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Vitéz Szügyi Zoltán a Don-kanyarban 
Az előkerült frontnapló (részletek)

A legendás hírű Szent László hadosztály parancsnokáról, Vitéz Szügyi Zoltánról (Huszt, 
1896 – Budapest, 1967) talán kevesen tudják, hogy megjárta a Don-kanyart, sőt a januári 
áttörés idején részt vett az utóvédharcokban, azok irányításában. Az viszont még kevésbé is-
mert, hogy Szügyi vezérezredesnek készült egy hadinaplója is az ott átéltekről, amely az egyik 
legrészletesebb ilyen jellegű kordokumentum, ami készítését követően majd 70 évvel később 
került elő. A Szent László hadosztály tisztjeinek bírósági ügyeit kutattam (Valóság, 2016/10.) 
az Állambiztonsági Levéltárban, amikor váratlanul kezembe került a mondott irat, annak író-
géppel átírt és fénymásolt változata. A napló a periratok között volt, nyilván a koncepciós per 
előkészítéséhez akarták fölhasználni, nem sok sikerrel, hiszen Szügyi Zoltán ellen semmilyen 
konkrét bizonyítékot, háborús bűncselekményt nem tudtak felmutatni. Mégis elítélték élet-
fogytiglanira, amiből 8 évet ült le és 1956-ban kegyelemmel szabadult, persze „feltételesen”. 
Egyszerűen a kommunisták féltek tőle, féltek a profi katonától, és féltek mindattól, amit ő esz-
meiségben és jellemében képviselt. Először észre se vettem, mi került a kezembe, csak a jegy-
zetelés során jutott eszembe, hogy ezzel a naplóval a Hadtörténelmi Levéltár és Irattár (HMI) 
anyagában nem találkoztam. Miután ellenőriztem gyanúmat, bizonyossá vált, hogy előkerült 
Szügyi Zoltán évtizedekig lappangó orosz harctéri naplója. Igen terjedelmes, közel negyven-
oldalas írásműről van szó, és aki kicsit ismeri a vezérőrnagy elszánt tiszti, és „fanatikusan ma-
gyar” mentalitását, az gondolhatja, hogy rendkívül érdekes írásról van szó.

A Szügyi-napló akkori megnevezéssel: Harctudósítás, ugyancsak eltér a később, 
1945 után, a kommunista diktatúrában készült visszaemlékezések borongós, szánom-
bánom vagy éppen siránkozó hangvételétől. Természetesen, a „szánom-bánom” hangu-
lat alapvetően a szovjet megszállásnak volt köszönhető, hiszen senkinek sem hiányzott 
a rendőrségi vegzálás. De ez a mű hangvételében eltér a többi magyar katonatiszt még 
az események idején készült naplójától is, mert Szügyi nemcsak parancsot teljesített a 
visszavonulás embert próbáló időszakában, de kért, követelt, amikor úgy látta, hogy em-
beri, katonai hiányossággal találkozik, és ennek írásában is hangot adott.

Szügyi naplóformában vezetett Harctudósításában beszámolt arról, ami 1943 elején 
a szovjet frontáttörést követően a 43. gyalogezreddel és a Szügyi-csoporttal történt. 
Szügyi Zoltán naplója egy magasabb rangú tiszt, egy ezredparancsnok szemléletében 
napról napra történő bontásban mutatja be a visszavonulni kényszerült ezredének, és 
egyben a magyar 2. hadsereg legdélebbi részeinek küzdelmeit. A „Harctudósítás” pon-
tosan ismerteti az ellenség és a mostoha időjárás kiváltotta nehézségeket, amelyekkel a 
magyar katonáknak szembe kellett nézniük 1943. január–február hónapokban, egyben 
kemény kritikát fogalmaz meg a magyar tisztikar morális gyengeségével kapcsolatban. 
Szügyi eleinte a 43. ezredével visszaverte a kisebb szovjet támadásokat, majd parancsra 
visszavonult, ennek során az összegyűjtött alakulattöredékekből Novij Oszkolban egy új 
ezredet állítottak fel. Ez a harccsoport („Szügyi ezred”) a Vargyassy-csoport keretében 
részt vett a város körüli védelem megszervezésében és példát mutatott arra, hogyan kell 
a felbomlott alakulatokat megállítani és a védelmet újraszervezni.

A dokumentum szkennelt másolata megtalálható a budapesti Állambiztonsági 
Levéltárban a 3.1.9. - V-122262/1. jelzet és csatlakozó részek a 3.1.9. - V-122262. 
jelzet alatt. Ugyanakkor a Hadilevéltárban a magyar 2. hadsereg iratai, azon belül a 
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VII. hadtest anyagai között nem volt megtalálható. Valószínű, hogy a Szügyi ellen in-
dított koncepciós bírósági per idején kiemelték onnan, de nem küldték vissza. A hiányt 
utóbb dr. Bonhardt Attila, a HMI korábbi igazgatója pótolta.

Szügyi Zoltán alezredes 1941-ben irodai munkát végzett, amely nem igazán felelt 
meg az egykori rohamosztagosnak, ezért amikor Bertalan Árpád halálával megüresedett 
a pápai ejtőernyősök parancsnoki helye, azt megpályázta és 1941. október 1-jével ki 
is nevezték oda. Szügyi egyetlen nap alatt négy ejtőernyős ugrást teljesített 45 évesen, 
hogy az „eje” kitűzőt viselhesse, és amely tett mindmáig páratlan sportteljesítménynek 
számít. A rátarti, elit státuszukra méltán érzékeny pápaiak benne megtalálták Bertalan 
méltó utódját. Szügyi fontosnak tartotta, hogy tisztjei és az altisztek frontszolgálatot 
lássanak el, de ezt az elvárást magával szemben is érvényesítette, így került ki 1942 ok-
tóberében a 43. gyalogezredhez. Szügyit 1942. november 1-jével ezredessé nevezték ki. 
A 43. gyalogezred parancsnokságát november 15-ével vette át, és hadműveleti területen 
tartózkodott 1943. február 13-áig, ez a napló utolsó dátuma, február 18-án már Pápán 
volt. A Szügyi-csoport állománya 1943. február 5-én 33 tiszt, 725 főnyi legénység volt.1

Vitéz Szügyi Zoltán személyében egy vezérkari tudással és szemlélettel rendel-
kező csapattiszt került az orosz frontra, aki egy szélesebb látókörű katonateoretikus 
(talán nem túlzás így nevezni) képességével bírt. Szügyi fölismerte a magyar ve-
zérkar hibáit, tudta és gyakorlatban ki is próbálta, hogy milyen elvek alapján kel-
lene a honvédséget átnevelni a nagyobb harckészség érdekében. Mint fogalmazott: 
„Katonai pályafutásom alatt a régi magyar katonai erények felújításáért dolgoztam, 
kidolgoztam azokat a kiképzési elveket, amelyekkel ennek felújítása elérhető, s 
mely a magyar katonai lelkületének a legjobban megfelel. Már csapattiszt koromban 
kipróbáltam azokat a módszereket, nevelési elveket, amelyek a magyar legénységet 
egybeforrasztják a magyar tisztjeivel s megszüntethető az az óriási szakadék, mely 
elválasztotta a legénységet tisztjeitől. Ez a szakadék éppen azért keletkezett, mert 
a zömében germán származású tisztikar sohasem volt képes a magyar legénység 
lelkéhez férkőzni.”2 Szügyi tehát azért is a kérte kinevezését az ejtőernyős fegy-
vernemhez, mert példát akart mutatni saját csapatszervezési elképzeléseinek ha-
tékonyságáról.3 Ugyanakkor a Don-kanyarban történtek Szügyiből éles és elítélő 
reakciókat váltottak ki a hadsereg magatartásának egészét illetően. Egy öntudatos 
és harcos szemléletű tiszt számára kétszeresen is fájdalmas volt látni a pánik hatása 
alatt fegyverét eldobó magyar katonatömeget, miközben ő maga is pontosan ismerte 
az elégtelen feltételeket.

Szügyi úgy ítélte meg, hogy az általa az „eje” ezrednél alkalmazott „magyar” kikép-
zéssel „még a hiányos felszerelés mellett is meg tudta volna menteni a 2. magyar hadsere-
get, mert a szellem és belső fegyelem folytán a visszavonulás veszteség nélkül végre lett 
volna hajtható.”4 Ez talán túlzás, hiszen az anyagi-technikai fölényű szovjetek is győzni 
akartak. Tény mindenesetre, hogy a magyar királyi 2. hadsereg a szovjet támadás hatására 
felemás módon viselkedett, sokan a végsőkig kitartottak, mások viszont pánik hatása alá 
kerültek. A magyar 2. hadsereg parancsnoka, Jány Gusztáv a németek időhúzása miatt 
sem rendelte el időben a visszavonulást, így a magyar alakulatokból utóvédek lettek és ez 
katasztrófát okozott. Az utóbbi évtizedek kutatása bebizonyította, hogy a magyar katonai 
alakulatok tartottak ki a legtovább a Don-vonalon, amikor az olasz és a német egységek 
már hátravonultak.5 A visszavonulás során a honvédeket sokszor már nem is a pánik, de 
a fogságba eséstől és a megtorlástól való kettős félelem hatotta át.6 Szügyit leginkább 
mégis az idegesítette föl, hogy azok az alakulatok, amelyek pánikszerűen visszahát-
ráltak, többnyire nem is akarták, hogy újraszervezzék őket és újra harcoljanak, hanem 
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minél távolabb akartak kerülni az ellenségtől. Szügyi a Népbíróság előtt, igaz a Szent 
László hadosztálybeli időkre vonatkozóan, de így fogalmazott: „… azok közé a magyar 
katonák közé tartózónak éreztem magamat, akik lehetetlent nem ismernek, ha a magyarság 
életbevágó érdekeiről van szó.”7 Mint életrajzából tudható, már a Don-kanyarban is ezzel 
a szemlélettel rendelkezett, és a maga hatáskörében mindent meg is tett, hogy érvényt sze-
rezzen elveinek, egyben a magyar katonai becsületet is megmentse, helyreállítsa.

