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A hadmA hadműűveleti helyzetveleti helyzet



A hadmA hadműűveleti helyzetveleti helyzet

�� A szovjet 2. UkrA szovjet 2. Ukráán  Front n  Front 
NagyvNagyvááradrad−−DebrecenDebrecen−−NyNyííregyhregyháázaza−−Csap Csap 
ááltalltaláános irnos iráányban tnyban táámadva,madva, a 4. Ukra 4. Ukráán n 
Front erFront erőőivel kivel köözzöösen hadmsen hadműűveleti szintveleti szintűű
bekerbekerííttéésre tsre töörekedett.rekedett.

�� A nA néémet Dmet Déél Hadseregcsoport a l Hadseregcsoport a „„BreithBreith””
ppááncncééloscsoporttalloscsoporttal kköörvrvééddőőkkéépespes
helyshelyséégekre alapozva, mozggekre alapozva, mozgóóvvéédelemben delemben 
igyekezett ezt megakadigyekezett ezt megakadáályozni.lyozni.



A magasabb parancsnokokA magasabb parancsnokok

Issza Issza AlekszandrovicsAlekszandrovics PlijevPlijev

altaltáábornagybornagy

(1903(1903––1979)1979)

�� 19221922--ben lben léépett be a szovjet pett be a szovjet 
VVöörröös Hadseregbes Hadseregbe

�� 19261926--ban lett lovassban lett lovassáági tisztgi tiszt

�� 1941 j1941 júúliusliusááttóól az 50. (1941 l az 50. (1941 
novembernovemberéérrőől 3. gl 3. gáárdarda--) ) 
lovashadosztlovashadosztáály parancsnokaly parancsnoka



A magasabb parancsnokokA magasabb parancsnokok

�� 1941 szeptember1941 szeptemberééttőől l 
vezvezéérrőőrnagyrnagy

�� 1941 december1941 decemberééttőől a 2. gl a 2. gáárdarda--
lovashadtest parancsnoka a lovashadtest parancsnoka a 
moszkvai csatmoszkvai csatáábanban

�� 1942 1942 ááprilisprilisááttóól az 5. l az 5. 
lovashadtestlovashadtest parancsnoka a parancsnoka a 
harkovi csatharkovi csatáábanban

�� 1942 j1942 júúliusliusááttóól a 3. gl a 3. gáárdarda--
lovashadtest parancsnoka a lovashadtest parancsnoka a 
sztsztáálingrlingráádi csatdi csatáábanban

�� 1943 okt1943 októóberberééttőől altl altáábornagybornagy



A magasabb parancsnokokA magasabb parancsnokok

�� 1943 j1943 júúliusliusáában a Sztyeppi Front ban a Sztyeppi Front 
parancsnokhelyettese a kurszki parancsnokhelyettese a kurszki 
csatcsatáábanban

�� 1943 november1943 novemberééttőől a 4. gl a 4. gáárdarda--
lovashadtest parancsnokalovashadtest parancsnoka

�� 1944. 1944. ááprilis 16prilis 16--ttóól a Szovjetunil a Szovjetunióó
HHőősese

�� 1944 nyar1944 nyaráán lovasn lovas--ggéépespesíített tett 
csoportjcsoportjáával rval réészt vett Minszk szt vett Minszk 
felszabadfelszabadííttáássáábanban

�� 1944 okt1944 októóberberééttőől 1945 l 1945 ááprilisprilisááig ig 
MagyarorszMagyarorszáágon harcoltgon harcolt



A magasabb parancsnokokA magasabb parancsnokok

�� 1945 augusztus1945 augusztusáában rban réészt vett a szt vett a 
mandzsmandzsúúriai szovjet riai szovjet 
hadmhadműűveletekben a japveletekben a japáánok nok 
ellenellen

�� 1945. szeptember 81945. szeptember 8--ttóól a l a 
SzovjetuniSzovjetunióó kkéétszeres Htszeres Hőősese

�� 19461946--ttóól tl tööbb hadsereg bb hadsereg éés s 
katonai kkatonai köörzet parancsnokarzet parancsnoka

�� 1962 j1962 júúniusa niusa éés 1963 ms 1963 máájusa jusa 
kköözzöött a Kubtt a Kubáában ban áállomllomáásozsozóó
szovjet csapatok szovjet csapatok éélléén n áálltllt



A tA táámadmadóó szovjet csapatokszovjet csapatok

�� A A „„PlijevPlijev”” lovaslovas--ggéépespesíített csoporttett csoport

–– 4. g4. gáárdarda--lovashadtest;lovashadtest;

–– 6. g6. gáárdarda--lovashadtest (Debrecentlovashadtest (Debrecentőől l 
ddéélnyugatra bekerlnyugatra bekerííttéésben);sben);

–– 7. g7. géépespesíítetttett--hadtest (rhadtest (réészei Debrecentszei Debrecentőől l 
ddéélnyugatra bekerlnyugatra bekerííttéésben).sben).



