat, az 1. Román Hadsereg 2., 4., 19. 
gyalog- és a 9. lovas hadosztályát, valamint a 6. harckocsihadsereget 
és a 18. harckocsihadtestet kapcsolja a hadsereg állományába. 
44.10.22-én reggel menjen át támadásba, semmisítse meg a beékelődött 
ellenséget és 44.10.23-án estére jusson ki a Tiszához, Nagykörű—Szol-

9 ApxHB MO CCCP, <p. 409, on. 10 059, n. 336, AH. 338. 
Lásd még idevona tkozóan : L. Cupsa, Matei, Foc&eneau, Bäl teanu, Z a h ä r e s c u : 

Con t r ibu t i a Romîniel la Räzboiul AntLhitlerist. Ed i tu ra Mili tarä. Bucures t i . 1958. 
211—214. o. (oroszul). 

10 ApxHB MO CCCP, <j>. 409, on. 10 059, a. 336, AH. 339. 
i l ApxHB MO CCCP, $. 240, on. 2779, a. 1190, AH. 92, 108—109. 
12 ApxHB MO CCCP, *. 240, on. 2779, n. 1190, AH. 98. 
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nok—Űjkécske körzetében létesítsen hídfőket és vegye fel az érintkezést 
a Tiszán átkelt 46. hadsereggel. Erős előrevetett osztaggal foglalja el 
Abonyt."13 

Ezt a parancsot Afoony birtokbavételének kivételével október 25-én 
•estére az 53. hadsereggel együttműködésben teljesítette. Az ellenség 
nagy veszteségeket szenvedve, október 24-én kénytelen volt megkezdeni 
a hídfő kiürítését. A 7. gárdahadsereg csapatai október 25-én nemcsak 
az ellenség beékelődését számolták fel, hanem elérték a Tiszát, átkeltek 
«s hídfőt foglaltak: Szolnoktól északra Nagykörű—Kispernyés körzeté
ben a 24. hadtest, délre pedig Tiszavárkony—Űjbőg szakászon a 25. 
hadtest csapatai.14 

A 7. gárdahadsereg háromnapos tevékenységének eredményeként 
Szolnok térségébe» a szovjet csapatok nemcsak az eredeti helyzetet 
állították vissza, hanem az ellenséget a szolnoki hídfő feladására is rá
kényszerítették. A várostól északra létrehozott hídfővel, valamint Ve-
zseny, Tiszavárkony visszaszerzésével kedvező feltételeket teremtettek 
a támadás továbbfejlesztéséhez. 

A Szolnoktól délre elért sikerekben jelentős szerepe van a 46. 
hadseregnek. A Duna—Tisza közén tevékenykedő 46. hadsereg október 
20-án a 00654. sz. parancsban azt a feladatot kapta, hogy a 31. lövész
hadtest tevékenységével párhuzamosan újítsa fel a támadást jobbszárny 
egységeivel is, és: 
„ . . . 44.10:21-én estére jusson ki Alpár—Kiskunfélegyháza—Kiskunhalas 
vonalába.Jánoshalma, Baja, Bátmonostor, Zombor, Kula birtokbavétele 
után balszárny hadtestével kapaszkodjon meg az elért terepszakaszon."15 

A 46. hadsereg korlátozott célú támadásával a frontparancsnokság 
erők elvonására akarta kényszeríteni az ellenséget Szolnok térségéből. 
Továbbá kedvező feltételek megteremtésére törekedett a Kecskemét— 
Budapest irányú támadáshoz. Az északnyugati arcvonallal támadásba 
lendült hadtestek a 3. Magyar Hadsereg kétségbeesett ellenállását meg
törve, ellenlökéseit meghiúsítva, október 23-án estére kijutottak a pa
rancsban elrendelt terepszakaszokra.16 Itt helyzetüket megszilárdították 
és készültek az általános támadásra. Jelentősebb tevékenységre ezen 
a szakaszon a budapesti hadművelet megindítása előtt már nem került 
sor. 

A front balszárnycsapatainak helyzetét a 3. Ukrán Front eredmé-r 
nyes támadása jelentősen befolyásolta. Október 20-án felszabadult Belg-

13 ApxHB MO CCCP, <j>. 240, on. 2779, Ä. 1190, AH. 108—109. 
A frontparancsnok 00655. sz. parancsa. A 7. gárdahadsereg 8 nap alatt 343 

jkm-t menetelt. A napi közepes ütem meghaladta a 40 km^t. Az ütközetbevetés 
terepszakaszig újabb 80 km-es utat tett meg. A hadsereget a 46. és az 53. had
seregek között vetették ütközetbe. Sávhatár jobbról: Füzesgyarmat, Kenderes, 
Tiszabő, Jászkisér (valamennyi a 7. gárdahadseregnek kizárva). Sávhatár balról: 
Arad, Tótkomlós, Szentes, Nagykőrös (valamennyi Nagykőrös kivételével a 7. had
seregnek kizárva). 1944. X. 22-én a 6. harckocsihadseregben 56 harakocsi és roham
löveg, a 18. harckoesihadtestben 30 harckocsi és rohamlöveg volt. 

14 ApxHB MO CCCP, *. 240, on. 2779, fl. 1190, AH. 109, 126 u ». 341, on. 5312, a. 571 ( 
AH. 33—37. 

15 ApxHB MO CCCP, <j>. 240, on. 2779, a. 1190, AH. 97. 
16 ApxHB MO CCCP, $. 401, on. 9511, A- 386, AH. 291, 301, 302, 312. 
A jelentősebb lakott helységek (városok) felszabadításának időpontjai: október 

21-én a 37. lövészhadtest birtokba vette Zombort, Baját és kijutott a Dunához. Ezzel 
elvágta a Bajától délre tevékenykedő ellenséges csoport visszavonulási útját Északra. 
A hadsereg csapatai október 22-én f elszabadították : Alpárt, Jászszentlászlót, Kis-
Jíunmajsát, Jánoshalmát, 23-án pedig Kiskunhalast és Kiskunfélegyházát. 
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rád és ezzel végérvényesen meghiúsult, hogy az ellenség délnyugatról', 
esetleges ellenlökésekkel, vagy ellencsapásokkal megzavarja a budapesti 
hadművelet megindításához Szeged délnyugat térségében tervbe vett 
csoportosítás létrehozását. 

Harcok Nyíregyházáért 

A debreceni hadművelet befejező szakaszának főbb eseményei Nyír
egyháza környékén zajlottak le: a lovas-gépesített csoport és a vissza
vonuló Wöhler csapatai között. 

A szolnoki ellencsapás a front előretörését Nyíregyháza felé azzal, 
hogy a tartalékokat elvonta, kétségtelenül meggyengítette, de nem hiú
sította meg. Malinovszkij marsall az ellencsapás elhárítására kiadott: 
intézkedéseivel párhuzamosan, tehát még Debrecen birtokbavétele előtt. 
— 1'044.10.19-én — utasítást adott a támadásnak Nyíregyháza irányában 
való továbbfejlesztésére. Plijev altábornagy azt a parancsot kapta, hogy: 
„Debrecen elfoglalása után kapcsolja állományába a Gorskov-csoportot 
és a támadást Nyíregyháza irányába fejlessze tovább. 10.21-én estére 
vegye birtokba Nyíregyházát és jusson ki Berkesz—Nyíregyháza—Gáva 
körzetébe."17 

A két csoport összevonásával a lovas-gépesített csoport komoly erőt. 
képviselő, gyors hadműveleti magasabbegységgé vált. A vezetési szervek 
azonban változatlanok maradtak, ami a hadműveletek folyamán elég 
sok nehézséget okozott a csapatok irányításában. A csoport magasabb
egységei Debrecen elfoglalása után a következő körletekben gyülekez
tek: az 5. lovas és a 23. harckocsihadtestek Hajdúsámson; a 7. gépe
sített, a 4. és a 6. lovas hadtestek pedig Debrecenben. 

A szovjet csapatok Debrecen birtokbavételével reális veszélyt te
remtettek "Wöhler csapatai visszavonulásának elvágására. A Debrecen 
térségében létrehozott új támadó csoportosítás célja — írja Friessner —, 
hogy döntő csapással megsemmisítse a Kelet-Magyarországon harcoló 
Wöhler hadműveleti csoportot.18 Az észak-erdélyi erők sorsa teljesen 
a lovas-gépesített csoport további előnyomulásától függött. Ezért a német 
hadműveleti vezetés végsőkig menő erőfeszítéseket tett, hogy meg
állítsa a 2. Ukrán Front előnyomulását északra. 