A miskolci VII. hadtest ezredei fölött az irányítást január 19-én a IV. hadtestparancs-
nok vette át a Budennij körüli védelem hatékonysága érdekében. A 43. ezred ezzel a 19. 
könnyű hadosztálytól átkerült a 23. könnyű hadosztály Vargyassy vezérőrnagy aláren-
deltségébe. Az alakulatoknak Novi Oszkolba kellett eljutniuk.8 Szügyi a 43. gyalogezred 
irattárát – a napló kivételével – január 18-án elégette, mivel a visszavonulás során még a 
legszükségesebb fegyvereket, lőszert, ellátmányt sem volt könnyű biztosítani. Erre azért 
is lehetett szükség, mivel az ezred gyakori Don-vállalkozásai során jelentős vesztesége-
ket okozott a szovjet erőknek, és az ezredparancsnok nem akarhatta, ha a vállalkozások-
ban résztvevők, még élő katonák névsora az ellenség kezébe kerülhessen.

A napló több helyen olvashatatlanul elmosódott részt tartalmaz, általában egy-
egy szót, de olykor mondatrészek is nem, vagy nehezen beazonosíthatók. A napló a 
szkennelés során fordított sorrendben került digitalizálásra, többnyire összekeveredve 
voltak a napok bejegyzései, szinte hátulról kellett előrehaladni, volt, hogy másik anyag-
ból kerültek elő oldalak, ezek a tényezők igen megnehezítették a feldolgozást, mert 
folyton keresgélni kellett egy adott oldal folytatását. Célszerűbbnek tűnt nem az eredeti 
oldalszámokat feltüntetni, hanem az adatfeldolgozás során kapott számozást. Az oldalak 
összekeveredése miatt, az oldalszámok is időnként követhetetlennek, de mivel a napló 
több példányban is megmaradt, azokat helyenként mégis ki lehetett teljessé egészíte-
ni. A harccselekményeket összefoglalóan leíró naplót annak írója formailag két részre 
osztotta („A” és „B”), mivel az első „A” részben a 43. gyalogezred még a 19. könnyű 
hadosztály alárendeltségében volt. Különösen figyelemre méltó Szügyi Zoltánnak az új 
ezred felállításakor (1943. január 25-én), az alakulat előtt elmondott beszéde, annak erő-
teljes eszmeisége, mely a magyar katonai becsület megmentését célozta, amely viszont a 
naplóba nem került bele. Viszont a napló toldalékának tekinthetők olyan részek, mint a 
19. könnyű hadosztály katonáinak orvosi jelentése, valamint a Szügyi által a 2. magyar 
hadsereg összeomlásának okait felsoroló tényezők. Ezek:
1. A gyalogságnál túltengő nemzetiségiek.
2. A komoly páncélelhárító fegyverek elégtelensége; különösen mozgó hernyótalpas 

páncélvadászok hiánya.
3. Az aránytalan nagy kiterjedésű és mélység nélküli védőállások, melyekben a 

megszálló leharcolt és kis létszámú zászlóaljak a hosszú hónapok alatt alig pihen-
tetve, testileg és lelkileg kimerültek a terhes állásszolgálatban, a nagy kiterjedés 
okozta megerőltetés a műszaki munkálatokban és állandó bizonytalanságban.

4. Az ellenséges támadás és visszavonulás alatt a tisztikar zömének és részben a 
magasabb parancsnokságoknak passzivitása, kötelességérzetének és harcos szel-
lemének hiánya.

5. A részleges mozgósítás sajátosságából kifolyó és a legénység nagy többsége előtt 
nem egészen érthető káros befolyás, mely ama tényből termelődött ki, hogy ők 
hónapokig harcolni voltak kénytelenek otthonaiktól távol, nehéz viszonyok kö-
zött hagyva családjaikat, lassan tönkremenő üzleteiket, műhelyeiket és földjeiket, 
míg falubeli ismerősei nagy része, aki a részleges mozgósítás által még érintve 
nem voltak, otthon gyarapodhatnak és vagyonosodhatnak.9
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Szügyi részletezte is az okokat. Elsőrendű problémának tartotta, hogy a veszteségek 
miatt a legénység pótlása nagyrészt a visszacsatolt országrészek nemzetiségeiből került 
ki (ruszin és román), amely végül 60%-ot tett ki.10 Mert mint írta: „A Don-vállalkozások 
sikerének titka ugyanis az volt, hogy azokat mindig önként vállalkozó, magyar nemzeti-
ségű legénység hajtotta végre.”11 Ennek megfelelően a veszteségek is inkább őket érték. 
Második nagy problémának az elégtelen minőségű-súlyú páncélelhárítást nevezte meg. Az 
anyagi-műszaki nehézségeken túl viszont a legnagyobb bajnak a hadseregben uralkodó 
gyenge szellemiséget tartotta, pontosabban azt, hogy a tisztikar az első nagyobb ellenséges 
siker hatása alatt megfutott, ahelyett, hogy hátrébb újraszervezték volna a kötelékeiket. 
Többnyire nem így történt. És nem csak az alantas tisztikar gyenge moralitását emelte ki, 
de a magasabb parancsnokok (a vezérkari tisztek) magatartását is kifogásolta, akik nem 
voltak jelen az egységek visszavonulásának irányításánál, ahogy ez az előző világháború-
ban valóban megtörtént. Kiemelte viszont Jány Gusztáv hadseregparancsnokot, aki „a leg-
veszélyesebb helyeken Alekszejevkanál, Ilinkanál és Bugyennijnál” mutatott példát, ami a 
csapatokra nézve is kedvező hatású volt, ha a helyzeten nem is változtathatott.12 Hogy ez 
a gyenge morál miért alakult így, az több tényező együttes hatásának tudható be, mint a 
nagy távolság az otthontól, az otthon erkölcsi támogatásának hiánya, a rossz seregszerve-
zési módszerek és a javíthatatlan frontkörülmények, elégtelen ellátás stb.

Szügyi Harctudósítása szerint több alkalommal (január 15-ei, és 22-ei bejegyzések) 
is előfordult, hogy a szétesett, de fölfogott csapatok néhány órával később egyszerűen 
tovább menekültek, vagyis a csapatok rendezése az adott körülmények között gyakran 
lehetetlennek látszott.13 Mint a VII. hadtest naplója is megállapította: „A visszaözönlök 
akkor sem állnak meg, ha lelövik őket.”14 A visszaözönlők által alkalmanként elkövetett 
fosztogatások és bajtársiatlan viselkedés (sebesültek hátrahagyása) stb., úgy gondoljuk, 
joggal váltotta ki a tisztikar egy részének rosszallását, ha ezt az egész magyar 2. had-
seregre nem is lehetett vonatkoztatni és inkább az egyéni helytállásra vannak példák.

Az 1943. január 12-én az urivi, majd a scsucsjei hídfőkből meginduló szovjet offenzí-
va áttörte a Don-mentén álló magyar 2. hadsereg arcvonalát, és ezzel felborította a gyen-
ge lábakon álló védelmet. A frontvonalban álló „könnyű” (két ezredből álló) hadosztá-
lyok többsége rövid, néhány napos kemény ellenállás után visszavonulni voltak kény-
telenek az egyenlőtlen küzdelemből, amely viszont több helyen visszaözönléssé fajult. 
A merev arcvonalvédelem áttörése miatt a magyar csapatok számára a német magasabb 
parancsnokság (Heeresgruppe B, illetve Hitler) taktikázása miatt csak későn, január 17-
én lehetett elrendelni az általános visszavonulást. A vereséget elszenvedett alakulatokat 
a Dontól 100 km-re, Novij Oszkolig kellett visszavonni, hogy ott rendezni tudják őket. 
A több tízezer katona visszavonulásának biztosítása érdekében a még harcképes csapa-
toknak utóvédharcokat kellett folytatniuk. Az egyik ilyen ezred a 43. gyalogezred volt, 
amely ikerezredével, a 13.-kal a 19. könnyű hadosztályhoz tartozott, és a miskolci VII. 
hadtest alárendeltségében állt. A bekövetkezett szovjet támadás miatt Szügyinek a szét-
szórt csapatrészek rendezése közben a Marki körvédelmét is szerveznie kellett. Ezzel 
kapcsolatban a VII. hadtest Harctudósítása megállapítja: „Január 15. A Szügyi csoport 
kemény ellenállása, a Jevdakovo-i reteszállás megszállása és a Kolibelka-nál körülzárt 
védők harca és kitartása meghiúsította az oroszok előretörését a Marki völgyben. Ezzel 
a hadtest biztosította a Cramer hadtest térbeli csoportosítását a I. 16-i támadáshoz.”15 
Mivel a Cramer-hadtest16 támadása nem volt eredményes, a Marki körüli utóvédharcok 
értelmetlenné váltak és meg kellett kezdeni a visszavonulást Filipybe. Szügyi az utó-
védharcok alatt több alkalommal is találkozik nála magasabb rangú személyekkel, mint 
Legeza János17 vagy Cramer hadtestparancsnokokkal, utóbbival először január 15-én, 
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és Horváth Ferenc vezérőrnaggyal.18 Ekkor hiába javasolta Cramernek, hogy a készülő 
támadást célszerűbben hajtsa végre, a nagyobb szovjet csoportosítás helyett inkább a 
már áttört részek ellen, de a német altábornagy a kapott parancsot merev módon hajtot-
ta végre, nem is ért el megfelelő eredményt. Szügyi mint a viszonyokat jobban ismerő 
harctéri parancsnok nyilván jobban átlátta, hogy mit lehet még tenni, mint az éppen csak 
beérkező Cramer.