A magasabb parancsnokokA magasabb parancsnokok

HermannHermann BreithBreith

ppááncncéélos tlos táábornokbornok

(1892(1892––1964)1964)

�� 19101910--ben lben léépett be a npett be a néémet met 
cscsáászszáári haderri haderőőbebe

�� 1911 szeptember1911 szeptemberééttőől hadnagyl hadnagy

�� 1915 tavasz1915 tavaszááttóól ezredl ezred--
segsegéédtisztdtiszt

�� 1916 november1916 novemberééttőől l 
ffőőhadnagyhadnagy

Bundesarchiv Bild 183-J16804



A magasabb parancsnokokA magasabb parancsnokok

�� 1917 1917 őőszszééttőől vezl vezéérkari rkari 
szolgszolgáálatra vezlatra vezéényeltnyeltéékk

�� A A ReichswehrbenReichswehrben tovtováább bb 
szolgszolgáált a 6. gyalogezredben, lt a 6. gyalogezredben, 
majd kmajd küüllöönfnfééle gle géépkocsizpkocsizóó
osztosztáályokbanlyokban

�� 1935 okt1935 októóberberééttőől az 5/II. l az 5/II. 
ppááncncéélososztlososztáályly parancsnokaparancsnoka

�� 1938 november1938 novemberééttőől a 36. l a 36. 
ppááncncéélosezredlosezred parancsnokaparancsnoka

�� 1940 febru1940 februáárjrjááttóól az 5. l az 5. 
ppááncncéélosdandlosdandáárr parancsnokaparancsnoka

Bundesarchiv Bild 183-J16804



A magasabb parancsnokokA magasabb parancsnokok

�� 1940. j1940. júúnius 3nius 3--áán nn néémet met 
Vaskereszt lovagkeresztjeVaskereszt lovagkeresztje

�� 1941 augusztus1941 augusztusááttóól l 
vezvezéérrőőrnagyrnagy

�� 1941 okt1941 októóberberééttőől a 3. l a 3. 
ppááncncééloshadosztloshadosztáály ly 
parancsnokaparancsnoka

�� 1942. janu1942. januáár 31r 31--één n 
ttöölgyfalomboklgyfalombok--éékkíítmtméényny

�� 1942 okt1942 októóberberééttőől OKH l OKH 
vezetvezetéési tartalsi tartaléékban voltkban volt

�� 1942 november1942 novemberééttőől l 
altaltáábornagybornagy

Bundesarchiv Bild 183-J16804



A magasabb parancsnokokA magasabb parancsnokok

�� 1943 febru1943 februáár kr köözepzepééttőől a III. l a III. 
ppááncncééloshadtest vezetloshadtest vezetéésséével vel 
megbmegbíízvazva

�� 1943 m1943 máárciusrciusááttóól a l a 
ppááncncééloscsapatokloscsapatok ttáábornoka bornoka 
éés kinevezett s kinevezett 
hadtestparancsnokhadtestparancsnok

�� 1944 febru1944 februáárjrjáában megkapta ban megkapta 
a kardoka kardok--éékkíítmtméénytnyt

�� A hA hááborborúú vvééggééig a III. ig a III. 
ppááncncééloshadtest parancsnoka loshadtest parancsnoka 
maradtmaradt

�� 1947 tavasz1947 tavaszáán bocsn bocsáátotttottáák el k el 
hadifogshadifogsáágbgbóóll

Bundesarchiv Bild 183-J16804



A vA vééddőő nnéémetmet−−magyar magyar csapatokcsapatok

�� „„BreithBreith”” ppááncncééloscsoportloscsoport (n(néémet III. met III. 
ppááncncééloshadtest loshadtest éés magyar VII. hadtest)s magyar VII. hadtest)

–– nnéémet 1. pmet 1. pááncncééloshadosztloshadosztáály;ly;

–– nnéémet 13. pmet 13. pááncncééloshadosztloshadosztáály;ly;

–– nnéémet 23. pmet 23. pááncncééloshadosztloshadosztáály;ly;

–– nnéémet met „„FeldherrnhalleFeldherrnhalle”” ppááncncéélgrlgráánnáátostos--hadoszthadosztáály;ly;

–– nnéémet 76. gyaloghadosztmet 76. gyaloghadosztáály;ly;

–– nnéémet 46. gyaloghadosztmet 46. gyaloghadosztáály;ly;

–– magyar 4. gyalog tmagyar 4. gyalog táábori pbori póóthadosztthadosztáály rly réészei;szei;

–– magyar 12. tartalmagyar 12. tartaléékhadosztkhadosztáály rly réészei.szei.