A 8. Német Hadsereg és a 2. Magyar Hadsereg visszavonuló egysé
geinek, valamint a Debrecenből kivert 46., 76. gyalog-, a 23. páncélom 
hadosztályok részeinek és az 1. SS lovasezrednek Nyírlugos—Nyír-
adony—Hajdúsámson észak—Pallag-puszta—Nagyerdő szakaszán, továb
bá Debrecen—Balmazújváros vasút mentén sikerült megkapaszkodnia. 
Az ellenség Hajdúhadház, Hajdú bőszörmény és Balmazújváros közsé
gekben támpontokat épített ki. Ezeknek a helységeknek a körzetéből 
indította ellenlökéseit a Debrecent elfoglalt lovas-gépesített csoport 
egységei ellen. 

A makacs védekezéssel párhuzamosan a német hadműveleti vezetés 
igyekezett gyorsítani a Wöhler-csoport visszavonását a Tisza nyugati 
partjára. 

17 ApxHB MO CCCP, <j>. 240, on. 2779, a. 1190, AH. 92. 
1944. ok tóber 19-én 13,00-kor k iado t t 00651. sz. p a r a n c s b a n Gorskov azt az u t a 

sítást kap ta , hogy az ok tóber 19-én a fe ladat teljesítése u t á n lépjen Pl i jev a l á 
rendel t ségébe . 

18 H. F r i e s sne r : i. m. 151. o. 
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A 2. Ukrán Front Nagyvárad, Debrecen térségében elért sikerei 
•elősegítették a 4. Ukrán Front tevékenységét is. A kedvező hadműveleti 
helyzetet, valamint az 1. Magyar Hadseregnél október 16. után kelet
kezett zűrzavart kihasználva, a 4. Ukrán Front támadásba lendült.19 

Debrecen elfoglalása után a 2. Ukrán Front további előnyomulása 
északra arra kényszerítette a német hadvezetést, hogy elrendelje az 
1. Magyar Hadsereg visszavonulását is. A 4. Ukrán Front csapatai át
törték az erdős-hegyes terep adottságainak kihasználásával épített erőd-
jellegű védelmi rendszert és megkezdték előnyomulásukat. A helyzet 
tehát úgy alakult, hogy a 2. Ukrán Front további térnyerése Nyíregy
háza és Csap irányába nemcsak a 6. Német és a 2. Magyar, hanem 
az 1. Magyar Hadsereg hátát is fenyegette. 

Utóbbi visszavonulása csakis délnyugatra történhetett, àmit a ma
gyar csapatok szinte ösztönösen követtek. A német parancsnokság ab
ban reménykedett, hogy az erőszakkal Szálasira felesketett magyar 
csapatokat német parancsnokoknak alárendelve, német egységekkel 
összevegyítve, szigorú ellenőrzés mellett a Tisza mögött tervbe vett 
védelmi vonalban újra alkalmazhatja. Ezért október 20-án az 1. Magyar 
Hadsereget a „DÉL" hadseregcsoport állományába utalta és Wöhler 
tábornoknak rendelte alá. A 2. Magyar Hadsereget megszüntették. 

19 Az l. Magyar Hadsereg a horthysta fegyveres erő legjobban ellátott és fel
szerelt hadműveleti magasabbegysége volt. Alkalmazására Magyarország német 
megszállása után került sor. Létszáma 1944. július végén meghaladta a 300 000-et. 
[Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és tevékenységének tanulmányozásá
hoz. (1938—1945.) összeállította: dr. Csima János, Honvédelmi Minisztérium, Köz
ponti Irattár, 1961. 231. o.]. Kezdetben a Kárpátok előterében, majd a Kárpátokban 
tevékenykedett. Az 1944 nyarán megindított lvovi—szandomiri hadművelet során 
a szovjet csapatok vereséget mértek a hadseregre és visszaszorították a Kárpá
tokba. Itt érte a csapatokat 1944. október 15-e. A hadseregparancsnok, Miklós Béla 
vezérezredes és vezérkari főnöke, Kéry Kálmán vk. ezredes azok közé tartoztak. 
akik Horthyt a fegyverszünet megkötésében és a németek elleni harcban is készek 
voltak támogatni. A hadsereg vezetői október 15-én csak a kormányzói szózatból 
értesültek a fegyverszünetről. A nyilatkozat, mint ismeretes csak arról beszélt, 
hogy a kormányzó fegyverszünetet kért, de elhallgatta, hogy a fegyverszünet alá
írása már meg is történt. Ennek ellenére a hadsereg parancsnoka azonnal intéz
kedéseket tett a hadsereg körletében tartózkodó német alakulatok lefegyverzésére. 
a hadsereg hátának biztosítására, a német összekötőtisztek eltávolítására. (HIL. 
A békeelőkészítő bizottság katonai anyaga. VII/10. Kéry Kálmán vallomása.) Októ
ber 16-án Dalnoki Miklós Bélát és vezérkari főnökét a helyzet tisztázása végett 
Heinrici vezérezredes magához rendelte. Dálnokiék megértették, hogy ez a letar
tóztatást jelentheti. Ezért 16-án este átmentek a Vörös Hadsereghez. Október 
17-én Miklós Béla vezérezredes intézkedéseket adott az ellenségeskedés azonnali 
megszüntetésére, a szovjet csapatok előtt az útvonalak megnyitására és a németek 
elleni harc azonnali megindítására. Tábornokai azonban parancsát nem teljesítet
ték. Október 18-án László Dezső vezérezredes személyében a hadsereg új parancs
nokot kapott. Miklós vezérezredes október 21-én felhívással fordult az 1. hadsereg 
tisztjeihez és katonáihoz. Tájékoztatta a személyi állományt a történtekről és fel
hívta, hogy a lehetőség szerint szervezetten, század-, zászlóalj- és ezredkötelékek-
ben menjenek át a szovjet csapatokhoz. (Adalékok a Horthy-hadsereg szerveze
tének és tevékenységének tanulmányozásához: i. m. 249—251. o.) Pár nap alatt 
szovjet adatok szerint a Kárpátokban több mint 10 000 magyar katona adta meg 
magát (ApxHB MO CCCP, $. 240, on. 13 799, A. 1, AH. 269.). 

A német parancsnokság ezt a folyamatot a terror fokozásával és az 1. had
sereg visszavonásával igyekezett felszámolni. Horthyék hibájából a fegyverszünet 
végrehajtása nem sikerült. Mégis jelentős hatással volt a honvédség erkölcsi-harci 
szellemére. Friessner visszaemlékezésében erről a következőket írja: „Az arcvonal 
valamennyi szakaszáról a magyar egységekben végbemenő bomlási folyamatokról 
érkeztek jelentések. Többé nem lehetett megbízni a «szövetségesbe.» A tisztek és 
a legénység semmi készséget nem mutattak a harchoz. Nem ismerték el sem Szálasi 
új magyar kormányát, sem Beregfyt. (H. Friessner: i. m. 147. o.) Meggyorsult a 
magyar seregek bomlása. Az 1. hadsereg arcvonalán támadt zűrzavar jelentősen 
megkönnyítette a 4. Ukrán Front csapatainak átjutását a Kárpátokon. Az Arpád-
vonal elvesztette jelentőségét. 
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Törzset átdobták Dunántúlra a „DÉL" hadseregcsoport jobbszárnyára. 
A csapatokat német magasabbegységek állományába osztották be. Ezzel 
az átcsoportosítással október 20-án a Wöhler hadműveleti csoport állo
mányába tartozó magasabbegységek száma mintegy 15-re emelkedett. 

A lovas-gépesített csoport arcvonala előtt kialakult helyzet és a 
feladat tisztázása alapján Plijev altábornagy Nyíregyháza, Gáva, Ra-
kamaz birtokbavételére és az ellenség visszavonulási útvonalainak el
vágására elhatározta, hogy három hadtestből (23. harckocsi, 7. gárda 
és 4. lovas) csapásmérő csoportot szervez és azzal támad Nyíregyháza 
felé.20 A város ellen kétirányú csapást tervezett: a 23. harckocsihad
testtel Balkány—Geszteréden keresztül délkeletről, a 7. gépesített had
testtel Hajdűhadház—Üjfehértó felé délnyugatról. A 4. lovas hadtest 
a csoport második lépcsőjét alkotta. 