Szügyi tehát Marki körül határozottan kézben tartotta az őalá rendelődött, visszahát-
ráló alakulatokat is, és külön harccsoportot alakítva folytatta a harcot, sikeres ellentáma-
dásokat indított a szovjetek föltartóztatása érdekében. A gyorsan mozgó szovjet táma-
dóékek átkarolási szándékát viszont lehetetlen volt sokáig elhárítani, ezért január 17-én 
Marki védelme is felborult. Szügyi csoportjával kénytelen előbb délre, Jugyinóba kitér-
ni, majd onnan Kondencovóba menni és onnan megkezdeni a visszavonulást. Szügyi 
január 18-án oszlopával Kondencovót elhagyva a rosszosi úton, Goncsarovka közelében 
átélte, amikor szovjet harckocsik19 beérték és megtámadták menetoszlopát, melyben 
körülbelül kétezer, fegyverrel alig rendelkező katona és ötven jármű volt. A támadás 
és a kitört pánik közepette, mintegy száz főt maga köré szervezve, harccal, gyalogosan 
verekedte ki magát az ellenséges bekerítésekből.

A naplót olvasva egy olyan magyar tiszt karaktere bontakozik ki, akinek olykor túl-
zásnak tűnő elvárásait, követeléseit az általa irányított Szent László elit hadosztálynak 
az átlagot messze fölülmúló haditettei fogják visszaigazolni. A számtalan kisebb érdekes 
megfigyelése mellett talán a legnagyobb értéke ennek a frontvonalban, szinte állandó 
mozgásban készült Harctudósításnak, hogy egy olyan csapattiszt megfigyeléseit rögzíti, 
aki a lehetetlen viszonyok között is igyekezett megmenteni, megőrizni a magyar katonai 
becsületet. Ez nem volt könnyű feladat, hiszen a demoralizálódott, átfagyott és éhező, 
fegyverét elhajító katonákat kellett újra szervezett erővé formálni. Szügyi „legmegren-
dítőbb tapasztalata” volt az újjászervezések során, hogy a tisztek „a sorakoztatásoknál 
felszólításra nem álltak elő, hanem a fegyver nélküliek csoportjában állottak, hogy to-
vább menekülhessenek.”20 Ezek a tisztek már a rangjelzésüket is levágták, annyira féltek 
a fogságba eséstől, vagy, hogy újra támadást kell vezetniük. Ilyen körülmények között 
találkozik Szügyi ezredének I. zászlóaljával (43/I.), és annak megmaradt tisztjeivel, aki-
ket a megfutamodó legénység magával ragadott. Mint írta: „A zászlóalj tisztjeit – a kik a 
Don vállalkozásokban a magyar virtus és hősiesség csodálatos példáit szolgáltatták – vá-
logatatlan szavakkal a sárga földig lehordtam.”21 Vagyis a fogságba esési pánik annyira 
erős volt az első napokban, hogy még a kipróbált tisztek sem tudták azt elfojtani, ők is a 
hatása alá kerültek. Szügyi nyilvánvalóan látta, értette a körülményeket, de nem tehetett 
másként, hiszen katonáit továbbra is vezetni kellett. A Don-kanyarban még érthető és 
szükséges szigorúsága azonban a hátországban is megmaradt, amelyet az eseményeket 
túlélőkkel szemben alkalmazva mégis túlzásnak tarthatunk.22

Vitéz Szügyi Zoltán azon harctéri parancsnokok közé tartozott, aki nem akart beletö-
rődni az ellenség katonai fölénye kiváltotta összeomlás tényébe, az általános letargiába 
és „pánikolás”-ba, hanem ő is lehetőség szerint megállította, és újraszervezte a szétvert 
csapatrészeket. A VII. hadtest ezredei fölött az irányítást január 19-én a IV. hadtestpa-
rancsnok vette át a Bugyennij körüli védelem hatékonysága érdekében, így a 43. ezred 
maradványa a Vargyassy vezérőrnagy vezette 23. könnyű hadosztály alárendeltségébe 
került. Az alakulatoknak Novij Oszkolba kellett eljutniuk.23 Szügyi megtépázott cso-
portjával január 22-én ért ide, ahol Legeza János hadtestparancsnok megbízta a 
város „közvetlen” védelmének megszervezésével, amit az ezredes a tőle elvárható 
alapossággal hajt végre. Szügyi január 25-én körülbelül 22 különböző alakulatból 
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megalakítja harccsoportját, a „Szügyi ezredet”. Az új ezred megalakuláskor beszédet 
mondott, melyben mindenkit emlékeztetett az egyéni felelősségre, a rend és a fegyelem 
megtartására, és az ellenséges győzelem okozta veszélyes következményre, amely a kár-
páti magyar határokat érheti. Mint fogalmazott: „Ez a veszély még elhárítható, de csak 
úgy, ha beismerjük, hogy vereségünk okozói elsősorban mi magunk vagyunk. A magyar 
hadsereget alárendelt orosz erők verték meg, azért mert a magyar hadsereg tagjai elvesz-
tették szívüket és megfeledkeztek katonai esküjükről, legszentebb kötelességükről… 
sokszor 1-2 orosz járőr megjelenésekor elhányták fegyvereiket, elhagyták parancsnoka-
ikat és fejvesztett futással menekültek, prédául otthagyva az ellenségnek óriási értéket 
képviselő hadianyagunkat és felszerelésünket. Pedig az ellenség nem is volt olyan félel-
metes, mint azt a lelket vesztett menekülők gondolták, ott ahol lelkes, katonai köteles-
ségüket teljesítő kis csoportok szembefordultak az ellenséggel, mindenütt megtorpant 
az ellenség, sőt a legtöbb helyen azonnal meg is adták magukat.”24 Ez utóbbi állításra 
a naplóban is felmutat ugyan több példát25, de ő is tudta, hogy ezek a haditettek csak a 
csapatokat felőrlő veszteségekkel lehetségesek, vagyis időlegesek. Szügyi véleménye és 
szemlélete akkor is lényeges, ha tudjuk, az „alárendeltnek” mondott szovjet erők felsze-
relése, szervezettsége és motivációja magasan a magyar csapatok fölött volt.26 A Szügyi-
féle új ezred felállításával (január 25.) egyidejűleg az ezredet kivonták Novij Oszkolból, 
ezt követően a város védelmében rendkívül nehéz, veszteségteljes utóvédharcokat foly-
tatott harccsoportjával Kiszeljevka-Mihajlovka térségében (január 27. – február 5.).

A Szügyi-harccsoport a 23. könnyű hadosztály kötelékéből február 5-én lépett 
ki, ez alkalomból Vargyassy Gyula27 hadosztályparancsnoki paranccsal ismerte el 
a csoport teljesítményét. „A harccsoport hatalmas nehézségek, – emberfeletti tel-
jesítményt követelő téli menetek, szakadatlan utóvédharcok, a legzordabb időjárás, 
hiányos felfegyverzés – ellenére a magyar katonai hagyományokhoz illő módon, 
minden reá rótt feladatot megoldva, vitézül és keményen harcolt. E bátor helytál-
lással itt is becsületté tette a honvéd nevet. A Mihajlovka-i harcok példaként fognak 
világítani. Az az óriási erőfeszítés, amit itt a magyar csapatok tettek, a történelem. A 
harccsoport minden honvédje azzal a felemelő érzéssel térhet vissza, hogy megtette 
kötelességét.”28 Novij Oszkolt az ellenség gyakorlatilag körbezárta, a gyűrűt 1943. 
február 5-én felnyitották a német–magyar erők a szovjetek minden igyekezete elle-
nére, és így megkezdődhetett a kivonulás.

Szügyi Zoltán 1943. február 15-én Szumiban búcsúzott el harccsoportjának felsora-
kozott tisztjeitől, mint Erdélyi Béla százados ezzel kapcsolatban megjegyezte: „Pontban 
10.00-kor ért elénk Szügyi ezredes úr, a mindannyiunk által elismert parancsnok. Zömök 
alakja erőt sugárzott, lépései határozottak, tekintete tiszteletet parancsoló.” Szügyi 
ekkor rövid búcsúbeszédében így fogalmazott: „Tisztjeim! Hadseregünk utóvéd-
harcait az Oszkol folyó völgyében eredményesen befejeztük. A Don menti nagy 
dráma után két hétig tartó, szünet nélküli, véres küzdelmekben, bátor helytállással, 
sajnos ezrek halálával, sebeivel újra kifényesedett a honvéd név. A magyar katona eré-
nye, hírneve olyan szép lett, amilyen volt. Súlyos, véres áldozatokkal adóztunk ezekben 
a harcokban. Hadseregünknek olyan maradékai vagyunk, akiket a doni harcok meggyö-
törtek, mégis, ti és a jövőnkben megrendült bátor katonák önfeláldozással állították meg a 
túlerőt. Mint parancsnokotok a helytállást nektek, minden tisztnek és katonámnak köszö-
nöm!”29 Szügyi Zoltán Novij Oszkol védelme idején több alkalommal honvédek felkonco-
lására adott parancsot, amire az adott körülmények, a rend gyors helyreállítása érdekében 
szükség lehetett.30 Ezzel együtt Erdélyi hadnagy, akit pedig kis híján hadbíróság elé állított, 
érdekes megállapítást tett: „Főként azon rágódtam, hogy erről a főtisztről rosszat még 
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nem hallottam. Mindenki tiszteli, és bízik benne. Miért nem veszi kézbe a hatalmat? 
Akik megmaradtunk a hadseregből, mellé állnánk. Kiáltványban kellene felhívni a szá-
zadokat, sorakozzunk fel a vezérlése alá!”31

A miskolci 43. gyalogezred védőkörletnek kiterjedése 13 km volt a Don-mentén. A 
védelmi szakasz egy meredekebb, helyenként sziklás folyóparton húzódott, amelyet 
harckocsival nem lehetet leküzdeni. Az ezred feladata a védőkörletnek minden ellensé-
ges támadással szembeni megtartása volt, amely és a védőállásban való szolgálat a raj-
létszámok folyamatos csökkenése miatt egyre nehezebb lett. Szügyi a napló elején felvá-
zolta a saját és a velük szemközti csapatok helyzetét, alakulatszámát (a szovjet 219. had-
osztály), a Don vállalkozásaik eredményeit és az akkor keletkezett veszteségeket (813 
fő), és közli azt is, hogy január 12-e után számítottak egy nagyobb arányú ellenséges tá-
madásra a scsucsjei hídfőből. Szügyi az ezredet riadó rajok szerint szervezte meg 4-5 fős 
golyószórós és 2-3 fős géppisztolyos, vagy géppuskás létszámmal. Helyzetjelentéséből 
az is kiderül, hogy az ezred védőkörletében 21 löveget helyeztek el, de ebből csak 6 
volt páncéltörőnek mondható (német) 50 mm-es, a többi belga 37, és szovjet 45 mm-es 
(„csim-bum”). A 75 mm-es páncéltörő ágyúkkal kapcsolatban elmondja, hogy azok „a 
hadosztály páncéltörő ágyú századában voltak egyesítve és csak az ellenséges támadás 
súlyterületére volt tervezve bevetésük, a hadosztály tartalékot képező német páncéltörő 
vadász századdal együtt.”32 Részletek a dokumentumból:

Harctudósítás, a 19. könnyű hadosztály kötelékében küzdő 43. gyalogezred 1943. I. 
14-től 19-ig, majd a 23. könnyű hadosztályparancsnokság alárendeltségében a 2. magyar 
hadsereg visszavonuló részeiből alakított Szügyi-csoport 1943. I. 20-től II. 11-ig tartó 
utóvéd harcairól.