A fA főő ppááncncééloslos--ttíípusokpusok



TT––34/85 harckocsi34/85 harckocsi



TT––34/85 harckocsi34/85 harckocsi

�� TTöömege: 32 tonnamege: 32 tonna
�� PPááncncéélzat: ellzat: elööl 60l 60--90 mm, fel90 mm, felüül, oldalt l, oldalt éés hs háátul 20tul 20--60 mm 60 mm 
�� SebessSebesséég: g: úúton 55 km/h ton 55 km/h 
�� KezelKezelőők: k: ööt ft főő ((harckocsiparancsnokharckocsiparancsnok, toronyparancsnok/ir, toronyparancsnok/iráányznyzóó, , 

ttööltltőőkezelkezelőő, r, ráádidióóss--ggééppuskairppuskairáányznyzóó éés s harcjharcjáármrműűvezetvezetőő))
�� FFőőfegyverzet: egy 85 mmfegyverzet: egy 85 mm--es es ZISzZISz SS−−53 53 harckocsiharckocsiáágygyúú 55 l55 lőőszerrel szerrel 

(36 repeszgr(36 repeszgráánnáát, 14 pt, 14 pááncncéélgrlgráánnáát, t, ööt t űűrmrmééret alatti nagy energiret alatti nagy energiáájjúú
ppááncncééltltöörrőő llöövedvedéék)k)

�� A lA lööveg pveg pááncncééltltöörrőő kkéépesspesséége: 500 mge: 500 m--ig pig pááncncééltltöörrőő grgráánnááttal 111 ttal 111 
mm, mm, űűrmrmééret alatti lret alatti löövedvedéékkel 138 mm  kkel 138 mm  

�� KiegKiegéészszííttőő fegyverzet: az fegyverzet: az áágygyúúval pval páárhuzamosrhuzamosíított 7,62 mmtott 7,62 mm--es DTM es DTM 
éés a homlokps a homlokpááncncéél gl göömbcsuklmbcsuklóójjáába beba beééppíített DT gtett DT gééppuska, ppuska, 
öösszesen 1953 lsszesen 1953 lőőszerrelszerrel

�� Fajlagos talajnyomFajlagos talajnyomáás: 0,85 kp/cm2s: 0,85 kp/cm2
�� HatHatóóttáávolsvolsáág: g: úúton 300 kmton 300 km



SzUSzU––85 85 öönjnjáárróó llöövegveg



SzUSzU––85 85 öönjnjáárróó llöövegveg

�� TTöömege: 29,6 tonnamege: 29,6 tonna

�� PPááncncéélzat: ellzat: elööl 45l 45--75 mm, oldalt 75 mm, oldalt éés hs háátul 45 mmtul 45 mm

�� SebessSebesséég: g: úúton 55 km/hton 55 km/h

�� KezelKezelőők: nk: néégy fgy főő (l(löövegparancsnok, lvegparancsnok, löövegirvegiráányznyzóó, , 
ttööltltőőkezelkezelőő, , harcjharcjáármrműűvezetvezetőő) ) 

�� FFőőfegyverzet: egy 85 mmfegyverzet: egy 85 mm--es Des D−−55--S85 S85 áágygyúú 48 gr48 gráánnááttal ttal 

�� A lA lööveg pveg pááncncééltltöörrőő kkéépesspesséége: 500 mge: 500 m--ig pig pááncncéélgrlgráánnááttal ttal 
102 mm, 102 mm, űűrmrmééret alatti pret alatti pááncncééltltöörrőő llöövedvedéékkel 145 mmkkel 145 mm

�� KiegKiegéészszííttőő fegyverzet: nincsfegyverzet: nincs

�� Fajlagos talajnyomFajlagos talajnyomáás: 0,81 kp/cm2s: 0,81 kp/cm2

�� HatHatóóttáávolsvolsáág: g: úúton 350 kmton 350 km



PantherPanther harckocsiharckocsi



PantherPanther harckocsiharckocsi

�� TTöömege: 44,8 tonnamege: 44,8 tonna
�� PPááncncéélzat: ellzat: elööl 80l 80--110 mm, fel110 mm, felüül, oldalt l, oldalt éés hs háátul 40tul 40--80 80 

mm mm mmmm
�� SebessSebesséég: g: úúton 46 km/h ton 46 km/h 
�� KezelKezelőők: k: ööt ft főő (parancsnok, ir(parancsnok, iráányznyzóóllöövvéész, tsz, tööltltőőllöövvéész, sz, 

rráádidióóss--ggééppuskairppuskairáányznyzóó éés s harcjharcjáármrműűvezetvezetőő) ) 
�� FFőőfegyverzet: egy 7,5 cmfegyverzet: egy 7,5 cm--es es KwKKwK 42 L/70 42 L/70 harckocsiharckocsiáágygyúú

81 gr81 gráánnááttalttal
�� A lA lööveg pveg pááncncééltltöörrőő kkéépesspesséége: 500 mge: 500 m--ig ig PzgrPzgr. 39/42 . 39/42 

llőőszerrel 124 mm, szerrel 124 mm, PzgrPzgr. 40/42 l. 40/42 lőőszerrel 174 mm szerrel 174 mm 
�� KiegKiegéészszííttőő fegyverzet: kfegyverzet: kéét 7,92 mmt 7,92 mm--es MG 34 ges MG 34 gééppuska ppuska 