Eltérően a hadművelet első és második szakaszától, a lovas-gépe
sített csoport hadműveleti felépítése kétlépcsős volt. Első lépcsőjében 
a harckocsi- és a gépesített hadtest támadott. A debreceni csata egyik 
tanulsága, hogy a lakott helységekben kiépített támpontokkal a lovas
ság nehezen birkózott meg. Ezt mutatta a berettyóújfalui és a derecskéi 
>eset is. A parancsnok számolt azzal, hogy az ellenség a helységeket 
továbbra is szívósan védi. Ezért a főirányban a harckocsi- és a gépe
sített hadtestet alkalmazta. Figyelmet érdemel még a csapásmérő cso
port szárnybiztosítása is. Erre a célra a parancsnok: (jobbszárnyon) az 
5. és (balszárnyon) a 6. lovas hadtestet vetette ütközetbe. Ezek a had
testek a szárnybiztosítás mellett még azt a parancsot kapták, hogy 
legyenek állandó készenlétben manőverek végrehajtására, ellenséges 
csoportok átkarolására, bekerítésére. Gyakorlatilag a lovas-gépesített 
csoport első lépcsőjében négy hadtest, a másodikban pedig egy lovas 
hadtest támadott.21 

A front parancsnoka Nyíregyháza birtokbavételét október 21-én 
estére határozta meg. Plijev altábornagy úgy döntött, hogy ezt egy 
nappal előbb, október :2í0-án végrehajtja. A hadtestek feladatait ennek 
íigyelembevételével szabta meg. Ezzel indokolatlanul olyan feladatokat 
állított a hadtestek elé, amit azok képtelenek voltak teljesíteni. Ez az 
elhatározás azt mutatja, mintha a lovas-gépesített csoport parancsnok
sága elbízta volna magát. Az értékelésnél figyelmen kívül hagyta, hogy 
a csoport arcvonala előtt a visszavonuló német csapatok ugyanolyan 
makacsul védekeznek, mint a Debrecenért folytatott harc idején. Min
den bizonnyal nem elemezték elég részletesen a hadművelet második 
szakaszában bekövetkezett lemaradásokat, azt, hogy az ellenség egy
könnyen nem hagyta ott a falvakat, hogy még akkor is szívósan véde
kezett, amikor a bekerítés veszélye fenyegette. Ilyen körülmények kö
zött 45—50 km-t élőnyomulni, kilenc-tíz ellenséges támpontot felszá
molni és a nap végére birtokba venni azt a várost, amelynek elveszté
sétől két hadsereg sorsa függött, az adott helyzetben az erőviszonyok 
között nem tekinthető reális elgondolásnak. A helyzet és az erőviszo
nyok értékelése alapján a feladatok méreteit a front parancsnoksága 
határozta meg helyesen. 

Malinovszkij marsall október 19-én (OO650. sz. parancsában) átcso
portosításokat rendelt el a front jöbbszárnyán is. A 4. Román Had-

20 ApxHB MO CCCP, (f. 278, on. 1519, a. 23, AH. 28. 
21 ApxHB MO CCCP, $. 278, on. 1519, a . 24, AH. 17—18. 
A lovas-gépesí te t t csopor t 1944. ok tóber 19-én 22.20-kor ke l teze t t 00122. sz . 

pa r ancsa . 
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sereget a 40. összfegyvernemi hadsereg hadműveleti alárendeltségébe, 
a 33. lövészhadtestet pedig a 27. hadsereg állományába utalta. A 40. 
hadsereg azt a feladatot kapta, hogy október 21-ének végére jusson ki 
Halmi—Csenger—Csomaköz vonalába. Közvetlen a lovas-gépesített cso
port mögött tevékenykedő 27. hadseregnek pedig ugyancsak erre az 
időre ki kellett jutni Nyírbéltek—Nyíregyháza—Polgár körzetébe.22 

A lovas-gépesített csoporttól balra az 53. hadsereg támadott. Ez. 
arra kapott utasítást, hogy október 20-án vegye birtokba Hajduböször- \ 
ményt, Hajdúdorogot, Hajdúsámsont, Polgárt és létesítsen hídfőket a 
Tisza nyugati partján: Ároktő—Abádszalók—Nagykörű körzetében.23 

A bal szomszéd tehát 20-ára teljesen felzárkózott a csoporthoz. Ezzel 
az 53. hadsereg jelentősen segítette, azaz biztosította a lovas-gépesített 
csoport balszárnyát. Jobbról a helyzet nehezebb volt. Itt fel kellett 
készülni esetleges meglepetésekre. A 27. hadsereg balszárnycsapatai 
október 19-én este még csak Nagyléta—Derecske körzetét érték el. 

A lovas-gépesített csoport magasabbegységei a feladat végrehajtá
sát október 20-án reggel 6 órakor kezdték meg. 
,.Az 5. lovas hadtest Hajdúsámson—Balkány irányába támadott azzal a 
feladattal, hogy 19.00-ra foglalja el Nagykálló, Napkor, Oros falvakat. 
Támadását másnap Nagykálló, Nyírtét, Székely, Demecser felé kellett 
folytatnia és 10.21-én 14.0O-ra birtokba vennie Berkeszt, Demecsert, Nyír-
bogdányt, erős előrevetett osztaggal pedig Kisvárdát és Dombrádot."2'4 

A feladat és a tevékenység iránya jól mutatja, hogy az 5. lovas 
hadtest alapvető feladata a lovas-gépesített csoport manőverének bizto
sítása volt keletről. 
„A 23. harckocsihadtest Trombitás—Geszteréd—Érpatak—Nagyszállás 
irányába nyomult előre. Az volt a feladata, hogy mérjen csapást Nyír
egyházára délkeletről és október 20-án 19.00-ra a 7. gépesített hadtesttel 
együttműködésben vegye birtokba a város keleti részét. Támadását 
21-én reggel Nyíradony, Nyírtura felé kellett folytatnia és 14.00-ra 
birtokba vennie Nyírturát, Nyírbogdányt és Kemecsét." 
A 7. gépesített hadtest azt a feladatot kapta, hogy: „10.20-án O6.00-kor 
Hajdúhadház—Üjfehértó irányába támadjon és a 23. harckocsihadtesttel 
együttműködésben 10.20-án 19.00-ra vegye birtokba Nyíregyháza dél
nyugati részét. Előnyomulását 21-én Nagyhalász felé folytassa és 10.20-án 
14.00-ra foglalja el Nagyhalászt, Ibrányt, Kótajt, erős előrevetett osz
taggal jusson ki Kórod körzetébe és a helységtől északra vegyen bir
tokba átkelőhelyet a Tiszán." 
A 6. lovas hadtest parancsa így szólt: „Tangazdaság—Segér-tanya— 
Gencsi-tanya—Sima-puszta—Kálmánháza irányába támadjon és 10.20-án 
19.00-ra vegye birtokba ezeket a településeket. Előnyomulását 10.21-én 
06.00-kor Nagycserkész—Nyírtelek—Buj—Paszab—Vencsellő irányába 
folytassa és 14.00-ra vegye birtokba Buj, Paszab, Vencsellő helységeket, 
erős előrevetett osztaggal Rakamazt és Tiszalököt. Legyen állandó ké
szenlétben délnyugati és nyugati irányú manőverek végrehajtására. 
Biztosítsa a lovas-gépesített csoport hadműveletét nyugatról."25 

22 ApxHB MO CCCP. *. 240, on. 2779, A. 1190, AH. 88—92. 
A 27. hadse reg sávha tá ra i jobbró l : Torda , Kolozsvár, Szdlágysomlyó, Ny í r 

bogát , Nyí regyháza , Tiszaeszlár (va lamennyi Nyírbogát , Tiszaeszlár kivételével a 
97. hadse r egnek bezárva) . Sávha tá r ba l ró l : Brád , Belényes , Nagyvárad , Derecske 
(va lamennyi a 27. hadse r egnek bezárva) . 