 1943. I. 14.
 …6h-tól 8h-ig Scsucsje hídfő felől igen erős ellenséges pergőtűz hallatszott… 

Az Embrió-erdő védőkörletét az ellenség erős aknavető tűz alatt tartotta.
 … 9h-kor már jelenti, hogy az ellenség támadása a tüzérség és védőállás nehéz 

fegyvereinek tüzében összeomlott, az ellenség visszafutott az erdőbe. A Marki-völggyel 
és a D-i alvédő körletemmel szemben ellenséges mozgás és tűztevékenység nem volt 
egész nap.

 A nap folyamán a 19. könnyű hadosztálytól csak annyi tájékoztatást kapott az 
ezred, hogy a 12. könnyű hadosztálynál az ellenség térnyerése nagyobb mérvű, mint azt 
várni lehetett volna, a 13/III. zászlóaljat vitéz Felcsiki Gábor őrnagy33 parancsnoksága 
alatt Novij Gran-Hresztiki-től ÉK-re reteszállásba rendelte, a Zendy ezredes34 csoportja 
Jekatyerinovka É-on reteszel. …

 1943. I. 15.
 Az éjjel teljes csendben telt el, ellenséges járőr és tüzérségi tevékenység nélkül. 

Hideg -42 fok éjjel, nappal -25. -30 fok.
 8h körül az ezred alvédő körletparancsnokom jelenti, hogy a 13/I. és 13/III. 

zászlóaljak vonatai Szvobodán, rajta keresztül vonulnak vissza az Ilinkai völgyből.
 Gépkocsival személyesen kimentem Szvobodara. 9h körül már a 13./III. 

zászlóaljból és a 13./II. zászlóaljból /Medlits alezredes35/, is érkeztek visszavonulók és 
jelentették, hogy az orosz harckocsik Novij Gran-Hresztiki irányából hátba és oldalba 
támadták őket és nagy veszteséget okozva, az Ilinka- völgyben Kolibelka felé közeled-
nek. Ugyanekkor az ellenséges gyalogság a Don-on keresztül arcban is támadták őket. 
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A visszaözönlő 13. gyalogezredbelieket Szvobodán felfogtam és összegyűjtöttem. …
 12h-ra gépkocsival Markiba visszaérkeztem harcálláspontomra. 12h után már 

Petrovszkaja felől egyre nagyobb csoportokban érkeztek a 12. könnyű hadosztály ezre-
deiből visszaözönlők részint fegyverrel, részint fegyver nélkül. Ezeket a nálam jelentke-
ző 12. könnyű hadosztálybeli tiszteket összegyűjtöttem egységekbe, megétkeztettem és 
elszállásoltam Markiban, mert teljesen össze voltak fagyva, … Összegyűjtött és elszál-
lásolt 12. könnyű hadosztálybeli egységek másnap reggelre tisztjeikkel együtt eltűntek.

 …Kb. 13h-kor érkezett Márkiba vitéz Lóskay ezredes36 és közölte velem, hogy a 
19. hadosztályparancsnoka átvette a parancsnokságot a Zendy ezredes csoportja felett és a 23. 
hadosztálytól rendelkezésre bocsátott kb., 2 zászlóalj és 1 üteggel együtt feladata lesz a …

 Lóskay tájékoztatott arról, hogy holnapi nap folyamán megindul a páncélos 
hadosztály egységeinek ellentámadása, melyet a német Cramer hadtest részei is támo-
gatnak. Ezt a hírt azonnal közöltem alparancsnokaimmal, kitartásra buzdítva őket. …

 14h körül az ellenség nyomása Kolibelka és Jekatyerinovka felől erősödött. 
Kolibelka felől kb., 12-16 harckocsi, Jekatyerinovka felől kb., 3 harckocsi közeledett. 
…az Ilinka-i völgynél reteszelő 13. gyalogezred erői harcolva (eközben az 50 mm pán-
céltörő ágyúk 3 orosz harckocsit lőttek ki a …) részben előkészített reteszállásba jöttek 
vissza. A Csipkés százados parancsnoksága alatt álló védőkörlet tartalékot Szvobodától 
D-re rendeltem, alárendelve neki 2 darab 50 mm páncéltörő ágyút, hogy Koski felé 
reteszeljen. Csipkés százados csoportját eltolódás közben ellenséges harckocsi és gya-
logsági támadás érte. Csipkés százados nem veszítette el a fejét, 2 páncéltörő ágyúját 
tüzelő állásba rendelte, melyek 2 harckocsit azonnal kilőttek, ő pedig századával minden 
körülményeskedés nélkül rohamra indult. Az ellenséget a váratlan ellentámadás annyira 
meglepte, hogy foglyok hátrahagyásával hanyatt homlok visszavonult.

 14h 30-kor a Szvobodatól D-re levő 30.5 mozsárüteg és a 121. messze hordó 
üteg parancsnokának elrendeltem, hogy a sötétség beállta után lövegeiket vonják ki és 
Markitól D-re vigyék állásba. A 30.5 cm lövegparancsnoka jelentette, hogy üzemanyaga 
nincsen, vontatói rosszak, a parancsot végrehajtani nem tudja. Miután lövege már erős 
gyalogsági tűz alatt feküdt, a löveg felrobbantását rendeltem el. A 121. messze hordó 
üteg parancsnoka a parancsot végrehajtotta, azonban az oroszok Koskiban éjjel rajtaü-
töttek menet közben és egy lövege ottmaradt.

 16h-kor a 43. gyalogezred sí-századát Marki közvetlen biztosítására rendeltem 
ki és Marki között lévő gerincre rendeltem. A reteszállást hótlanították, tűzgépeiket be-
állították, majd figyelő és biztosító őrségek hátrahagyása mellett a gerinc mögött előké-
szített fűthető fedezékben éjszakáztak.

 18h körül a Jekatyerinovka-Koski úton harcálláspontomra érkezett vitéz Pálos 
Ferenc ezredes37, a 13. gyalogezred törzsével és a 13. gyalogezredek egy részével. Vele 
érkezett Lészay Ferenc százados38, a 48. gyalogezred parancsnoka teljesen összefagyott 
állapotban, lázasan. Jelentése szerint Petrovszkaja már elesett, a 12. könnyű hadosztály 
parancsnoksága általa ismeretlen helyre vonult vissza, őt a német páncélvadászok vág-
ták ki. Jekatyerinovka É-on a Zendy ezredes csoportja még kitart. Lészay századost és 
tisztjeit megétkeztettem és meleg szobába elhelyeztem, hogy kialudhassák magukat.

 Vitéz Pálos ezredessel rendeztük a parancsnoksági viszonyokat. Vitéz Pálos ezre-
des átvette a parancsnokságot a 13. gyalogezrednek a 43. gyalogezred balszárnyán és Koski 
közé visszajött részei felett, vitéz Felcsiki őrnagyot bízta meg a parancsnoksággal. A Koski 
és Marki között levő gerincre rendelt 4 sí-századot vitéz Pálos századosnak rendeltem alá. 
Vitéz Gáll39 és Medlits alezredeseket megbíztam a még mindig szivárgó 13. gyalogezredbeliek 
gyűjtésével és egységekbe való szervezésével, melyeket Marki ÉK-i csücskében vont össze.
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 1943. I. 16.
 Az éjjel aránylag nyugodtan telt el. Harcálláspontomat vitéz Pálos ezredes 

13. gyalogezred parancsnoka foglalta el, Marki ÉK kijáratánál. A hideg éjjel -44 fok, 
nappal -30.

