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A második világháború végén Ausztriában folyó harcok nem tekint
hetők elszigetelt harctevékenységnek. E harcok előzményei és követ
kezményei annyira különlegesek, hogy minden további nélkül beszél
hetünk az Ausztria területén lezajló háború sajátos voltáról.1 Tény 
volt mindenekelőtt, hogy Ausztria mint állam egyáltalán nem vett 
részt a háborúban. Az országot 1938-ban a Német Birodalom bekebe
lezte, s annak szerves részeként sodródott a háborúba. 1943-ban a 
Szovjetunió, az USA és Nagy-Britannia külügyminiszterei figyelembe 
vették Ausztria bekebelezésének jogellenességét és kijelentették Moszk
vában, hogy Ausztriának — a régi határok keretein belül — ismét 
életre kell kelnie. A „Három Nagy" végül abban állapodott meg Jal 
tában, hogy Ausztriát megszállják. Abban viszont, hogy a megszállás 
milyen formában történjék, nem tudtak megegyezni. S mivel a maj
dani megszállási övezetek lényeges kérdései nyitva maradtak, sok 
függött attól, ki nyeri meg az Ausztriáért folyó katonai versenyfu
tást.2 

Az Ausztriában vívott harcok ugyanis nemcsak arra irányultak, hogy 
a szovjet nyugati arcvonal déli szárnyán teljessé tegyék a német csa
patok feletti győzelmet. Igen nagy horderejű politikai természetű dön-

* A szerző által a Hadtörténelmi Intézetben 1973. április 13-án tartott előadás bővített vál
tozata. — Nézeteink több vonatkozásban eltérnek a szerzőétől, mégis szívesen bocsátjuk 
közre a tanulmányt, mert közlésével is elősegíthetjük a szovjet haderő csapásai következté
ben nyugatra özönlő horthysta és nyilas alakulatok dicstelen szerepének megismerését. — A 
szerk. 

1 A téma alapos vizsgálatára csak akkor nyílt lehetőség, amikor az Ausztriában már évek 
óta gyűjtött adatokat az egykori Német Wehrmacht iratai alapján 1968 óta sikerült kiegé
szíteni, s amikor már a volt szövetségesek legfontosabb iratait is fel lehetett használni. 
Ez a viszonylag kedvező helyzet tette lehetővé e tanulmány szerzője számára, hogy 1970 vé
gén nyilvánosságra hozza a Krieg in Österreich 1945 (Schriften des Heeresgeschichtlichen 
Museums, 5. kötet) c. művét. Itt találhatók a szükséges forrás- és irodalomutalások is. E 
munka során a m. kir. honvédség sorsára vonatkozó néhány anyag is előkerült, amit az itt 
következő elemzéssel kívánunk hozzáférhetővé tenni. 

2 Arról a bizonytalanságról, hogy Ausztria hogyan legyen megszállási övezetekre fel
osztva, vö. M. Rauchensteiner: Krieg in Österreich, 15. s köv. o. Az ausztriai megszállási 
övezetekre vonatkozó legfontosabb okmányokat közli: Foreign Relations of the United 
States Diplomatic Papers 1945. 3. kötet. Washington, 1968. 
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tések is közrejátszottak, így Ausztria helyzetére vonatkozólag is Né
metország feltétel nélküli kapitulációja után, de felmerült többek kö
zött számos közép-európai kérdés is. 

Maga Ausztria viszonylag kevéssel tudott csak hozzájárulni saját 
felszabadításához.3 Munkásai a Német Birodalom számára robotoltak, 
katonái a Német Birodalomért harcoltak és a birodalmon belül az ún. 
„Ostmark"-nak4 kétségtelenül igen jelentős szerep jutott. 

Ausztria volt a Délkelet-Európa felé irányuló német politika cso
mópontja, s a német hatalom birtokosai és politikusai tudatosan kel
tettek életre valamit a Habsburg-monarchia funkciójából és Bécs tra
díciójából, hogy a maguk számára hasznosítsák azokat a tapasztalato
kat és emberi kapcsolatokat, amelyek még a monarchiából származ
tak.5 E törekvésük főleg politikai és kulturális területen mutatkozott 
meg. Mikor azonban katonai téren is érvényesülni kezdett, világossá 
vált, hogy a háború vége már nem túl sokáig várat magára. Ausztria 
ismét csomóponttá vált, ezúttal a menekülők tíz-, sőt százezrei és a 
visszaözönlő katonák számára. És éppen itt veszi kezdetét a háború vé
gének az az időszaka, melyet Magyarország és Ausztria közös sorsaként 
jellemezhetünk. 