4800 l4800 lőőszerrelszerrel
�� Fajlagos talajnyomFajlagos talajnyomáás: 0,73 kp/cm2s: 0,73 kp/cm2
�� HatHatóóttáávolsvolsáág: g: úúton 177 kmton 177 km



StuG. III rohamlStuG. III rohamlöövegveg



StuG. III rohamlStuG. III rohamlöövegveg

�� TTöömege: 23,9 tonnamege: 23,9 tonna
�� PPááncncéélzat: ellzat: elööl 80 mm, fell 80 mm, felüül, oldalt l, oldalt éés hs háátul 30tul 30--50 mm 50 mm 
�� SebessSebesséég: g: úúton 40 km/h ton 40 km/h 
�� KezelKezelőők: nk: néégy fgy főő (l(löövegparancsnok, irvegparancsnok, iráányznyzóóllöövvéész, sz, 

ttööltltőőllöövvéész, sz, harcjharcjáármrműűvezetvezetőő) ) 
�� FFőőfegyverzet: egy 7,5 cmfegyverzet: egy 7,5 cm--es es StuKStuK 40 L/48 roham40 L/48 rohamáágygyúú 54 54 

grgráánnááttal ttal 
�� A lA lööveg pveg pááncncééltltöörrőő kkéépesspesséége: 500 mge: 500 m--ig ig PzgrPzgr. 39 . 39 

llőőszerrel 96 mmszerrel 96 mm--t, t, PzgrPzgr. 40 l. 40 lőőszerrel 120 mm szerrel 120 mm 
�� KiegKiegéészszííttőő fegyverzet: egy 7,92 mmfegyverzet: egy 7,92 mm--es MG 34 ges MG 34 gééppuska ppuska 

600 l600 lőőszerrel szerrel 
�� Fajlagos talajnyomFajlagos talajnyomáás: 1,04 kp/cm2s: 1,04 kp/cm2
�� HatHatóóttáávolsvolsáág: g: úúton 155 kmton 155 km



Harcok Derecske kHarcok Derecske köörzetrzetéében, 1944ben, 1944

�� DerecskeDerecske nagyknagyköözszséég 1944g 1944--ben:ben:

–– 10 ezer 399 lakos;10 ezer 399 lakos;

–– 2722 h2722 hááz;z;

–– 18 ezer katasztr18 ezer katasztráális hold terlis hold terüület;let;

–– a Debrecena Debrecen--NagyvNagyváárad vasrad vasúútvonal menttvonal mentéén n 
terterüül el.l el.





A tA táámadmadóó szovjet csapatokszovjet csapatok

–– 4. g4. gáárdarda--lovashadtest rlovashadtest réészeiszei

�� 9. g9. gáárdarda--lovashadosztlovashadosztáály (128. harckocsiezreddel)ly (128. harckocsiezreddel)

�� 10. g10. gáárdarda--lovashadosztlovashadosztáály (134. harckocsiezreddel)ly (134. harckocsiezreddel)

�� 30. lovashadoszt30. lovashadosztáály (151. harckocsiezreddel)ly (151. harckocsiezreddel)

�� 1815. 1815. öönjnjáárróó ttüüzzéérezred (SzUrezred (SzU--76)76)



A tA táámadmadóó szovjet csapatokszovjet csapatok

–– 7. g7. géépespesíítetttett--hadtest rhadtest réészeiszei
�� 16. g16. géépespesíítetttett--danddandáár (Tr (T--34/85, beker34/85, bekerííttéésben Debrecentsben Debrecentőől l 

ddéélnyugatra)lnyugatra)

�� 63. g63. géépespesíítetttett--danddandáár (Tr (T--34/85)34/85)

�� 64. g64. géépespesíítetttett--danddandáár (Tr (T--34/85)34/85)

�� 41. g41. gáárdarda--harckocsidandharckocsidandáár (Tr (T--34/85)34/85)

�� 78. g78. gáárda nehrda nehéézharckocsizharckocsi--ezred (ISzezred (ISz--2, r2, réészei bekerszei bekerííttéésben sben 
DebrecentDebrecentőől dl déélnyugatra)lnyugatra)

�� 1289. 1289. öönjnjáárróó ttüüzzéérezred (SzUrezred (SzU--85)85)

�� 1440. 1440. öönjnjáárróó ttüüzzéérezred (SzUrezred (SzU--76)76)



A vA vééddőő nnéémetmet−−magyar csapatokmagyar csapatok

–– NNéémet 23. pmet 23. pááncncééloshadosztloshadosztáály rly réészei:szei:

�� „„FischerFischer”” ppááncncééloscsoportloscsoport

�� „„RebentischRebentisch”” ppááncncééloscsoportloscsoport

–– NNéémet 1. pmet 1. pááncncééloshadosztloshadosztáály rly réészei:szei:

�� 1. p1. pááncncééloslos--felderfelderííttőőosztosztáályly

–– NNéémet 76. gyaloghadosztmet 76. gyaloghadosztáály rly réészeiszei

–– Magyar 12. tartalMagyar 12. tartaléékhadosztkhadosztáály 7,5 cmly 7,5 cm--es es 
nehnehééz pz pááncncééltltöörrőő áágygyúús szs száázadazada



A vA vééddőő nnéémetmet−−magyar csapatokmagyar csapatok

–– „„FischerFischer”” ppááncncééloscsoportloscsoport
�� parancsnoka parancsnoka GerhardGerhard FischerFischer szszáázados zados 

�� 7 7 PantherPanther, 1 StuG. III, 1 StuG. III

�� egy egy ööjj. . lgvlgv. . ggáá. szakasz. szakasz

�� egy egy pcgrpcgr. szakasz. szakasz

�� egy egy pcpc. ut. utáász szakaszsz szakasz

–– „„RebentischRebentisch”” ppááncncééloscsoportloscsoport
�� parancsnoka parancsnoka ErnstErnst RebentischRebentisch őőrnagyrnagy

�� 3 3 PantherPanther ((Pz.RgtPz.Rgt. 23). 23)

�� 3 3 PantherPanther ((Pz.AbtPz.Abt. 2109). 2109)

�� 12 SPW (3./12 SPW (3./PzAAPzAA 23)23)

















A német 23. páncéloshadosztály 
korabeli térképvázlata 

(részben téves adatokkal)



Harcok Harcok KabaKaba kköörzetrzetéében, 1944ben, 1944

�� KabaKaba nagyknagyköözszséég 1944g 1944--ben:ben:

–– 7103 lakossal;7103 lakossal;

–– 2066 h2066 háázzal;zzal;

–– 16 ezer 514 katasztr16 ezer 514 katasztráális hold terlis hold terüületen;leten;

–– a Debrecena Debrecen--Szolnok mSzolnok műűúút t éés vass vasúútvonal tvonal 
mentmentéén tern terüül el.l el.





A parancsnokokA parancsnokok

GGüünthernther PapePape
ezredesezredes

(1907(1907––1986)1986)

�� 19271927--ben ben éérettsrettséégi utgi utáán ln léépett be a pett be a 
Reichswehr 15. lovasezredReichswehr 15. lovasezredéébebe

�� 1932 febru1932 februáárjrjááttóól hadnagyl hadnagy
�� 1935 okt1935 októóberberééttőől a 3. l a 3. 

ppááncncééloshadosztloshadosztáály 3. motorkerly 3. motorkeréékpkpáárosros--
llöövvéészzszzáászlszlóóaljaljáának segnak segéédtisztjedtisztje

�� 1938 janu1938 januáárjrjááttóól a 3. motorkerl a 3. motorkeréékpkpáárosros--
llöövvéészzszzáászlszlóóalj 2. szalj 2. száázadzadáának nak 
parancsnokaparancsnoka

�� 19411941--ben ben őőrnagy lett rnagy lett éés a 3. s a 3. 
motorkermotorkeréékpkpáárosros--llöövvéészzszzáászlszlóóalj alj 
parancsnokaparancsnoka

Bundesarchiv_Bild_183-B16918



A parancsnokokA parancsnokok

�� 1942 febru1942 februáárjrjáában Nban Néémet met 
Aranykereszt Aranykereszt éés a ns a néémet met 
Vaskereszt lovagkeresztjeVaskereszt lovagkeresztje

�� EzutEzutáán n áátvette a 3. tvette a 3. 
ppááncncééloshadosztloshadosztáály 394. ly 394. 
ppááncncéélgrlgráánnáátostos--ezredezredéének nek 
parancsnoksparancsnoksáággáátt

�� 1942 szeptember1942 szeptemberééttőől l 
alezredesalezredes

�� 1943 m1943 máárciusrciusááttóól ezredesl ezredes

�� 1943. j1943. júúlius 5lius 5--één megkapta a n megkapta a 
ttöölgyfalomblgyfalomb--éékkíítmtméénytnyt

Bundesarchiv_Bild_183-B16918



A parancsnokokA parancsnokok

�� SSúúlyosan megsebeslyosan megsebesüült, majd llt, majd láábadozbadozáása sa 
ututáán a n a ppááncncééloscsapatokloscsapatok ezredparancsnoki ezredparancsnoki 
tanfolyamtanfolyamáát vezettet vezette

�� 1944 j1944 júúliusliusááttóól megbl megbííztztáák a k a 
„„FeldherrnhalleFeldherrnhalle”” ppááncncéélgrlgráánnáátostos--hadoszthadosztáály ly 
parancsnoksparancsnoksáággáávalval

�� 1944. augusztus 71944. augusztus 7--ttőől szeptember 2l szeptember 2--ig ig 
elvelvéégezte a hadosztgezte a hadosztáályparancsnoki lyparancsnoki 
tanfolyamottanfolyamot