23 ApxHB MO CCCP, <j>. 240, on. 2779, A. 1190, AH. 88—92. 
24 ApxHB MO CCCP, *. 278, on. 1519, a . 23, AH. 28. 
25 ApxHB MO CCCP, <p. 278, on. 1519, n. 23, AH. 29-30. 
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A második lépcsőben tevékenykedő 4. lovas hadtest azt a parancsot 
kapta, hogy „.. . előnyomulását október 20-án 08.00-kor Hajdúhadház— 
Űjfehértó menetvonalon kezdje meg a 7. gépesített hadtest mögött és 
október 21-én 14.00-ra összpontosuljon Nyíregyházán."26 

A támadás kibontakozása nem ment olyan lendületesen, mint ahogy 
azt a lovas-gépesített csoport törzse az elhatározás során elgondolta. 
Az ellenség még mindig nem mondott le Debrecenről. Állandó ellen
lökésekkel zavarta a csoport egységeinek megindulását. A 6. lovas had
testet a parancsnok a lövészcsapatok megérkezéséig kénytelen volt 
visszahagyni Debrecen északnyugat körzetében a város védelmére, az 
ellenlökések elhárítására. 

A városból kivert, északra visszavetett erők: a 23. páncélos, 76. 
gyalog-, a 7. és a 9. magyar gyaloghadosztályok részei megkapaszkodtak 
Érpatak—Űjfehértó—Téglás—'Hajdúhadház—Hajdúböszörmény körzetek
ben. Szívós ellenállást tanúsítva lefékezték a lovas-gépesített csoport 
előnyomulását. A nap folyamán a csoport magasabbegységei az ellenség 
ellenállását megtörve csak 20—22 km-t jutottak előre. A nap végére az 
5. lovas hadtest Nyíradony felé közeledett, a 23. harckocsihadtest harcot 
vívott Geszterédért, a 4. lovas hadtest két hadosztályával Bököny alatt, 
a 7. gépesített hadtest egy dandáraval Hajdúhadházán védelemben, a 
többi a helységtől délkeletre az erdőben harcolt. A 6. lovas hadtest 
változatlanul Debrecen északnyugati körzetében maradt.27 

Plijev elhatározta, hogy a támadást éjszaka is folytatja. A lovas
gépesített csoport éjszakai tevékenységével a hadművelet előző szaka
szaiban igen sok kellemetlenséget okozott az ellenségnek. Az éjszakai 
merész, határozott manőverek rendszeresen sikerrel végződtek. A 23. 
harckocsihadtest Geszteréd elfoglalása után előnyomulását folytatva, 
1944. október 21-én 05.00-kor birtokba vette Nagykállót, a 7. gépesített 
hadtest pedig Hajdúhadházát. 

Nagykálló visszaszerzésére az ellenség 21-én délelőtt több ellen
lökést indított. Ezeket a hadtest meghiúsította. A német csapatok a 
sorozatos kudarcok után megkezdték visszavonulásukat Nyíregyházára. 
A 23. harckocsihadtest egységei szorosan felzárkóztak a visszavonuló 
alakulatokra és —> ahogy mondani szokták — az ellenség nyomában 
október 21-én 14.00-kor betörtek a városba. A szovjet harckocsik vá
ratlan megjelenése nagy riadalmat idézett elő. A helyőrség és a vissza
vonult csapatok szervezetlen ellenállásba kezdtek. A 23. harckocsihad
test sikereit kihasználva, fokozta előretörését a 4. lovas hadtest is. Ér
patakot megkerülve, Nagykállón keresztül folytatta a menetét és 17.00-ra 
szintén megérkezett Nyíregyházára. A két hadtest határozott, váratlan, 
gyors tevékenységének eredményeként október 21-én éjjel Nyíregyháza 
a lovas-gépesített csoport birtokába került.28 

Nyíregyháza elfoglalása a lovas-gépesített csoport jobbszárnyhad
testei határozott manőverének volt az eredménye. A 23. harckocsi- és 
a 4. lovas hadtest tevékenysége tanulságos példa arra, hogy a hadmű
veleti mélységben az alegységeknek minden körülmények között a had
művelet fő célját kell szem előtt tartani, s azokat a helységeket, tám
pontokat, amelyeket menetből nem lehet birtokba venni, meg kell ke-

26 ApxHB MO CCCP, $. 278, on. 1519, R. 23, AH. 28—29. 
A hadtestnek készenlétben kellett lennie, hogy szükség esetén harcbalépjen 

a 7. gépesített hadtest balszárnya mögül. 
27 ApxHB MO CCCP, 4>. 278, on. 1519, a. 23, AH. 28—29. 
28 ApxHB MO CCCP, *. 278, on. 1519, A. 23, AH. 30-31. 
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rülni és az előnyomuláshoz olyan irányokat keresni, ahol gyengébb a 
védők ellenállása. A 23. hadtest és a 4. lovas hadtest esete újra bizo
nyítja, hogy az irányokban vívott tevékenységeknél az élen küzdő ma
gasabbegységeknek nem szabad mereven ragaszkodni a támadás meg
indulása • előtt elrendelt, meghatározott irányokhoz. Ha a helyzet köve
teli, bátran ki kell térni, manőverezni, megkeresni a hézagokat, a fel
adat végrehajtásának legcélszerűbb útjait és módjait. A 23. harckocsi
hadtestnek a parancs szerint Geszteréd—Érpatak—Nagyszállás—Nyíregy
háza délkelet irányába kellett támadnia. Geszteréd elfoglalása után Ér
patak körzetében a hadtest igen erős ellenállásba ütközött. Ezzel szem
ben Nagykálló felé — melynek birtokbavételét az 5. lovas hadtest kapta 
feladatul — nyitva állt az út. A hadtestparancsnok {Ahmanov altábor
nagy) egy határozott, merész manőverrel északkeletnek, azaz Nagykálló-
nak vette az irányt. Utóbbit hajnalban 3 órakor birtokba vette. Meghiú
sította az ellenség ellenlökéseit, majd előnyomulását folytatva visszatért 
Nagyszállás—Nyíregyháza útvonalra. 

Hasonlóan figyelemre méltó a 4. lovas hadtest manővere is. A had
test terv szerint a lovas-gépesített csoport második lépcsőjében, a 7. 
gépesített hadtest mögött nyomult előre. Utóbbi előnyomulása azonban 
Hajdúhadház előtt megakadt. A 6. lovas és a 7. gépesített hadtest t á 
madásának megrekedéséből már következtetni lehetett arra, hogy a bal
szárnyon, továbbá Debrecen—Űjfehértó—Nyíregyháza útvonalon az ellen
állás lényegesen erősebb lesz, mint a jobbszárnyon. 

A hadtest 20-án délután 16.00-kor egy hadosztályával (30.) a 7. gépe
sített hadtesttel együttműködésben Hajdúhadházát támadta. Egy másik 
hadosztálya (10.) Pallagpuszta körzetében gyülekezett (9. hadosztálya 
Debrecenben maradt, a 6. lovas hadtesttel együttműködésben a város 
védelmére). A lovas-gépesített csoport parancsnoka, látva a 23. harc
kocsihadtest sikereit, elhatározta annak kihasználását és megváltoztatta 
a 4. lovas hadtest útvonalát, vagyis átcsoportosítást hajtott végre. Oda
irányította az erőket, ahol az előretörés eredményesebbnek ígérkezett. 
Október 20-án este a hadtest megkezdte előnyomulását Bököny felé 
és azt 20-áról 21-ére virradóra birtokba is vette. Utána szintén kitért 
jobbra, a 23. harckocsihadtest menetvonalán nyomult tovább előre és 
17.00-ra elérte Nyíregyházát. 

Nyíregyháza elfoglalásával és körzetébe való kijutással a lovas
gépesített csoport megfosztotta az ellenséget a legkedvezőbb tiszai át
kelőhelyektől, azaz a 8. Német és a 2. Magyar Hadsereg erőit elvágták 
Gáva, Vencsellő, Rakamaz átkelőhelyektől. A Wöhler-csoport vissza
vonulása Nyíregyháza megtartására épült. Elvesztése a német tervek 
teljes felbomlását jelentette — írja Friessner. „Ügy tűnik, hogy a fél 
hónapig tartó kemény harcok után a szovjetek támadó hadműveletei 
mégiscsak célhoz érnek" — elvágták a Wöhler hadműveleti csoport 
visszavonulási útvonalait.29 

Az ellenség előtt két lehetőség volt. Az egyik, hogy megkísérli 
visszafoglalni Nyíregyházát és mindaddig tartja, amíg az Észak-Erdély
ből visszavonuló csapatai átkelnek a Tiszán. A másik, hogy lemond 
Nyíregyházáról és csapatai visszavonulását a Tisza felső folyásához tereli, 
majd egy hatalmas manőverrel újra visszatér a Tisza középső szaka
szára. Ez nagyon bonyolultnak, szinte keresztülvihetetlen manővernek 

29 H. Friessner: i. m. 151. o. 
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látszott. Ekkor ugyanis már mozgásban volt az 1. Magyar Hadsereg is.. 
Megkezdte visszaözönlését a 4. Ukrán Front csapásai elől. Ezért az 
átkelést a Felső-Tiszán a Wöhler-csoport meg sem kísérelhette. Kitörés 
északra tehát lehetetlen volt. 