A „Magyarország-parancsok" 

1944. október 27-én, tehát nem egészen két héttel a budapesti ál
lamcsíny után, Németország szárazföldi csapatainak főparancsnoksága 
(Oberkommando des Heeres — OKH) a következő titkos parancsot 
adta ki : „A (német) póthadsereg kötelékében bevetett és a póthadse
reg körletébe érkező valamennyi magyar katona és segéderő össze
gyűjtésére és gondozására a XVII. véderőkörzet parancsnoksága (szék
helye Bécs) felállítja a BRÜCK a. d. LEITHA-i gyakorlótéren a (ma
gyar) GYŰJTŐ ÉS ELLÁTÓ TÖRZS-et."6 Ezt követte a szervezés, 
az állomány és a feladatkör közelebbi meghatározása. Erről az összes 
német véderőkörzet, továbbá minden más érdekelt szolgálati hely tá
jékoztatást kapott. 

Világos parancs volt ez, amely kétségkívül a m. kir. honvédelmi 
minisztériummal egyetértésben került kiadásra. És végül ez a parancs 
beismerése volt annak, hogy amennyiben Magyarország tovább folytatja 

3 A második világháború alatti ausztriai ellenállásról sajnos nincs abszolút hiteles és át
fogó ábrázolás. Még mindig a legalaposabban tájékoztat Otto Molden: Der Ruf des Gewis
sens. 3. kiadás. Wien 1970. A legújabb ábrázolás, a legfontosabb irodalom megjelölésével, a 
Weinzierl—Skalnik szerzőpár kétkötetes művében: Österreich. Die Zweite Republik. Wien, 
1972. 1. k. 109—128. o. 

4 Az „Ostmark" megjelölés csak 1938-tól 1942-ig volt érvényben és mivel hangzása még 
mindig a „régi" Ausztriára emlékeztetett, az „Alpen- und Donaureichsgaue" (Alpesi és Du
nai Birodalmi Tartományok) gyűjtőnévvel helyettesítették. 

5 Ezt a folyamatot a „béesi döntések" vezették be és később Neubacher bécsi polgár
mester, mindenekelőtt azonban Baldur von Schirach birodalmi helytartó mozdította elő. 

6 Bundesarchiv—Militärarchiv Freiburg im Breisgau (a továbbiakban: MA) WK XVII/Ö3. 
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a háborút Németország oldalán, nem lehetséges Magyarországon visz-
szahagyni a magyar póthadsereg valamennyi berendezését, vagy an
nak csak egy nagyobb részét is.7 De ekkor még úgy vélték, hogy ele
gendő lesz néhány ezer magyar „honi harcos" elhelyezéséről gondos
kodni Ausztriában. Ezért 1944. november 3-ig a XVII. véderőkörzetbe 
érkező valamennyi magyar katonát és kisegítő szolgálatost a Bécs 
melletti Stockerauba, a horvát kiképző dandárhoz irányították.8 Ezek 
a személyek jogi helyzetüket tekintve katonák voltak. Harctéri beve
tésre azonban csak önkéntesek voltak alkalmazhatók. Az egyik magyar 
tüzérosztályról, nevezetesen a 15.-ről, mely ily módon került a horvát 
kiképző dandárhoz, azt olvashatjuk ez utóbbi alakulat történetében, 
hogy a magyarok szigorú fegyelmet tartottak. 1945 februárjában ezt 
a tüzérosztályt Grafenwöhr-be helyezték át, ahol egy újonnan felállí
tott magyar hadosztályba osztották be.9 Hamarosan nyilvánvalóvá vált 
azonban, hogy a XVII. védőkörzetnek nem kevés és nem könnyen át
tekinthető csoport és katonai alakulat elszállásolásáról kell gondos
kodnia. Ezért már november 6-án kiadták az első rendkívüli parancsot, 
mely szerint a zárt csapatszállítmányokat közvetlenül más német véd-
erőkörzetekbe kell irányítani.10 Ugyanezzel a paranccsal szerveztek 
egy helyet ,,a németországi magyar segéderők szemlélője" számára. És 
november végéig a magyar emberek nyugatra szállítása oly mérete
ket öltött, hogy a bécsi véderőkörzet-parancsnokságnak új, szigorúbb 
intézkedéseket kellett életbe léptetnie. November 25-én jelent meg a 
tizenöt ún. „Magyarország-parancs" közül az első.11 Mindenekelőtt ma
gyar segédszolgálatosok és újoncok nagy szállítmányait jelezték decem
berre, melyeknek vasúton, hajón és gyalogosan kellett osztrák területre 
érkezniök. Fogadásukra három, összesen 7000 ember elhelyezését biz
tosító gyűjtőtábort kellett előkészíteni.12 Ezek azonban csak átmeneti 
táborok voltak és minden szállítmány csak 1—2 napig tartózkodhatott 
ott, hogy új szállítmányoknak, új embereknek adják át helyüket, akiket 
azután az összesen 17 német véderőkörzetből 13-ba osztottak szét. 