�� 1944 december1944 decemberééttőől vezl vezéérrőőrnagy rnagy éés az s az 
áátnevezett tnevezett „„FeldherrnhalleFeldherrnhalle””
ppááncncééloshadosztloshadosztáály parancsnokaly parancsnoka

�� 1947 m1947 máájusjusáában bocsban bocsáátjtjáák el szovjet k el szovjet 
hadifogshadifogsáágbgbóóll

�� 19561956--ttóól 1966l 1966--ig a ig a BundeswehrbenBundeswehrben szolgszolgáált lt 
danddandáártrtáábornokkbornokkéént, majd nt, majd 
vezvezéérrőőrnagykrnagykééntnt

�� 1966 szeptember1966 szeptemberéében kben kéérte rte 
nyugnyugáállomllomáányba helyeznyba helyezéésséétt

Bundesarchiv_Bild_183-B16918



A parancsnokokA parancsnokok

PjotrPjotr DmitrijevicsDmitrijevics
GovorunyenkoGovorunyenko

altaltáábornagybornagy

(1902(1902––1963)1963)

�� 19201920--ban lban léépett be a pett be a 
szovjet Vszovjet Vöörröös Hadseregbes Hadseregbe

�� 19251925--ben lett gyalogsben lett gyalogsáági gi 
tiszttiszt

�� 19391939--ben elvben elvéégezte a gezte a 
szovjet Gszovjet Géépespesíített tett éés s 
GGéépkocsizpkocsizóó AkadAkadéémimiáátt



A parancsnokokA parancsnokok

�� 1941 m1941 máárciusrciusááttóól az 58. l az 58. 
harckocsihadosztharckocsihadosztáályly politikai politikai 
biztosa voltbiztosa volt

�� 1941 november1941 novemberéében ben áátvette az tvette az 
58. 58. harckocsihadosztharckocsihadosztáályly
parancsnoksparancsnoksáággáátt

�� VezetVezetéési hiba miatt 10 si hiba miatt 10 éév v 
bböörtrtöönre nre ííttéélik a hlik a hááborborúú vvééggééig ig 
felffelfüüggesztveggesztve

�� 1942 m1942 máárciusrciusááttóól a 375. l a 375. 
llöövvéészhadosztszhadosztáály tly töörzsfrzsfőőnnöökeke

�� 1942 j1942 júúniusniusáában ban ííttééletletéét t 
megsemmismegsemmisíítetttettéékk

�� 1942 okt1942 októóberberééttőől a 375. l a 375. 
llöövvéészhadosztszhadosztáály parancsnokaly parancsnoka



A parancsnokokA parancsnokok

�� 1943 szeptember1943 szeptemberééttőől l 
vezvezéérrőőrnagyrnagy

�� 1943 december1943 decemberéében sben súúlyosan lyosan 
megsebesmegsebesüült lt éés 1944 ms 1944 máájusjusááig ig 
lláábadozottbadozott

�� 1944 m1944 máájusjusááttóól a 2. gl a 2. gáárdarda--
harckocsihadtest harckocsihadtest 
parancsnokhelyetteseparancsnokhelyettese

�� RRéészt vett a belorussziai szt vett a belorussziai 
hadmhadműűveletbenveletben

�� 1944 szeptember1944 szeptemberééttőől a 18. l a 18. 
harckocsihadtest parancsnokaharckocsihadtest parancsnoka

�� 1945. j1945. júúnius 29nius 29--ttőől a l a 
SzovjetuniSzovjetunióó HHőősese



A parancsnokokA parancsnokok

�� 1945 m1945 máájusa utjusa utáán a 18. n a 18. 
harckocsihadtest, majd harckocsihadtest, majd 
1945 szeptember1945 szeptemberééttőől z l z 
áátnevezett 18. tnevezett 18. 
harckocsihadosztharckocsihadosztáályly
parancsnoka maradtparancsnoka maradt

�� 1946 m1946 máájusjusááttóól tl tööbb bb 
hadoszthadosztáály, illetve ly, illetve 
hadsereg hadsereg 
parancsnokhelyettese parancsnokhelyettese 
vagy parancsnokavagy parancsnoka

�� 19571957--1959 k1959 köözzöött tt 
tantanáácsadcsadóó BulgBulgááririáábanban



A tA táámadmadóó szovjet csapatokszovjet csapatok

� 18. harckocsihadtest
– törzs;
– 110. harckocsidandár (T−34/85);
– 170. harckocsidandár (T−34/85);
– 181. harckocsidandár (T−34/85)
– 32. gépkocsizó lövészdandár;
– 363. gárda nehéz önjáró tüzérezred (ISzU−122);
– 1438. önjáró tüzérezred (SzU−85);
– 452. könnyű tüzérezred;
– 1000. páncéltörő tüzérezred;
– 292. aknavető-ezred;
– 106. gárdaaknavető- (rakéta-sorozatvető) tüzérosztály;
– 1694. légvédelmi tüzérezred;
– 78. motorkerékpáros-zászlóalj.