A német parancsnokságnak nem volt más választása, meg kellett 
kísérelni Nyíregyháza visszaszerzését és kézbentartását az észak-magyar
országi hídfőnek, a visszavonulás befejezéséig. 

1944. október 21-én este Plijev altábornagy a hadtestek elé újabb 
feladatokat állított. 

A 6. lovas és a 4. lovas hadtest 9. lovas hadosztályai azt a parancsot 
kapták, hogy minden körülmények között tartsák elfoglalt állásaikat 
és akadályozzák meg az ellenség betörését Debrecenbe. A lövészcsapatok 
megérkezése után adják át és Nyíregyháza körzetében gyülekezzenek. 
A 7. gépesített hadtest arra kapott utasítást, hogy folytassa eredeti fel
adatának végrehajtását. 

Az 5. lovas hadtest azt a parancsot kapta, hogy október 21-én estére
jusson ki Nyírtura—Kemecse—Székely—Berk esz—Demecser körzetébe, s 
az elért terepszakaszon kapaszkodjon rneg és biztositsa a lovas-gépe
sített csoport főerőit északkeletről. Előrevetett osztagokkal foglalja el 
Kisvárdát és Dombrádot. 

A 23. harckocsihadtest azt a feladatot kapta, hogy a város meg
tisztítása után folytassa a támadást és október 21-én éjjel vegye birtokba 
Kótajt, Ibrányt, Miklós-tanyát és rendezkedjen be biztosításra. A 4. 
lovas hadtest arra kapott utasítást, hogy Nyíregyháza nyugati és déli 
szélén 1,5—2 km-re menjen át védelembe, zárja le a Büdszentmihály, 
Űjfehértó, Nagykálló felől jövő útvonalakat.30 A parancsnok elhatáro
zásával minden vonatkozásban egyet kell értenünk. A terv és az elgon
dolás bizonyítja, hogy Plijev altábornagy Nyíregyháza elfoglalása után 
a helyzetet jól értékelte, biztosra vette, hogy az ellenség megkísérli a. 
város visszaszerzését. Ezért tehát a fő figyelmet ennek megakadályo
zására fordította. A csapatok azonban a terv végrehajtását csak október 
22-én reggel kezdhették meg. 1944. október '21-ét és az éjszakát is az 
ellenség felhasználta a Nyíregyháza környéki falvak védelmének meg
erősítésére. Ezzel megtört a csapatok támadó lendülete. A helyzetet nehe
zítette még az, hogy a balszárnyon minden változatlan maradt. A 7. 
gépesített hadtest feladatát nem teljesítette, még 22-én is szívós harcokat 
folytatott Hajdúhadház—Téglás körzetében. A 6. lovas hadtesttel pedig 
még az összeköttetés is megszakadt. 

A lovas-gépesített csoport helyzetét még az is nehezítette, hogy a 
lövészcsapatok nem jutottak ki a frontparancsnok által követelt körze
tekbe. 

A lovas-gépesített csoport Nyíregyháza térségébe kijutott hadtestei 
az előző este kapott parancs értelmében október 22-én megkezdték a 
feladat végrehajtását. A csoport parancsnoka helyzetét mindenekelőtt 
Nyíregyházától északkeletre és északnyugatra igyekezett megszilárdítani. 
Egy hadtestével (5. lovas hadtest) Nyírtét—Berkesz—Demecser—Kemecse 
lakott helységek körzetét szállta meg. A 23. harckocsihadtestével pedig 
Ibrány, Vencsellő, Rakamaz területén áthaladó útvonalakat vette bir
tokba és zárta le. A 4. lovas hadtest a várost biztosította elsősorban 

30 ApxHB MO CCCP, <j>. 278, on. 1519, A. 23, AH. 31—32. 
A lovas-gépesí tet t csoport ha rcá l l áspont ja 1944. ok tóber 21-én 17.10-től N y í r 

egyháza délkelet i szélén te lepül t . 
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nyugatról, délnyugatról és délről. Ebből az elhatározásból arra kell 
következtetni, hogy a lovas-gépesített csoport az ellenlökéseket és ellen
csapásokat elsősorban északkeletről, északnyugatról, nyugatról és dél
nyugatról várta. Vagyis a parancsnok maradéktalanul igyekezett meg
valósítani azt az elvet, amely a támadásban levő egységtől megállás 
esetén azonnali biztosítást követelt a birtokba vett objektumok meg
tartására, esetleges ellenlökések vagy ellencsapások elhárítására. A lovas-
gépesített csoport azonban a biztosítást nem körkörösen szervezte meg. 
Nyitva hagyta azt az útvonalat, amelyen betört Nyíregyházára: Nagy-
kálló útcsomópont lezárását és védelmét. Hogy miért, erre a hadműve
leti dokumentumokból nem lehet következtetni. Minden bizonnyal ez 
az irány azért maradt biztosítás nélkül, imert a lovas-gépesített csoport 
parancsnoka a 27. hadsereg beérkezésére számított. Utóbbinak október 
21-én estére kellett volna kijutnia Nyírbél tek—Nyíregyháza—Polgár 
körzetébe. Gyakorlatilag a hadsereg csapatai erre az időre Csány—Pele— 
Szalacs—Érmihályfalva—Nyírábrány—Nyíradony—'Hajdúhadház — Pallag-
puszta—Debrecen délnyugat vonalát érték el.31 A feladat teljesítésébe? 
a hadsereg csapatai egy napot késtek, azaz mindössze csak 20—25 km , ' 
közelítették meg Nagykállót. 

A helyzet ennek következtében október 22-re úgy alakult, hog., 
Nyíregyháza térségébe kijutott főerők és a Debrecen—Hajdúhadház 
körzetében szívós harcokkal lekötött két hadtest, valamint a 27. had
sereg és a lovas-gépesített csoport csapatai között egy biztosítás nélküli 
hézag keletkezett, amit az ellenség megtalált. Október 22-én az ellen
ségnek olyan irányokban sikerült ellencsapást mérnie, ahol alig voltak 
szovjet egységek. 

A 40. és a 27. hadsereg nyomása (szorítása) elől északnyugatra vissza
vonuló és elszakadó hadmozdulatokat folytató Wöhler-csoportnak nem 
volt más választása, mint ellencsapással utat vágni és megkísérelni 
csapatai kivonását a teljes elvágással fenyegető hadműveleti átkaro-
lásból. 

Ennek az elgondolásnak a támogatására Hajdúdorog—Hajdúnánás 
körzetében összpontosított III. páncélos hadtesttel Űjfehértón keresztül 
Nagykálló irányába október 22-ének második felében ellencsapást mért: 
birtokba vette Nagykállót, Nyírbátor—Máriapócs térségéből pedig a 
visszavonuló XXIX. német hadtest egységei támadtak ugyancsak Nagy
kálló felé. Október 23-án éjjel 01.00-kor a keletről és nyugatról csapást 
mért kötelékek Nagykálló körzetében találkoztak.32 

Ennek a manővernek a végrehajtása nem okozott különösebb nehéz
séget az ellenségnek. Nagykálióban mindössze egy őrség maradt vissza. 
A lovas-gépesített csoport Nagykálló elfoglalásának megakadályozását 
még csak meg sem kísérelhette, erre nem volt lehetősége. A hadtesteket 
az előző este kapott feladatok végrehajtása kötötte le. A helység tehát 
könnyen, jóformán harc nélkül jutott az ellenség birtokába. Nagykálló 
útcsomópont döntő jelentőségét az ellenség azonnal felismerte és vissza
foglalása után gyors ütemben megtartására körkörös védelmet szerve
zett. Heves harcok, összecsapások Nyíregyháza térségében nem az ellen-

31 ApxHB MO CCCP, «p. 278, on. 1519, A. 23, AH. 112. 
32 ApxHB MO CCCP, *. 278, on. 1519, A. 23, AH. 32-35. 
Lásd még idevona tkozóan : H. Frie&sner: i. m. 152. o. Hans Kissel : Die Panze r 

sch lachten in der Pusz ta im Oktober 1944. Kur t Wowinchel Verlag. N e c k a r g e m ü n d , 
1960. 128. o. 
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csapások idején, hanem azután, október '23-a és 28-a között bontakoz
tak ki.33 

Az ellenség ezzel a manőverével elvágta a front főerőitől a lovas-
gépesített csoport három hadtestét (4., 5. lovas és a 23. harckocsihad
testeket ) és határozott lépést tett elgondolásának, a 2. Magyar és a 
8. Német Hadsereg egységei visszavonulásának végrehajtására. Október 
23-án és 24-én az ellenség fő figyelme Nyírbátor—Nagykálló—Űjfehér
tó—Hajdúdorog terepszakaszának megtartására, a délkeletről és dél
nyugatról jövő szovjet csapatok támadásának visszaverésére és a fő-
erőktől elvágott lovas-gépesített csoport megsemmisítésére irányult. En
nek fedezete mögött folytatta erőinek visszavonását a Tisza mögé. 