 2h-kor jelentkezett harcálláspontomon Molnár Pál őrnagy, aki jelentette, hogy 
a 23. hadosztálytól 2 század / 54./III. zászlóaljtól / és Szelepcsényi főhadnagy pa-
rancsnoksága alatt egy sí század menetben van azzal a paranccsal, hogy Markiba 
érve parancsnokságom alá lépjen. 7h-ra be is érkeztek. Molnár őrnagyot a 2 század-
dal Marki DK-i kijáratához rendeltem, mint tartalékot ama feladattal, hogy biztosít 
Koski felé és a Koski völgyből esetleg kibontakozó ellenség támadása esetén ellen-
támadást hajtson végre. …

 9h körül a Jekatyerinovka-Marki út mentén kb., 400-500 fős 12. könnyű had-
osztálybeli vegyes csoport özönlött vissza és jelentette, hogy az ellenség Jekatyerinovkát 
elfoglalta. Eme úttól kb., 2 km-re NY-ra lévő utón Zendy ezredes csoportjával szintén 
visszavonulóban. A visszavonulókat tisztjeimmel felfogtam és egységekbe tömörítve 
Markitól északra a Jekatyerinovkából Markiba vezető utak között előkészített retesz-
állásba beállítottam. Ettől Ny-ra Lóskay százados a visszavonuló Zendy csoportot és a 
23. könnyű hadosztálytól rendelkezésére bocsájtott erőket személyesen és segédtisztje, 
Szilágyi főhadnagy /ő éppen hadiakadémikus/ segítségével helyezte el a reteszállásban. 
Harcálláspontomra visszaérkezve Lészay ezredest megkértem /rangban idősebb nálam/, 
hogy vegye át a parancsnokságot a 12. könnyű hadosztálybeli részek felett és fogja össze 
tisztjeivel a Marki házaiban melegedő és már éjjel visszaszivárgott legénységet. Lészay 
ezredes bár már kialudta magát, úgy nyilatkozott, hogy a lába el van fagyva és betegnek 
érzi magát. Erre gépkocsira ültem és kimentem a reteszállásba, ahova Jekatyerinovka 
felől akkor vonult be vitéz Nyáry alezredes40 a 12./I. zászlóalj romjaival/ kb., 300 ember/ 
fedezve a Zendy csoport visszavonulását. Alárendeltem neki a 12. könnyű hadosztály-
beliek arcvonalát és őt a megmaradt erőivel mögéjük állítottam, mint tartalékot. Ezután 
Zendy ezredest kerestem fel, aki személyesen rendezte csoportját a reteszállásban. 
Közöltem vele a helyzetet és azt, hogy a neki alárendelt 12./I. zászlóaljat hova állítottam 
be. Egyetértett intézkedéseimmel és igen dicsérte Nyáry alezredest hogy teljesen friss 
menet zászlóaljával kitűnően harcolt Jekatyerinovkanál.

 Védőkörletem tüzérségét /Badits41 tüzér alezredes/ tüzér osztályparancsnok pa-
rancsomra Márkitól D-re úgy vitte tüzelőállásba, hogy É és K felé is hatni tudjon.

 10h-kor már a Jekatyerinovka-Marki Ny-i út mentén és a Jekatyerinovka K 
és Koski K közötti horhosban ellenséges erők és harckocsik közeledését jelentették. 
Előbbi helyen kb., 1 zászlóalj és 4-5 harckocsi, utóbbi helyen kb., 2 zászlóalj és 12-14 
harckocsi közeledett. A védőkörlet tüzérsége igen hathatósan késleltette az előregyü-
lekezést, de megakadályozni nem tudta.

 11h-ra Markitól É-ra az ellenség a reteszállást kb., 600 m-re megközelítette, a 
második erősebb ellenséges csoport pedig Koski … gyülekezett be, 14 harckocsival. Az 
ellenséges harckocsik közül a zöm t-34-es, kisebb része ismeretlen típus volt. Közben 
jelentkezett Lóskay ezredesnél egy német páncélvadász századparancsnok és jelentette, 
hogy Petrovszkajáról vonult vissza, mert a gyalogság otthagyta. Lóskay ezredes egy-egy 
lövegével a Jekatyerinovkából Markiba vezető út lezárására a reteszállásba rendelte, há-
rom lövegével pedig Marki K-en a Koski-i völgy lezárására.

 11h után jelent meg harcálláspontomon Horváth Ferenc vezérkari ezredes, páncé-
los hadosztályparancsnok és Cramer német hadtestparancsnok, helyzettájékoztatást kértek 
úgy tőlem, mint Lóskay ezredes úrtól és közölték, hogy a páncélos hadosztály az általános 



Valóság • 2019. június

PAP KRISZTIÁN: VITÉZ SZÜGYI ZOLTÁN A DON-KANYARBAN 75

helyzetre való tekintettel nem intéz egységes ellentámadást a betört ellenség ellen, hanem 
csak részeivel korlátozott célú támadást hajt végre az ellenséges élekre. /Lobanovkáról, 
illetve Verh-Marki-ból a Volcsjéra/. Javasoltam, hogy a páncélos hadosztály, ha már egysé-
ges támadást nem hajt végre, ne menjen neki arcban a Volcsjénál levő ellenséges páncélo-
sok zömének, hanem válassza a sokkal hatásosabb irányt Márkiból a Volcsjei zöm hátába, 
részeivel pedig intézzen támadást a Koskiba gyülekezett ellenséges erőkre és harckocsikra 
ÉNY-ról átkarolólag, mert ha ennek az ellenséges csoportnak sikerülne betörnie a Marki 
völgybe, az egész reteszállás felborul és következményei beláthatatlanok lesznek. Lóskay 
ezredparancsnok csatlakozott a javaslathoz, de Cramer nem fogadta el és az eredeti pa-
rancs szerint rendelte el a támadást Horváth ezredes páncélos hadosztályparancsnoknak. 
Eközben erős Sztálin orgona és tüzérségi tűz feküdt Markin, több ház égett.

 Az ellenség támadásának kifejlődését a védőkörlet tüzérsége igen hatásosan 
késleltette, de szétszórni nem tudta.

 14h-ra mindkét Jekatyerinovkába vezető út mentén rohamtávolságra közelítette meg 
az ellenség a reteszállást ép a 12. könnyű hadosztály részeiből összeszedett egységek előtt.

 14h 30’ körül az ellenség már Marki NY felett tört be a reteszállásba. Eme 
ellenséget vitéz Nyáry alezredes a 12/I. zászlóaljnak Jekatyerinovkáról visszavonult ré-
szeivel, ellentámadással azonnal kiverte.

 14h 40’ körül a Koskiból Márki É-ra vezető út mentén tört be az ellenség. Itt 
az ellentámadást Szelepcsényi főhadnagy a 23. könnyű hadosztály sí-századával hajtotta 
végre, eredményesen. Már-már úgy látszott, hogy a helyzet megszilárdul és az ellenség 
visszahúzódik. Lóskay ezredes harcálláspontját Lobanovkára helyezte át.

 Közben Volcsje irányából igen nagy harci zaj hallatszik, a páncélos hadosztály 
részeinek támadása folyamatban volt. Egy saját bombázó raj is beavatkozott a Volcsjei 
támadásba, leszórt bombáiknak robbanása kellemes zene volt füleinknek, de hatásukat 
tőlünk nem lehetett megfigyelni. Az ottani helyzetről semmi értesítést nem kaptunk.

 A távbeszélő összeköttetés már reggel óta minden irányban megszakadt, a 
rádiók, a befagyott akkumulátorok miatt igen keserves [sic!]. Az É-i alvédő körlet pa-
rancsnokával, Tornahy alezredessel42 csak tiszti járőrrel tartottam az összeköttetést.

 15h körül Studenok felől harcálláspontomra érkezett vitéz Asztalossy vezérőr-
nagy43, a 19. könnyű hadosztályparancsnok úr, közölte velem, hogy Volcsjeról … alatt 
kellett visszavonulnia, s a behavazott utakon Kamenyka… csak ma délben érkezett be 
a hadosztályparancsnokság részeivel K. Drushnijba, ahol az új harcálláspontja lesz. 
Tájékozódott a helyzetről, további kitartásra buzdított és visszament Drushnijba. A 19. 
könnyű hadosztályparancsnok úr a beteg …Ferenc ezredest és segédtisztjét, Csanády 
Ferenc századost gépkocsival magával vitte.

 15h 15’ körül harcálláspontomra érkezett Legeza vezérőrnagy, a VII. hadtestpa-
rancsnok úr, tájékozódott a helyzetről és tovább ment Lobanovkára Lóskay csapatjához. 
A hadtest és hadosztályparancsnok urak megjelenése igen megnyugtató volt, de a bekö-
vetkező eseményeket már megállítani nem tudta.

 15h 30’ körül a Koskiba gyülekezett 16 ellenséges harckocsi a Koski völgyön 
keresztül betört Marki völgybe. /A három nappal előbb megkezdett völgylezáró harcko-
csi árok csak félig volt kiemelve/ A völgy lezárására rendelt három német páncélvadász 
és Bacsó százados parancsnoksága alatt levő 3 db 75 mm páncéltörő ágyú/19. könnyű 
hadosztály páncéltörő század/. 3 db harckocsit kilőtt, a többi azonban legázolta őket és 
megállás nélkül a reteszállás hátába Ny felé betört. A betörést azonnal követte az ellen-
séges gyalogság általános támadása.
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 Molnár Pál44 őrnagynak azonnal írásbeli parancsot küldtem, hogy két századá-
val hajtsa végre a megbeszélt ellentámadást. Hogy ennek az elküldött írásbeli parancs-
nak mi lett a sorsa, kideríthetetlen. Molnár őrnagyot még az éj folyamán súlyos sebesül-
ten megfagyva látták állítólag Studenokban egy ház tövében.

 A helyzet pillanatok alatt felborult. A reteszállás jobb szárnyán a 43. gyalogez-
red sí-százada és Szelepcsényi főhadnagy 23. könnyű hadosztálybeli sí százada körbe-
fogva védekezett és kitartott, ellenben a 12. könnyű hadosztály részeiből reteszállásba 
vitt kb., egy zászlóaljnyi erő percek alatt világgá futott. Feltartóztatásukra kirendeltem 
Marki D-i völgybe vitéz Gáll és Medlits alezredeseket (13./I. és II. zászlóaljparancsnok.) 
egy-egy általuk összeszedett századdal, magam és vitéz Pálos ezredes pisztollyal kény-
szerítettük az embereket megállásra s újabb reteszállás elfoglalására. Az eredmény az 
volt, hogy míg az egyik csoportot állásba vittük, a másik már megállított csoport meg-
szökött s a pánikban levő tömeg vitéz Gáll és Medlits alezredesek századait is magával 
sodorta.

 A Marki D-en elhelyezett 43. gyalogezred törzs, közvetlenek és a három zász-
lóalj vonatának elrendeltem az azonnali visszavonulást Studenokba.