A vA vééddőő nnéémet csapatokmet csapatok

�� „„FeldherrnhalleFeldherrnhalle”” ppááncncéélgrlgráánnáátostos--
hadoszthadosztáály harccsoportjaly harccsoportja

–– FHH FHH ppááncncéélvadlvadáászosztszosztáályly (StuG. III)(StuG. III)

–– FHH pFHH pááncncééloslos--ututáászzszzáászlszlóóaljalj

–– FHH lFHH löövvéészezred kszezred kéét zt záászlszlóóaljaalja

–– FHH megerFHH megerőőssíített ttett tüüzzéérrüütegteg













Harcok Harcok HajdHajdúúdorogdorog kköörzetrzetéében, ben, 
19441944

�� HajdHajdúúdorogdorog nagyknagyköözszséég 1944g 1944--ben:ben:

–– 11 ezer 779 lakossal;11 ezer 779 lakossal;

–– 2656 h2656 háázzal;zzal;

–– 17 ezer 959 katasztr17 ezer 959 katasztráális hold terlis hold terüületen;leten;

–– a a éés vass vasúútvonal menttvonal mentéén tern terüül el.l el.





A parancsnokokA parancsnokok

JosephJoseph von von RadowitzRadowitz
vezvezéérrőőrnagyrnagy
(1899(1899––1956)1956)

�� 1917 j1917 júúniusniusáában lban léépett be a cspett be a csáászszáári ri 
20. dragonyos20. dragonyos--ezredbeezredbe

�� 1918 szeptember1918 szeptemberééttőől hadnagyl hadnagy
�� 19191919--ben leszerelt, de 1924 ben leszerelt, de 1924 

ááprilisprilisáában a 18. lovasezred ban a 18. lovasezred 
áállomllomáánynyáában reaktivban reaktivááltltáákk

�� 1934 febru1934 februáárjrjááttóól szl száázadoszados
�� 1938 november1938 novemberééttőől a III. hadtest l a III. hadtest 

ttöörzsrzséében segben segéédtiszt voltdtiszt volt
�� 1939 augusztus1939 augusztusááttóól l őőrnagykrnagykéént a nt a 

168. felder168. felderííttőőosztosztáály parancsnokaly parancsnoka



A parancsnokokA parancsnokok

�� 1940 m1940 máárciusrciusááttóól isml isméét a III. hadtest t a III. hadtest 
ttöörzsrzséében segben segéédtisztdtiszt

�� 1941 m1941 máárciusrciusááttóól alezredesl alezredes
�� 1942 1942 ááprilisprilisááttóól a 2. l a 2. 

ppááncncééloshadseregloshadsereg ttöörzsrzséében szolgben szolgááltlt
�� 1943 1943 ááprilisprilisááttóól vezetl vezetéési tartalsi tartaléékban kban 

voltvolt
�� 1943 j1943 júúliusliusááttóól a 28. pl a 28. pááncncéélgrlgráánnáátostos--

ezred parancsnokaezred parancsnoka
�� 1944. febru1944. februáár 29r 29--één Nn Néémet met 

AranykeresztAranykereszt
�� 1944 1944 ááprilisprilisááttóól isml isméét vezett vezetéési si 

tartaltartaléékbankban
�� 1944 j1944 júúniusniusááttóól megbl megbííztztáák a 23. k a 23. 

ppááncncééloshadosztloshadosztáály ly 
parancsnoksparancsnoksáággáávalval



A parancsnokokA parancsnokok

�� 1944 szeptember1944 szeptemberééttőől l 
vezvezéérrőőrnagy rnagy éés a 23. s a 23. 
ppááncncééloshadosztloshadosztáály kinevezett ly kinevezett 
parancsnokaparancsnoka

�� 1944. szeptember 171944. szeptember 17--één n 
nnéémet Vaskereszt met Vaskereszt 
lovagkeresztjelovagkeresztje

�� 1945. m1945. máájus 8jus 8--áán brit n brit 
hadifogshadifogsáágba esettgba esett

�� 1945. m1945. máájus 9jus 9--één megkapta a n megkapta a 
ttöölgyfalomblgyfalomb--éékkíítmtméénytnyt



A parancsnokokA parancsnokok

Alex Alex OszipovicsOszipovics AhmanovAhmanov
altaltáábornagybornagy
(1897(1897––1949)1949)

�� 19151915--ben vonult be a cben vonult be a cáári hadseregberi hadseregbe
�� 1919 j1919 júúliusliusááttóól szolgl szolgáált a szovjet Vlt a szovjet Vöörröös s 

Hadseregben Hadseregben éés harcolt a s harcolt a 
polgpolgáárhrhááborborúúbanban

�� 19221922--ben lett gyalogsben lett gyalogsáági tisztgi tiszt
�� 19351935--ben elvben elvéégezte a szovjet gezte a szovjet 