A lovas-gépesített csoport és a vele együttműködésben tevékenykedő 
3. gárda légideszant-hadosztály — mintegy 100—120 km megszállásával 
— Nyíregyháza és környékének (megtartására irányuló feladatokat 22-én 
estére maradéktalanul teljesítették. Az 5. lovas hadtest birtokba vette 
Nyíregyháza északkelet körzetét: Kemecse, Nyírbogdány, Nyírtorda, Tura, 

t lemecser, Székely, Berkesz, Napkor, Oros helységeket. Előrevetett osz-
1U_ iggal kijutott Kisvárda—Dombrád körletébe. A 23. harckocsihadtest 

p ídig Nyíregyháza északnyugat területén tevékenykedett, elfoglalta Bujt, 
^ Tiszabercelt, Gávát, Vencsellőt, Rakamazt. A 4. lovas hadtest és a 3. 

gárda légideszant-hadosztály a város védelmét szervezte meg.34 

A lovas-gépesített csoport szomszédai: a 27. hadsereg csapatai a nap 
folyamán 10—12 km-t nyomultak előre és kijutottak Nyírbogát—Kisléta— 
Nagykálló—Geszteréd északnyugat—Űjfehértó délkelet 2 km—Téglás 
dél—Hajdúböszörmény körzetébe.35 A hadsereg hadtestei tehát szorosan 
felzárkóztak az ellenség 22-én létrehozott folyosójára. 

Az 53. hadsereg jobbszárnyán és középső szakaszán támadó maga
sabbegységek a nap végére birtokba vették Balmazújvárost, Kishorto-
bágy, Nagybagota, Ű j szentmargit, Tiszacsege, Etyek, Tiszafüred lakott 
helységeket.36 

A helyzet tehát Nyíregyháza térségében az ellenség harcászati sike
rei ellenére változatlanul a szovjet csapatokra volt kedvező. A lovas
gépesített csoport és a Nagykálló—Nyíregyháza irányába támadó 35. 
lövészhadtest között a távolság 15 km-re csökkent. Teljesen reálisnak 
mutatkozott tehát a Nagykálló—'Űjfehértó—Hajdúdorog szakaszon létre
hozott ellenséges arcvonal áttörése. Az ellenséges támpontok megsem
misítésére a lovas-gépesített csoport erőivel Nyíregyháza körzetéből dél
keletre, illetve délnyugatra, a 27. hadsereg csapataival pedig Nagykálló— 
Nyíregyháza, illetve Űjfehértó—Nyíregyháza irányában terveztek csa
pást. Elgondolás szerint a kívülről és belülről támadó erők találkozása 

33 ApxHB MO CCCP, <}>. 278, on. 1519, A. 23, AH. 33. 
Tyimosenkó marsall 22-én este a Nyíregyháza felé előnyomuló lovas hadtest

nek azt a parancsot adta, hogy szállja meg Nyíradonyt, Balkányt, Nagykállót és 
szilárdan tartsa azokat a lövészegységek megérkezéséig. Ezzel a lovas-gépesített 
csoport összeköttetését szándékozott biztosítani. Nagykálló a 6. lovas hadtest oda-
érkezésekor már az ellenség kezén volt. Visszaszerzése aem járt sikerrel. A 4. lovas 
hadtest 9. lovas hadosztálya október 22-ig Debrecen északnyugat körzetében tevé
kenykedett. A lövészegységek beérkezése után 22-én még a 6. lovas hadtest előtt 
megkezdte előremozgását Nyíregyháza felé. A hadosztálynak Űjfehértó és Nagy
kálló közötti szakaszon sikerült bejutni a gyűrűbe. Még aznap este 7 órakor csa
pást mért Nagy kallóra északnyugatról. Támadása nem járt sikerrel. 

34 ApxHB MO CCCP, <j>. 278, on. 1519, n. 23, AH. 33. 
A 7. gépesí tet t had tes t helyzete n e m változott . 
35 ApxHB MO CCCP, <p. 381, on. 8378, a. 354, AH. 95. 
36 ApxHB MO CCCP, $. 409, on. 10 057, A. 342, AH. 346. 
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az ellencsapás következményeként kialakult arcvonal darabokra szaka
dását kell, hogy eredményezze. 

Malinovszkij marsall október 23-án a lovas-gépesített csoportnak azt 
a parancsot adta, hogy erőinek egy részével Nyíregyháza körzetéből 
mérjen csapást az ellenség védekező erőinek hátába és együttműködés
ben a 27. hadsereggel, semimisítse meg a Nagykálló—Üjfehértó—Hajdú
dorog szakaszon megkapaszkodott fasiszta csapatokat. A 27. hadseregtől 
a front. parancsnoka azt követelte, hogy támadását Nagykálló—Nyíregy
háza, Üjfehértó—Nyíregyháza és Hajdúböszörmény—Hajdúdorog irányok
ba folytassa és a lovas-gépesített csoporttal együttműködésben törje át. 
az ellenség támpontjait, semmisítse meg az ellenálló erőket, s egyesüljön 
a lovas-gépesített csoporttal.37 

A visszavonuló német—magyar csapatok tevékenysége a körülzárt: 
lovas-gépesített csoport ellen október 23-án fokozódott. Az ellenség 
emberéletet és anyagiakat nem kímélve, egymás után indította rohamait. 
A harc és az összecsapások nemcsak gyakoribbá váltak, hanem egyre 
hevesebbekké is. 

Október 24-én a kapott feladatok értelmében a 27. hadsereg és a 
lovas-gépesített csoport csapatai is támadásba kezdtek. A helyzetben 
azonban változás nem következett be. A makacsul védekező ellenséges 
kötelékek a 27. hadsereg csapatainak minden kísérletét, hogy áttörjék 
az ellencsapás eredményeként kialakult arcvonalat és azt, hogy egyesül
jenek a front főerőitől elvágott lovas-gépesített csoporttal, meghiúsí
tották. Plijev hadtestei közül a 24-i támadásban mindössze két lovas 
hadosztály (9. és 30.), valamint egy harckocsidandár (3.) vett részt.38' 
Ez az intézkedés kétségkívül helyes, azt mutatja, hogy a lovas-gépesített 
csoport feladata nem a kitörés volt, hanem a birtokba vett területek 
megtartása, míg megérkeznek a front főerői. Ezért több egységet a 
gyűrűből kifelé irányuló támadásra nem lehetett igénybe venni. A fő
szerepet a 24-i támadásban éppen ezért a 27. hadsereg, valamint a 6. 
lovas és a 7. gépesített hadtest kapta. 

Ennek kihangsúlyozása mellett rá kell mutatni arra, hogy a lovas 
hadosztályok eltérő irányokban való alkalmazásával már nem lehet 
egyetérteni. A 9. lovas hadosztály Nagykálló ellen, a 30. és a 3. harc
kocsidandár pedig Hajdúdorog irányában támadott. A lovas hadosztályok 
csapásai már nem a régiek, a 18 napos állandó harcban ők is meggyen
gültek. Ezért elhárításuk az ellenségnek különösebb nehézséget nem 
okozott. 

Minden bizonnyal, ha a két hadosztályt együtt vetik ütközetbe, 
eredményt érhettek volna el. A 30. lovas hadosztály és a 3. harckocsi
dandár pl. 24-én 10.00 körül betört Hajdúdorogra, a 7. gépesített hadtest 
pedig kijutott Hajdúdorog délkelet körzetébe. Mindössze pár km válasz
totta el a két hadosztályt egymástól. További előretörésüket az ellenség; 
megállította és másnap a lovas hadosztályt visszavetette megindulási 
körletébe. Ez arról tanúskodik, hogy az ellenség tudott erősíteni, a lovas 
hadosztály és a 7. gépesített hadtest már nem. 