 A védőkörlet tüzérségét Badits tüzér alezredes osztályparancsnok javaslatára 
Gran és Drushnij É vonal mögé vontam vissza.

 A még mindig eredeti védőállásában lévő É-i alvédő körlet parancsnoknak, 
Tornhay alezredesnek tiszti járőrrel küldtem parancsot, hogy a sötétség beálltával gyüle-
kezzék a védőálláson D felé és …. É-on és attól Ny-ra a D-i alvédő körletre támaszkod-
va… vonja magával vitéz Felcsiki őrnagy parancsnoksága alatt lévő ezredbeli részeket 
is. Tartson összeköttetést a D-i alvédő körlet parancsnokával, Czike45 alezredessel, aki-
nek útján távbeszélőn parancsot kap.

 Lóskay alezredes, amint később megtudtam, a Zendy századosát Lobanovkára 
reteszállásba rendelte, illetve szárnyát bekanyarította.

 Harcálláspontomat 20h-tól Jugyino É-ra helyeztem, ahonnan az alvédő kör-
lethez csatlakozó Gyurka46 százados a 23. könnyű hadosztályhoz tartozó … közvetlen 
távbeszélő vonal volt kiépítve Czike alezredeshez, az alvédő körlet parancsnokhoz.

 Drushnijon keresztülmenve jelentettem a helyzetemet Asztalossy vezérőrnagy 19. 
könnyű hadosztályparancsnok úrnak, aki közölte velem, hogy ő is Jugyinoba érkezik törzsé-
vel és onnan keres összeköttetést a … parancsnoksággal, mert Drushnijból még nincs sehova 
összeköttetése. Vitéz Pálos ezredes 13. gyalogezred parancsnok részére Studenokot jelölte ki 
harcálláspontul, s elrendelte, hogy az oda visszavonult és az éj folyamán Tornhay alezredes 
csoporttól elvont 13. gyalogezredbeli erőkkel Drushnyj É-on szervezze meg a védelmet.

 20h után érkeztem Jugyinoba, ahonnan távbeszélőn azonnal kapcsolatba lép-
tem D-i alvédő körletem parancsnokával. Jelentette, hogy az É-i védőkörlet csapatainak 
D-re való gyülekezése folyamatban van, Tornahy alezredest nem látta. A nap folyamán 
az … védőkörlet és a hozzá csatlakozó vitéz Felcsiki őrnagy a …beli erőkkel több harc-
kocsikkal történő ellenséges támadást vert vissza, … harckocsit kilőttek, de azért az 
ellenség fokozatosan rászorította őket a 191. magaslatra. Vitéz Felcsiki őrnagyot ellen-
séges harckocsik elfogták. Felcsiki őrnagy az elfogás pillanatában állítólag agyonlőtte 
magát. Az ellenséges harckocsik Markin keresztül Lobanovka felé ÉNY-nak törtek elő-
re. Markiba az ellenséges gyalogság bevonult. Marki Ny-i szegélyén nagy harci zaj, a 
Czike zászlóaljjal szemben csak járőr lövöldözések vannak.

 Eme jelentéssel kapcsolatban bizakodó hangulatban még mindig a páncélos 
hadosztály támadásának sikerében reménykedtünk s hittük, hogy a következő napon a 
helyzet tisztázódik, s Markit vissza tudjuk foglalni.
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 21h körül beérkezett Jugyinoba a 19. könnyű hadosztályparancsnok úr is. A 23. 
könnyű hadosztállyal érintkezésbe lépve /Szaguny/ megtudtuk, hogy Rosszos felől az 
olaszok D felé térnek ki, Rosszost az ellenség elfoglalta s ellenséges harckocsik megje-
lenésével D felől minden pillanatban számolhatunk.

 1943. I. 18.
 Hideg kb -40 fok, hófúvással.
 2h-kor a 43. ezredet és közvetlenekkel felzárkózva a 23. k. hadosztály csa-

patainak menetoszlopához megindultunk Karpenkovo felé. kb 3h-kor, 1 km-re érve a 
Karpenkovo-Rossos-i útkereszteződéshez, Karpenkovo felől nagy harci zajt hallottunk. 
A 23. k. hadosztály oszlopának végéről a vonatrészek vágtában jöttek vissza magukkal 
hozva egy tüzér főhadnagyot és egy zászlóst súlyosan sebesülve. Jelentették, hogy az 
útelágazást az ellenséges harckocsik megszállva tartják, végigtaposták az oszlopot és ott 
nagy lövöldözés és harc van.

 Oszlopomat visszafordítottam Kondezovoba, kb. 4h-re érkeztünk vissza. Rövid 
térkép tanulmány után /1:100.000:/ elhatároztam, hogy Schümelkin keresztül próbálok 
Olchov—Log felé kitörni. Feltételeztem, hogy ez az út nem lévén hótalanítva s nem for-
galmas, a Schümelki-i útkereszteződést nem fogják ellenőrizni az ellenséges harckocsik.

 Kb 4h 30’-kor jelentkezett nálam egy orvos százados és jelentette, hogy a VII. 
hadtest egy egészségügyi oszlopával itt maradt a községben és kérte, hogy csatlakoz-
hasson az oszlop végéhez. Ugyanakkor jelentették meg, hogy a községben visszamaradt 
kb. még 800 ember, különböző alakulatoktól, tisztek nélkül, fegyver nélkül. Ezeket is az 
oszlop végére soroltam be. Előzőleg az ezred irattárát a napló kivételével elégettettem. 
A puskával és géppuskával felszerelt embereket az élre vontam. A helyzet szomorú volt. 
Csak a saját ezredtörzsemnek és közvetlen embereimnek volt fegyvere és néhány, a VII. 
hadtest eü. oszlopból, összesen kb. 110 db puska, golyószóró egy se, géppuska két db 
heveder és lőszer nélkül.

 Az első visszavonulási nap mérleget: 43. gyalog ezredből a 16. III. zászlóalj /
Czike zlj/ ottmaradt a Don-állásban fogságban, a 12. zászlóalj /Nyáry alezredes/ roncsai, 
biztosítva a 19. hadosztály északi oldalát felmorzsolódtak. 53. /I. zlj/Tornhay alezredes/ 
részei a 3 zászlóalj vonatával Karpenkovon, sorsuk bizonytalan. Velem az ezredtörzs és 
közvetlenek 110 puskával és kb 900-1000 fő idegen alakulatbeli fegyvertelen tömeggel 
és kb 50 db járművel. Csipkés százados századával nem érkezett be, később tudtam meg, 
hogy Beresovajan német és olasz csapatok közé keveredve Gontscharovka felé tört ki.

 Kb 5h-kor indítottam el az oszlopot. Vezető egy VII. hadtestbeli tüzér szakasz-
vezető volt, már hat hónapja volt Kondezovon állásban és ismerte az utat Schümelkin 
keresztül Olchov Log-ba.

 Az út igen nehéz volt, különösen járművek számára, mert teljesen kitaposatlan 
volt és néhol sejteni sem lehetett, merre vezet. A vezető is csak bizonytalanul tapoga-
tózott és az út hollétét illetőleg csak a terepalakulás és egyes kolchos-épületek nyomán 
tájékozódott tudott.

 Kb 8h-kor érkeztünk fel a Schümelkitől É-ra levő 217-es hrp [háromszögelé-
si pont?] gerincére. Távcsővel figyelve a Rossosi utat, semmi mozgást nem észleltem. 
A látási viszonyok a reggeli köd miatt elég rosszak voltak, miért is egy járőrt küldtem 
előre. A járőr kb 800 m-el ment előttünk, és eltűnt a faluban. Amikor a község szélétől 
kb 500 m-re értünk Ny felől a Rossosi útról és D-ről a Gontscharovkai útról igen erős 
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harckocsi löveg és géppuska tüzet kapott az oszlop. A találatok igen jól feküdtek, a 
vonatoszlopból nagyon sok ló kiesett, percek alatt felfordult az oszloprend. Az oszlop 
végén levő fegyvertelen emberek ész nélkül futottak vissza, ahelyett, hogy a géppuska 
tűz elől fedezték volna magukat. Láttam, hogy a vonatoszlopot, amely az úthoz volt köt-
ve, megmenteni nem tudom, a mögöttem fekvő ezredtörzs és közvetlenek embereihez 
futottam, felszólítottam őket, hogy aki nem akar fogságba kerülni, vagy itt pusztulni, az 
kövessen, át fogjuk magunkat vágni az ellenségen, csak kövessék parancsaimat.

 Egyenkénti gyülekezést rendeltem el a Schümelki K-en levő kiserdőben. Magam 
azonnal megkezdtem a szökkelést kb 15 perc múlva a kiserdőben Papváry András ezred 
segédtiszt, dr Emődy Tamás orvos százados, Mészáros főhadnagy árkász százados s egy 
általam ismeretlen hadnagy, aki hozzánk csatlakozott és kb 100 fő legénység gyülekezett 
össze. Az úton maradt vonatrészek vágtában egymást taposták az úton.