GGéépespesíített tett éés Gs Géépkocsizpkocsizóó AkadAkadéémimiáát, t, 
majd a 100. majd a 100. öönnáállllóó harckocsizharckocsizáászlszlóóalj alj 
parancsnoka lettparancsnoka lett

�� TTööbb mbb máás beoszts beosztáás uts utáán 1941 n 1941 
ááprilisprilisááttóól a 27. l a 27. harckocsihadosztharckocsihadosztáályly
parancsnokaparancsnoka



A parancsnokokA parancsnokok

�� 1941 november1941 novemberééttőől a l a KalinyiniKalinyini Front Front 
harckocsiharckocsi-- éés motorosszs motorosszáánn--csapatainak csapatainak 
parancsnokaparancsnoka

�� 1942 febru1942 februáárjrjááttóól a l a KalinyiniKalinyini Front Front 
parancsnokhelyetteskparancsnokhelyetteskéént harcolt a nt harcolt a 
moszkvai csatmoszkvai csatáábanban

�� 1942 j1942 júúliusliusááttóól a 81. harckocsidandl a 81. harckocsidandáár r 
parancsnokaparancsnoka

�� 1942 okt1942 októóberberééttőől az 1. gl az 1. gáárdarda--
harckocsihadsereg harckocsihadsereg 
parancsnokhelyettese a sztparancsnokhelyettese a sztáálingrlingráádi di 
csatcsatáábanban

�� 1942 november1942 novemberééttőől a Dl a Déélnyugati lnyugati 
(majd 3. Ukr(majd 3. Ukráán) Front harckocsin) Front harckocsi-- éés s 
ggéépespesíített csapatainak tett csapatainak 
paranacsnokhelyetteseparanacsnokhelyettese

�� 1944 1944 ááprilisprilisááttóól a 23. harckocsihadtest l a 23. harckocsihadtest 
parancsnokaparancsnoka



A parancsnokokA parancsnokok

�� 1945. 1945. ááprilis 28prilis 28--ttóól a l a 
SzovjetuniSzovjetunióó HHőősese

�� 1947 okt1947 októóberberééig a 23. ig a 23. 
harckocsihadtest, majd 23. harckocsihadtest, majd 23. 
harckocsihadosztharckocsihadosztáályly
parancsnoka maradtparancsnoka maradt

�� 1948 1948 ááprilisprilisááttóól a Belorusz l a Belorusz 
Katonai KKatonai Köörzet harckocsirzet harckocsi-- éés s 
ggéépespesíített csapatainak tett csapatainak 
parancsnoka Minszkbenparancsnoka Minszkben

�� 1949. november 171949. november 17--één n 
ööngyilkos lettngyilkos lett



A vA vééddőő nnéémet csapatokmet csapatok

�� 23. p23. pááncncééloshadosztloshadosztáály rly réészeiszei

–– ppááncncééloscsoportloscsoport;;

–– 126. p126. pááncncéélgrlgráánnáátostos--ezred;ezred;

–– 128. p128. pááncncéélgrlgráánnáátostos--ezred;ezred;

–– 128. 128. ppááncncéélvadlvadáászosztszosztáályly;;

–– 128. p128. pááncncééloslos--ttüüzzéérezred rrezred réészei.szei.



A tA táámadmadóó szovjet csapatokszovjet csapatok

� A 23. harckocsihadtest részei

– 3. harckocsidandár;

– 1443. önjáró tüzérezred.

� A 4. gárda-lovashadtest részei

– 30. lovashadosztály (151. 
harckocsiezreddel)









A német 23. páncéloshadosztály 
korabeli térképvázlata 



FFéényknykéépekpek



Johannes Friessner vezérezredes, a Dél Hadseregcsop ort parancsnoka 
Pape és Breith tábornokokkal a hadm űveleti helyzetet beszéli meg

(HM HIM 89.362)



A német 23/II. páncélososztály Panther harckocsija az  Alföldön

(Bundesarchiv Bild 101I-244-2321-34)



A szovjet „Plijev” lovas-gépesített csoport lovasság a menetben
(HM HIM 24.814)



Hosszúpályi, 1944. október 17.

Grafika: www.davidpentland.com



A német 23/II. páncélososztály Panther harckocsija De brecenben
(Bundesarchiv Bild 101I-244-2306-14)



Szovjet T−34/85 harckocsik Debrecenben
(HM HIM 23.456)



A szovjet 3. harckocsidandár 1944. október 26-án ki lőtt T−34/85 
harckocsija Nyíregyházán

(Jánkfalvi Zoltán gy űjteménye)



NNéémet propagandamet propaganda--felvfelvéételek telek 
az erdaz erdéélyi lyi éés alfs alfööldi harcokrldi harcokróól l 

1944 1944 őőszszéénn

httphttp://youtu.be/Lc8y3V8cnlk://youtu.be/Lc8y3V8cnlk



KKööszszöönnööm szm széépen a pen a 
megtisztelmegtisztelőő figyelmet!figyelmet!