37 ApxHB MO CCCP, <i>. 240, on. 2779, a. 1190, AH. 120. 
1944. ok tóber 23-án 15.40-kor k iado t t 00656. sz. p a r a n c s . A 7. gépesí tet t had t e s t 

a lövészegységek beérkezése után Téglás körzetét átadta és átcsoportosult Üjfehér
tó—Érpatak térségébe. Itt harcbalépett. A 6. lovas hadtest erőit megosztva: egy 
lovas hadosztállyal Nagykálló, másikikal pedig Üjfehértó körül tevékenykedett. 

38 ApxHB MO CCCP, $. 278, on. 1519, A. 23. AH. 34. 
A lovas-gépesí tet t csoport 24-i t á m a d á s b a n a lapvetően a külső arcvonalon 

t evékenykedő 6. lovas és a 7. gépesí te t t had tes t Üjfehértó—Hajdúdorog i r ányában , 
m é r t csapás t . 
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Az október 24-i támadás tehát nem járt eredménnyel. A 27. had
sereg Nagykálló—Érpatak—Űjfehértó körzetében nem jutott előre. A lo
vas-gépesített csoport helyzete ugyanakkor egyre nehezebb lett. Ez nem
csak az utánpótlási gondokban mutatkozott meg, hanem abban is, hogy 
24-én kénytelen volt egy sor helységet, többek között Kisvárdát, Raka-
mazt, Tokajt feladni. 

1944. október 24-én pontban éjfélkor a front parancsnoka Trofimenko 
altábornagynak (27. HDS. pk.) azt a feladatot adta, hogy vonja parancs
noksága alá a lovas-gépesített csoportot is és határozott támadással 
vegye birtokba Nagykállót, egyesüljön Plijev egységeivel. A lovas-gépe
sített csoport azt az utasítást kapta, hogy északnyugatról mérjen csapást 
Nagykállóra.39 

Ebben új az előzőhöz viszonyítva, hogy mind a kívülről, mind a 
belülről támadó csapatokat az erőkifejtés fokozása céljából Nagykálló— 
Nyíregyháza általános irányban tervezték ütközetbe vetni. Itt tehát már 
az erőknek és eszközöknek egy irányban való összpontosításáról volt szó. 

A Nagykálló, Érpatak, Űjfehértó elleni rohamok azonban 25-én sem 
hoztak eredményt. Sem a 27. hadsereg, sem a lovas-gépesített csoport 
egységei nem találták meg az ellenség gyors ütemben létrehozott kör
körös védelme áttörésének módszerét. 

A 2. Ukrán Front parancsnoksága a három napig tartó sikertelen 
kísérletek után október 26-án 01.25-kor kiadott 00627. sz. parancsában 
azt az utasítást adta Plijev altábornagynak, hogy: 
, , . . . a 3. gárda légideszant-hadosztályt és a 3. harckocsidandárt hagyja 
vissza Nyíregyházán körkörös védelemben és összes többi erőivel 44.10. 
26-án 20.00-kor a 27. hadsereggel való egyesülés céljából mérjen csapást 
Nagykállóra."40 

A feladat végrehajtását a lovas-gépesített csoport a nap második 
felében kezdte meg. Plijev altábornagy mindhárom hadtestének (4., 5. 
lovas», 23. harckocsihadtest) egyidejű ütközetbevetésével Nyíregyháza— 
Nagykálló út mentén mért csapást. A helység birtokbavétele azonban 
ez alkalommal sem sikerült. Végül is a hadtestek letértek az utakról, 
Nagykáliótól keletre és nyugatra 26-án éjjel súlyos harcok után, nagy 
veszteségek árán kitörtek a gyűrűből, és soraik rendezése után a front 
tartalékába kerültek.41 

Ennek következtében 26-án Nyíregyháza az ellenség birtokába ke
rült. Ezzel a Wöhler hadműveleti csoport előtt megnyílt az út nyugatra. 
A szovjet csapatoknak a hídfőt csak október utolsó napjaiban sikerült 
felszámolni a 40. és a 27. hadseregek tevékenységének eredményeként. 

A visszaszerzett nyíregyházi hadműveleti hídfőn keresztül a „DÉL" 
hadseregcsoportnak sikerült a 8. hadsereget, valamint az 1. és 2. Magyar 
Hadsereg maradványait is visszavonni a Tisza mögé és ott újra ütkö
zetbe vetni a Tisza vonalának megtartására. A német parancsnokság 
terve valóra vált. Azt a hadműveleti célt, hogy erőit kivonja a bekerí
tésből, elérte. Debrecen elvesztése után Nyíregyháza térségében az ellen-

39 ApxHB MO CCCP, <j>. 240, on. 2779, A. 1190, AH. 126—127. 
40 ApxHB MO CCCP, <p. 240, on. 2779, a. 1190. AH. 137. 
41 A kitörés után a hadtestet október 27-én Balkány térségében összponto

sultak. A lovas-gépesített csoport kitörésének biztosítására Nyíregyházán vissza
maradt 3. gárda légideszant-hadosztály 27-én estére Gesztered körzetébe vonult 
vissza. A lovas-gépesített csoport ezen az arcvonalszakaszon ütközetbevetésre már 
nem került sor. Október 29-én a front tartalékába osztották be és megkezdte gyü
lekezését Püspöikladány—Karcag körzetébe. A 6. lovas és 1. gépesített hadtesteket 
30-án vonták ki a harcból. 
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ség csak ezért harcolt: az Észak-Erdélyben tevékenykedő csapatainak, 
valamint az 1. Magyar Hadsereg maradványainak visszahozásáért. Nyír
egyháza térségében ennek érdekében folytatta makacs, ellenlökések soro
zatával telített védelmi tevékenységét. 

Guderian október 26-án elrendelte a hídfő kiürítését és a Tisza 
nyugati partjának védelmét. Ezt a csapatok beérkezésével és átkelésével 
párhuzamosan a „DÉL" hadseregcsoport parancsnoksága meg is kezdte 
Az ellenség tervét a 2. Ukrán Front nem tudta meghiúsítani. 

* 
Az olvasóban önkéntelenül is felmerül a kérdés: miért nem sikerült 

a Wöhler-csoport visszavonulási útjának elvágása? Miért kellett a szov
jet csapatóknak Nyíregyházát feladni? Mivel magyarázható a 27. had
sereg támadásának nyolcnapos elakadása? 

Valóban, egy igen érdekes hadműveleti és harcászati helyzet állt 
elő a debreceni hadművelet utolsó szakaszában. Az történt ugyanis, 
hogy a hadműveletet győzelmesen megvívott, a „DÉL" hadseregcsoport 
főerőit szétvert, Észak-Erdélyt és csaknem egész Tiszántúlt felszabadí
tott, a hadművészetet igen sok kérdésben gazdagított 2. Ukrán Front 
kénytelen volt tudomásul venni, hogy a megvert ellenség a hadművelet 
utolsó napjaiban hadműveleti sikereket meghaladó eredményeket ért el. 

Az ellenség figyelemre méltó sikereit Nyíregyháza térségében nem
csak a nagyfokú aktivitással, makacssággal, az erők és eszközök nem 
kímélésével, a kiválóan megszervezett tűzrendszerével, páncélelhárításá
val érte el, hanem azzal is, hogy jól kihasználta a 27. hadsereg határo
zatlanságát, a belső és a külső arcvonalon támadó erők rossz együtt
működését. 

A hadműveleti okmányok arra, hogy miért nem tudott a 27. had
sereg áttörni, továbbá, hogy hogyan sikerülhetett az ellenségnek meg
kapaszkodni és végül is arra kényszeríteni a front hadműveleti vezetését, 
hogy feladja Nyíregyházát és környékét — nem adnak választ. 

Az események ismeretében a nyíregyházi balsiker oka mindenek
előtt a tartalékok hiányával magyarázható. A debreceni hadművelet 
egyik sajátossága, hogy a front és a hadseregek hadműveleti felépítése 
is egylépcsős volt és erős tartalékokkal nem rendelkeztek. Ennek nega
tív hatása Nagyvárad elleni és a Nyíregyháza környéki harcokban is 
igen érződött. Nagyváradnál a tartalékok hiányát a frontparancsnok a 
lovas-gépesített csoport manőverével pótolta. Nyíregyházánál azonban 
anár nem volt mivel manőverezni. A gyorscsoportot bekerítették és a 
gyűrűnek kívülről mért csapásokkal való áttörésére a front friss erőket 
nem tudott ütközetbe vetni. 