 A kiserődben tájékozódva láttam, hogy a Gontscharov… Olchov-Log és 
a Rossos-Karpenkovoi útkereszteződésnél kb … [olvashatatlan rész] attól K-re a 
Gontscharovkai úton kb 600 m-re még 3 harckocsi áll. Közben csak két gépvontatá-
sú löveg volt felkapcsolva. Elhatároztam, hogy a gépvontatású-lövegeken keresztül 
Gorjanovyj …sady község É-i szegélyére fogunk áttörni. A 100 fő legénységet az erdő 
szélén tüzelő állásba helyeztem és vezényszóra hatalmas összefogott puska és géppisz-
toly tüzet zúdítottunk a lövegekre. Az ellenség lövegkezelő legénység egyrésze elesett, a 
többi szétfutott. Erre azonnal rohamot vezényeltem és teljes futásban megrohamoztuk a 
lövegeket. A roham alatt a harckocsik igen erős géppuska tüzet zúdítottak ránk, sokan el-
estek és megsebesültek, de zömmel elértük a község szegélyét. A lövegeknél csak annyit 
időztünk míg az irányzékot a velünk levő légvédelmi szakaszvezető puskatusával össze 
nem törte. A községbe beérve azonnal a NY-i szegélyre gyülekeztünk, onnan láttam, 
hogy a Rossosi úton velünk szemben csak egy gépvontatású löveg van, attól D-re kb 800 
m-re a 231.4 hrp környékén van két harckocsi. Az előző módszert ismételtük. Tüzünkre 
a löveg legénysége nem futott el, hanem fedezte magát és visszalőtt. Azonban amikor 
rohammal elértük őket, azonnal megadták magukat. A löveget ismét megrongálva az 
ellenséges sebesülteket otthagytuk és 7 sebesületlen foglyot magunkkal vittünk. Utunk 
sürgős volt, mert a 231.4 hárp felől a két harckocsi folytonos lövöldözéssel közeledett 
felénk. A harckocsik ellen a 231.4 hárp-tól É-ra levő horhosba futottunk be és a fenekén 
levő kiserdőben húzódtunk meg. A harckocsik vagy 15 percig a horhos szélén mozogva 
lövöldöztek reánk, majd Schnümelki felé eltávoztak. A mély hóban való futás teljesen 
kimerített bennünket, miért is 10 perc pihenőt rendeltem el és számba vettük, hogy kik 
maradtunk meg. Papváry százados segédtiszt, Emődy Tamás, Mészáros főhadnagy, és az 
idegen hadnagy megvoltak. Papváry százados a lábán meg volt sérülve. Gergics Jóska, 
az eje legényem is eltűnt. Ez nagyon fájt, mert mióta eje lettem, állandóan mellettem 
volt s ragaszkodó hűségével nagyon szívemhez nőtt. Nem tudom, mi lehetett vele, az 
első roham után még ott géppisztolyozott mellettem /2 hónapi orosz fogságban volt gép-
kocsivezetőmmel együtt az orosz páncélosokhoz, mint gépkocsivezető volt beosztva, 
Charkov visszafoglalásakor megszöktek, útban vannak hazafelé/.

 Emődy orvos százados bekötözte a sebesülteket. Mind könnyebb kar és felsőtest 
sérülések voltak, menetképesek. Papváry százados láblövése aggasztott, de megnyugta-
tott, hogy bár fájdalmai vannak, menni tud. A pihenő után felmásztunk a horhos szélére és 
figyeltük a Rossosi utat, de semmi mozgást nem észleltünk…. A nagy izgalomban csak 
most jutott eszünkbe megnézni az időt. 9h 30 volt. Alig értünk fel az útra, egy ellensé-
ges tehergépkocsi jött velünk szemben. Rálövöldöztünk, mire megállott, a két vezető 
kiugrott és az úttól Ny-ra levő horhosba futottak. A gépkocsik, melyben harckocsi lőszer 
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volt, felgyújtottuk, és mentünk tovább. Még nem értük el az Olchov-log-i útelágazást, 
amikor egy 10 fő erejű járőr bukkant fel velünk szemben az úton. Tüzelésünkre megadták 
magukat. Jelentették, hogy az úton sok harckocsi és gyalogság jön utánuk, miért is, bár 
igen nehéz volt a mozgás a terepen, az Olchóv-Log-i úttól É-ra húzódó horhosban foly-
tattuk utunkat. 10h 45’-kor érkeztünk a horhosba Olchov-Log-tól DK-re 2 km-re, ahol át 
kellett lépnünk az utat, ha a menetet a horhosban akartuk folytatni. Olchov-Log-ot már az 
ellenség kezén gondoltuk, s a községet D-ről megkerülve szándékoztunk Tatarinot elérni. 
A nagy hó taposásban teljesen ki voltam merülve, ezért újabb pihenőt rendeltem el és ét-
kezést. Érdekes volt megfigyelni, hogy emberek nagy része a sikeres kitörés hatása alatt 
teljesen bizakodó volt és minden parancsomat szó nélkül követte, egy kis rész azonban 
tiltakozott a pihenő ellen arra való hivatkozással, hogy ha eddig sikerült megúszniuk, nem 
akarnak már fogságba kerülni, azonnal tovább akart menni. Tudtam, hogy még nagy út 
áll előttünk s ha pihenő és étkezés nélkül folytatjuk eddigi rohanásunkat, valamennyien ki 
fogunk dűlni. Eltekintve attól, hogy sebesültjeinket támogatni kellett, mert már alig von-
szolták magukat. Nem vitatkoztam velük, hanem azt mondtam, hogy aki velem akar jönni, 
az itt marad és teljesíti parancsaimat, aki nem, az mehet tovább, senki nem ment el. S a 
menet siettetéséről a továbbiakban nem esett szó.

 Közben az Olchov-Log-Rossoch-i úton kb egy század erejű oszlop tűnt fel. 
Ellenségnek gondoltuk, de később távcsövön figyelve megállapítottuk, hogy egy zsidó 
munkaszolgálatos oszlop század menetel vígan az ellenség felé. Egypár géppisztoly so-
rozatot utánuk eresztettünk.

 Egy félórai pihenő után folytattuk utunkat, s kb 12h körül értük el Olchov-Log 
D-t. Miután a falu D-i szegélyén semmi mozgást nem észleltünk, készültünk átlépni az 
utat, Friedfeld felől egy tehergépkocsi közeledett. Ellenségnek gondoltuk és éppen el 
akartam rendelni a tüzelést, amikor kihajlott a vezető mellől egy magyar gépkocsis fő-
hadnagy és meglátva Papváry századost rákiáltott: „Szervusz András! Honnan jöttök?”

 Az emberek, mint a bolondok kezdtek ugrálni és ordítani: Hurrá! Magyarok! 
Magyarok!”

 A főhadnagy /nevét nem tudom/ elmondta, hogy a VII. szállító gépkocsi oszlophoz 
tartozik. Két gépkocsival Jurassovkara lett kiküldve valami rombolófeladattal. Feladatát nem 
tudta megoldani, mert ellenséges harckocsik rajtaütöttek, egyik kocsiját kilőtték. Olchov-
Log még német kézen van. Matrjono-Gesovoba megy, mert az oszlopa oda vonult vissza. A 
visszavonuló csapatok mind Budannyjba vannak irányítva. A gépkocsira első sorban a se-
besülteket rajtuk fel, majd azokat akik alig bírtak a fáradságtól járni. Kb 25-en fértünk fel a 
gépkocsira. A többieket Mészáros főhadnagy parancsnoksága alá helyezve utasítottam, hogy 
a foglyokat Olchov-Log-ban adják le a németeknek, s menetelnek Budennyjbe.

 Az embereim hálásan búcsúztak tőlem, hogy kihoztam őket a biztos fogságból. 
Segédtisztem valamennyinek felírta a nevét.

 Nem tudtam őrülni a kiszabadulásnak, mert állandóan ezredem fogságba került 
részére gondoltam. Reménykedtem azonban, hogy Tornahy alezredes a Karpenkovoi 
pánikból ki tudta hozni zászlóaljának részeit és a 3 zászlóalj vonatot.

 12h 40’ körül a gépkocsival Olchov-Log-ba érkezve, ott már csak a Cramer 
hadtest utóvédei és páncél vadászait találtuk, a német oszlop vége akkor hagyta el 
Olchov-log NY-i kijáratát.

 A Tatarinoi uton a kikényszerített visszavonulás legborzasztóbb képét lehetett 
látni. Rengeteg tönkrement, árokba fordult gépkocsi, harckocsi, döglött lovak az út kö-
zepén. Német, magyar, olasz egységek összekeveredve. Az úton és attól jobbra-balra há-
rom oszlop is menetelt egymás mellett. A Cramer hadtest gépkocsi oszlopai igyekeztek 
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a tumultusban előzni, de minduntalan megállott a tömeg. Egy-egy híd előtt valóságos 
közelharc folyt, hogy ki előzze meg a másikat. Forgalomszabályozás sehol sem műkö-
dött. A hideg kb. - 30 fok, hófúvással. A világháborúban sok visszavonulást csináltam 
végig, de ilyen szomorú képet ott sem láttam. Napolón hadai vonulhattak vissza így a 
Berezinai csata után.

 Ahogy lassan furakodott előre a gépkocsink, mindenütt a visszavonuló tömeget 
figyeltem, s igyekeztem felfedezni ezredemnek Tornhay alezredes által vezetett részeit. 
3h körül érkeztünk a Katrjonc-Gesovo-i hídhoz, de eddig a 43. gyalogezredből senki 
sem sikerült felfedeznem.

 A Katrjono-Gesovoi híd le volt zárva, a gépkocsik százai várakoztak összetor-
lódva az átbocsájtásra. A lezárás okairól tudakozódva megtudtuk, hogy Nikolejevkanál 
az ellenség már elzárta az utat és a magyar páncélos hadosztály ellentámadással igyek-
szik felszabadítani.

 Érdeklődés közben találkoztam vitéz Asztalossy vezérőrnagy 19. k. hadosztály-
parancsnok úrral. Jelentkezem. Első kérdése az volt, hogy hol van az ezredem? Jelentettem 
az éjjeli és délelőtti eseményeket, de nem engedte befejezni, hanem közbeszólva az aláb-
biakat mondta: „Szóval nincs meg az ezreded! A többi nem érdekel, a meséket hagyjuk a 
háború utánra!” Igen bántott a ridegsége, de megértettem őt. Adott esetben engem is csak 
az érdekelt volna, hogy milyen ütőképes erők maradtak meg, melyekkel a szemmel látható 
összeomlását meg lehetne akadályozni. Többet nem beszéltünk a történtekről. A vezérőr-
nagy úr ezek után tájékoztatott a helyzetről, s közölte velem, hogy Budennyjbe vannak 
irányítva a visszavonuló IV és VII. hadtest részei. Ott kell azokat felfogni és rendezni. 
Egyebekben itt vannak Cramer német és a IV. és VII. hadtest parancsnok urak, továbbá a 
12. és 23. k. hadosztályparancsnok urak is. Amint Nikolajevkaban az út szabaddá lesz téve 
a Cramer hadtest törzsével fognak átmenni Budennyjbe. Ott Legeza vezérőrnagy hadtest 
parancsnok úr intézkedik a további teendőkről. Felszólított, hogy tartsunk velük.”