A tartalékképzést a front parancsnoka a 7. hadsereg átcsoportosí
tásával igyekezett megvalósítani. A hadsereget — mint láttuk — Nagy
várad északnyugat térségében összpontosították. Ebből arra lehet követ
keztetni, hogy alkalmazását a Debrecen—Nyíregyháza irányában tervez
ték. A frontparancsnöknak ezt a szándékát az ellenség Szolnok térsé
géből 10-én indított. ellencsapása meghiúsította. A széles arcvonalon 
főerőivel északra és északnyugatra fordult 53. hadsereg az ellencsapás 
megállítására és felszámolására gyengének mutatkozott. Tartani kellett 
attól, hogy az ellenség páncélos csapataival áttör és megzavarja a Nyír
egyházának fordult erők támadását. Ennek az elhárítására és az ellen
csapás felszámolására ütközetbe kellett vetni a 7. gárdahadsereget, amit 
eredetileg a siker kifejlesztésére szántak Nyíregyháza irányába. így 
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következett be, hogy a város térségiébein tevékenykedő lovas-gépesített 
csoportot és a 27. hadsereget a legkritikusabb helyzetben nern volt mivel 
támogatni, megerősíteni. Az erőkifejtés fokozása a város térségében 
messze elmaradt az ellenség ellenállásának és erőinek növekedése mö
gött. A németek Nagykálló—Ujfehértó szakaszon olyan mértékben erő
sítettek, hogy a hosszú harcokban legyengült 27. hadsereg támadását 
több napra megakasztották és a lovas-gépesített csoportot rendkívül 
nehéz helyzetbe hozták. A 27. hadsereg és a lovas-gépesített csoport erői 
napról napra fogytak, az ellenség erői viszont növekedtek, ami végső 
soron az erőegyensúly eltolódását eredményezte az ellenség javára. 
A szovjet csapatok csapásai szintén nem erősödtek, hanem gyengültek. 
Az ellenségnél viszont ennek is pontosan az ellenkezője történt. Ezért 
hiúsult meg a 27. hadsereg és Plijev csapatainak minden kísérlete októ
ber 23-a és 26-a között. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, 
hogy Wöhler csapatai Észak-Erdélyben nem vívtak nehéz harcokat. A ré-
geni, marosvásárhelyi és a kolozsvári arcvonal áttörése után az ellenség 
megkezdte visszavonulását, csak utóvéd harcokat folytatott. Ennek kö
vetkezményeként Nyíregyháza térségében az összecsapás pillanatában a 
szovjet csapatok gyengébbek, fáradtabbak voltak, mint a német erők. 

Nyíregyháza feladását tehát az erőviszony kedvezőtlen alakulása 
okozta. Ezen a frontparancsnokság nem tudott változtatni. Tartalékai 
nem voltak, erőket az arcvonal más szakaszairól nem lehetett átcsopor
tosítani. A balszárny támadásra készült. Október utolsó napjaiban a 
front törzse már Budapestre tekintett, készült a Duna—Tisza közi tá
madás megindítására. A beérkező friss erőket: a 2. és a 4. gépesített 
hadtesteket erre a hadműveletre tartották vissza. A front tehát azért» 
hogy a Budapest elleni támadáshoz megfelelő erővel rendelkezzen, kény
telen volt lemondani a Nyíregyháza térségében küzdő csapatainak meg
erősítéséről. 

Október 26-án a 2. Ukrán Front parancsnoksága úgy döntött, hogy 
feladja a hídfőt. A lovas-gépesített csoport azt az utasítást kapta, hogy 
összes erőit Nyíregyháza—Nagykálló irányába vesse ütközetbe és. törjön 
ki. A kedvezőtlen körülmények között valóban ez volt az egyetlen he
lyesnek mondható elhatározás. A lovas-gépesített csoport — ha nagy 
áldozatok árán is, de mégis megmaradt —• kitört az ellenséges gyűrűből, 
sorait kiegészítette és november közepén már a Szolnok—Hatvan irány
ban tevékenykedett. 

A hídfő visszaszerzése az ellerîségnek is súlyos emberi és anyagi 
veszteségekbe került. „El kell . . . ismernem — írja Friessner —, hogy 
a harcok során komoly veszteségeket szenvedtünk." Guderiannak októ
ber végén írt levelében válságosnak nevezte a helyzetet. Az elszenve
dett veszteségekre hivatkozva újabb csapatokat és fegyvereket kért. 
Ellenkező esetben lehetetlennek tartotta a Tisza vonalának védelmét.42' 

Ha a 2. Ukrán Front törzsének munkáját tanulmányozzuk, azt ta
pasztaljuk, hogy október 25-e körül fő figyelmét már nem Nyíregyhá
zára, hanem Budapestre, az új hadművelet előkészítésére irányította. 
A budapesti hadászati irány jelentőségét az október 15-i események sem 
csökkentették. A támadás megindítására a hadműveleti helyzet is ked
vezett. A Kecskemét—Budapest irányban a Tiszántúlon szétvert 3. 
(magyar) hadsereg maradványai védtek. Az ellenség szolnoki csoporto
sítását lekötötte a 7. gárdahadsereg, Budapesten pedig ekkor még nem 

42 H. Friessner: i. m. 158. o. A levél szövegét lásd uo. 159—196. o. 
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volt számottevő német erő. Reálisnak látszott tehát az az elképzelés, 
hogy a Duna—Tisza közén indított határozott támadás eredményeként 
a szovjet csapatok 3—4 nap alatt Budapest alá érkeznek és menetből 
mért csapással birtokba veszik a fővárost. Ennek sikere elvágással 
fenyegette nemcsak az Északkelet-Magyarországon gyülekező erőket, 
hanem a Duna—Tisza közére közben már beérkezett, illetve felvonulás
ban levő csapatokat is. 

A szovjet hadvezetés és hadműveleti vezetés tehát minden bizonnyal 
azzal a meggondolással adta fel Nyíregyházát, hogy egy újabb jól sike
rült manőverrel, a főváros birtokbavételével még nagyobb erőket vág
jon el. 

Pusztán az események alapján értékelve a történteket, úgy tűnik, 
hogy Nyíregyháza feladása kissé elsietett lépés volt. Ha a beérkezett 
friss erők egy részét a lovas-gépesített csoport megsegítésére ütközetbe 
vetik és megtartják Nyíregyházát, a német parancsnokságnak nem lett 
volna mivel megakadályozni Budapest birtokbavételét. 

Nyíregyháza megtartása és Csap birtokbavétele a Wohler-csoport 
bekerítését jelentette volna. A „DÉL" hadseregcsoport védelmét a Tisza 
mögött alapvetően az Észak-Erdélyből és Kárpát-Ukrajnából kivont 
erőkkel szervezte meg. Ezekből csoportosított át Budapest térségébe, 
ezekkel folytatta a harcot a Duna—Tisza közén. 

Október 6-a és 20-a között a front főerői a 3. (magyar) és a 6. Német 
Hadsereget szétverték. Ezeknek csak a roncsai vonultak vissza a Tisza 
mögé. Minden alapunk megvan annak a feltételezésére, hogy ha az 
október 25-e körül beérkezett gépesített hadtesteket Nyíregyháza térsé
gében haladéktalanul ütközetbe vetik, a hídfő megtartása és az ellenség 
visszavonulásban levő erőinek bekerítése sikerrel járt volna. Ez esetben 
viszont a Duna—Tisza közén a szovjet csapatok csak minimális ellen
állással találkoznak. A német parancsnokság a Nyíregyháza térségében 
elért sikerekkel számottevő erőket és eszközöket nyert a Budapest ellen 
október 29-én megindított szovjet támadás lefékezésére. Itt hozta vissza 
azokat a magyar hadosztályokat, amelyek Szálasira felesküdve a néme
tek oldalán továbbra is harcoló magyar erők több mint kétharmadát 
alkották. 

Ezért állíthatjuk túlzás nélkül, hogy Nyíregyháza feladása elsietett 
lépés volt. A városnak szovjet kézben való megtartása föltétlen kihatott 
volna a magyarországi hadműveletek menetére és hazánk katonapolitikai 
helyzetére is. 
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