 Hogy Nikolajevkai út megnyitása hány órára sikerült, nem tudom. A német 
forgalomszabályzó közegek, akik itt a híd előtt kemény kézzel tartották féken a közben 
tengerré duzzadt visszavonuló gépkocsik és gyalogos tömeget, kb 21-22 h-kor nyitották 
mg a hidat és a legnagyobb rendet kényszerítették reá mindenkire. A visszavonuló áradat 
tovább indult Nikolajevka felé. Tőlem telhetőleg figyeltem az átvonuló tömeget, ezredem 
Karpenkovói részeit keresve, de sehol senki, csak idegen ezredbeliek összekeveredve 
németekkel a legnagyobb rendetlenségben. Segédtisztem Papváry András százados a 
bilgerlin átlőtt lábával nagy fájdalmakról panaszkodott. Segíteni nem tudtunk rajta, mert 
sehol egy meleg zug, ahol átkötözhettük volna. Emődy százados is elsodródott mellőlünk. 
A hideg kegyetlen volt. A 14-e óta tartó folytonos harc, nemalvás, a mai kitörés és a mély 
hóban való gyaloglás következményei jelentkezni kezdtek az ácsorgásban. A rajtam levő 
ruházaton kívül semmi holmim nem maradt. Minden porcikám reszketett a hidegtől és 
emberfeletti akaraterőre volt szükségem, hogy el ne aludjak és meg ne fagyjak.

 1943. I. 25.
 1h körül érkezett harcálláspontomra a 23. hadosztályparancsnok írásbeli paran-

csa a felváltásra. Vargyassy vezérőrnagy úr előző nap szóbelileg kiadott intézkedéseit 
foglalja össze. A készülő és az ezred megalakítását elrendelő 1. sz. ezred napiparancsba 
azonnal a kivonási és útba indítási intézkedést is bediktálom.

 Útba indulás előtt 11h körül lejelentkezek Vargyassy vezérőrnagy úrnál. Utasít, 
hogy Michajlovkán készítsem elő az új felvételi állásokat a Novij Oszkolból va-
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ló esetleges visszavonulás esetére. Vegyem fel az érintkezést a Muzsay47 ezredes és 
Keserű48 alezredes csoportjával, szemrevételezzem a két csoport felé vezető utakat 
esetleges ellentámadások végrehajtására. Derítsek fel állandóan és tartsam szemmel a 
Cholok patak völgyeit, egész Cholki és Golubim községekig. /N. O.-tól ÉNY-ra 8-10 
km/, mert e községek területeit az Oszkol védelem leggyengébb pontjainak tartja, és 
nem szeretné, ha ebből az irányból valami meglepő érné.

 A felváltás és ezredem kivonása 14h-ra befejeződött. Ninovka DK-en elrendelt 
gyülekező helyre, a Plahy főhadnagy századát kivéve, minden alosztály a legnagyobb 
rendben beérkezett. A Plahy századért mkp-ot[?] küldök vissza, azzal, hogy a gyüle-
kező helyen nem várja be az ezred /-30 fok hideg/, folyamatosan folytassa menetét és 
Michajlovkáig zárkózzék fel.

 A menetfegyelem fenntartása a legnagyobb nehézségekbe ütközik. A Ninovka 
– Michajlovkai út zsúfolva visszavonuló fegyvertelen magyar és olasz csapatokkal, 
szemben pedig német gépkocsi oszlopok vonulnak. Minduntalan leszakadnak az ezred 
egyes részei a közbefurakodott idegen oszlopok miatt. A Ninovkai gyülekezés után elin-
dítva az ezredet, elmeneteltettem magam előtt. Bizakodva láttam a megnyilvánuló rend 
és fegyelem jeleit. Szűcs András és Polányi főhadnagy sítalpakon rohannak előre és hát-
ra a menetelő oszlopok mellett, nem tűrve semmi rendetlenséget. A menet lassú, de fo-
lyamatos, a nagy hidegben csak 5 perces pihenőket engedélyezünk. A hideg fokozódott. 
A menet a hidak előtti torlódások következtében minduntalan megakadt. Oljchovatka és 
Michajlovka között az út tele volt megfagyott és agyonlőtt zsidó munkaszolgálatosok 
hulláival./?/49

 Kb., 22h-ra érkeztünk be Michajlovkára. Első meglepetés, hogy a Szirányi fő-
hadnagy zászlóaljának szálláscsinálói sehol se találhatók. Koromsötétség. Minden ház 
zsúfolva visszavonult csapatokkal. Hosszas keresgélés és bukdácsolás után megtaláltuk 
az állomásparancsnokságot és irányító állást. A VII. hadtestparancsnokság által kirendelt 
hadbíró alezredes, az irányító állás parancsnoka, aki angyali türelemmel és lelkiismere-
tességgel igazított el a szobájában hering módjára összepréselt érdeklődő tömeg tagjait. 
Végre kituszakolt mindenkit és reánk került a sor. Érdeklődésemre, hogy mit tud az itt 
hadosztály tartalékban levő Gyurka század és Szirányi főhadnagy zászlóaljairól, jelenti, 
hogy emlékszik reájuk, az elmúlt éjjel jelentkeztek nála különböző időkben és szállást 
kértek zászlóaljaik részére. Mivel neki parancsa van mindenkit hátrairányítani, hogy a 
községben torlódás ne keletkezzék, s hely már sehol sem volt, tovább irányította őket 
Korocsára.

 A további beszélgetést szóról-szóra fogom idézni, mert ez a beszélgetés rávi-
lágít és megmagyaráz egyes dolgokat, melyeken túl odakint nagyon sokan nem tudtunk 
megérteni és most utólag is gondolkodásra készteti az embert…

 Szügyi: „Alezredes úr, itt valami végzetes félreértés történt, mert nem két 
hátrairányított fegyvertelen zászlóaljról van szó, hanem a németeknek alárendelt 23. 
könnyű hadosztály felfegyverzett tartalék zászlóaljairól, melyek konkrét feladattal és 
paranccsal érkeztek ide. Ezt valószínűleg jelentették is alezredes úrnak.”

 Állomásparancsnok: „Igen, mondtak ilyesfélét, sőt a főhadnagy távbeszélőn fel 
is akarta hívni a 23. hadosztályparancsnokságot, de nem kapott összekötetést, én pedig 
kénytelen voltam tovább irányítani őket, mert egész eltorlaszolták a községet.”

 Szügyi: „A hétszentségét, hát itt senki nem akar harcolni, csak szaladni, s az 
alezredes úrék még azokat az egységeket is hátraküldik és szétzüllesztik, melyeket 
keserves napok munkájával fogdostunk össze és fegyvereztünk fel? Azonnal hívja fel 
alezredes úr a Korocsai állásparancsnokságot és irányítsa vissza a két zászlóaljat…”
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 Álláspk.: „Á, kérem tisztelettel ezredes uram, kár ezen úgy felháborodni. Úgyis 
vissza kell innen vonulni, ha nem ma, hát holnap, vagy holnapután. Kár minden magyar 
emberért, s nekünk kötelességünk minél több magyar embert megmenteni ebből a disz-
nóságból…”

 Szügyi: „Alezredes úr! Ez háború és nem népjóléti intézmény. Mi elsősorban 
katonák vagyunk és nem népjóléti titkárok. Nem vagyok kíváncsi az alezredes úr ma-
gánfelfogására, hajtsa végre a parancsomat.”

 Álláspk.: „Bocsánat ezredes uram, ez nemcsak az én véleményem, hanem 
mindnyájunké, akik itt vagyunk. Ezen kívül felettes parancsnoktól is ilyen utasítást kap-
tam.”

 Szügyi: „Arra nem kaphatott alezredes úr utasítást, hogy hatáskörét túllépve, a 
még ütőképes egységeket is hátrairányítsa. Ki az alezredes úr felettes parancsnoka?”

 Álláspk: „Szász Ferenc50 vezérkari ezredes úr, a VII. hadtestparancsnokság ve-
zérkari főnöke. Itt van a faluban, itt a telefonja, tessék felhívni őt!”

 Felhívtam telefonon Szász vezérkari ezredest. Jelentettem, hogy mi történt és 
kértem, hogy Korocsáról azonnal irányíttassa vissza a két zászlóaljat. A következőket 
válaszolta: 

 „Persze, hogy nem volt joga az irányító állásnak ezeket hátraküldeni. De hát a 
két nyavalyás miért ment tovább, ha konkrét feladattal küldted ide? Tégy, amit akarsz, 
magánvéleményem azonban az, hogy hagyd őket futni, mert ebben az özönvízben még 
nagyobb zavart csinálsz, ha visszairányítod őket. Végeztem.

 A fenti purbárlé után a legénység elhelyezése után néztünk. Egy félórai tájéko-
zódás után már kisült, hogy az parancsnokság nincs tájékozódva a férőhelyekről, mert 
Michajlovka D. és a hozzá Bogorodskoje és Barsuk néven csatlakozó községrészek telje-
sen üresek, csak a korocsai főútvonal házai vannak elfoglalva. A legénység és tisztek kö-
zött azonnal elterjedt a hír, hogy a hadtestparancsnokság innen mindenkit hátrairányít. Mi 
is mehettünk volna, de az ezredes úr nem engedte meg. Az eredmény reggelre jelentkezett 
is, a Plathy és Kondy főhadnagyok által vezetett századok parancsnokostól eltűntek, a töb-
bi alosztályok legénységének pedig kb., 20%-a. Gyurka százados, Szirányi, Plahy és Kondy 
századosok ellen a hadbírói kivizsgálás megindítását okvetlenül szükségesnek tartom.”
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