Az események menete felgyorsult, és egyre lázasabbá vált. Az ere
detileg két határátkelőhely helyett, ahol a szállítmányok német biro-

7 Magyarország világháborúban való részvételének utolsó fázisáról 1. mindenekelőtt And
reas Hülgruber: Das deutsch—ungarische Verhältnis im letzten Kriegsjahr. Megjelent a 
Wehrwissenschaftliche Rundschau 1960. évi 2. számában. Ugyanattól a szerzőtől: Staats
männer und Diplomaten bei Hitler. Vertrauliche Aufzeichnungen über Unterredungen mit 
Vertretern des Auslandes. Második rész, 1942—1944. Frankfurt a. M. 1970. 522—536. o. Továb
bá Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht-führungsstab), kiadta Percy Ernst 
Schramm, IV/1. és 2. kötet, Frankfurt a. M. 1961.; Franz v. Abonyi—Naredy : Ungarns Armee 
im Zweiten Weltkrieg. Deutschlands letzter Verbündeter, Die Wehrmacht im Kampf, 47. kö
tet, Neckargemünd 1971. ; a témára vonatkozó magyar feldolgozások nagyrészt e folyóirat 
(Hadtörténelmi Közlemények) előző évfolyamaiban találhatók. 

8 Stelív. Gen. Kdo. XVII. A. K. Ib/Org. Nr. 21 500/44. geh., 1944. november 3. MA WK 
XVII/93. (Ugyanitt találhatók a további levéltári hivatkozás nélküli iratok is.) 

9 Franz Schraml: Kriegsschauplatz Kroatien. Neckargemünk 1962, 287. o. 
10 OKH/Chef H Rüst u. BdE/AHA/Stab/I. a (3) Nr. 54 711/44. geh. 
11 Stelív. Gen. Kdo. XVII. A.K. Ib/Org. Nr. 2570/44. g. Kdos. 
12 Az első gyűjtőtáborok Brück a.d. Leitha, Wiener Neustadt és Linz/Donau helységekben 

voltak. 
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dalmi területre juthattak, decemberben már kilencet nyitottak. És 
november 20-án még 3540 újoncot kellett a horvát kiképző dandárhoz 
irányítani,13 december 4-én pedig egy teljes ezred, nevezetesen a 86. 
pótgyalogezred, valamint az I. és II. póttüzérosztály lépte át a határt. 
Három nappal később ismét 11 000 ember érkezését jelezték. Ehhez jött 
még 16 000 Magyarországon fogva tartott hadifogoly és polgári inter
nált áttelepítése, akiket főként a Kaisersteinbruch-i táborba szállítot
tak. És már november 20-án újabb megegyezés született 20 magyar 
tábori kórháznak Németországba való áthelyezéséről. Számukra 32— 
35 ezer kórházi ágyat kellett létesíteni.14 

Ebből tehát látni lehet, milyen méreteket öltött ez a hátratelepítés 
néhány hét alatt. Olyan méreteket, amilyennel nyilvánvalóan sem a 
magyar honvédelmi minisztérium, sem az OKH nem számolt, mivel a 
magyar hadkiegészítő intézmények áthelyezésének csak azt kellett 
szolgálnia, hogy Németországban új kötelékeket állítsanak fel, azokat 
gyorsan kiképezzék és a szovjet hadosztályok ellen bevessék. Maga 
Szálasi is arról beszélt december 8-án, hogy Magyarország 1945 ta
vaszáig 20 új hadosztályt képes felállítani, természetesen azzal a fel
tétellel, hogy a felállítás a saját területen kívül történik, hogy ezáltal 
valamennyi kedvezőtlen befolyást kikapcsoljanak. Az igazi szellem, 
így vélte Szálasi, csak Magyarországon kívül hathatja át a csapatokat.15 

Az a gyorsaság azonban, amellyel a nyugatra való áttelepítést végre
hajtották, egyenlő volt a magyar katonai kerületek önf eloszlatása val és 
felért egy fejvesztett meneküléssel. Ez ellen kifogások merülhettek fel 
német polgári részről, de mindenekelőtt az OKH részéről, hiszen a de
cember 14-i ún. „4. sz. Magyarország-parancs" szerint a szombathelyi 
III. magyar katonai kerületi parancsnokság hozzájárulását adta, hogy 
az áttelepítendő csapatokból még elvonulásuk előtt minden nélkülöz
hető magyar katonát kivonjanak és belőlük munkásszázadokat szer
vezzenek. A győri és a komáromi katonai kerület azonnal csatlakozott 
az ügy ilyeténképpen való rendezéséhez.16 

A szállítmányok, főként pedig a polgári személyek szállítmányainak 
erősebb korlátozását éppen azért mellőzték, mert az „5. sz. Magyar
ország-parancs" nyomatékosan kimondja: „A formalitásokat a határ
átlépésnél lehetőleg egyszerűsíteni kell és le kell rövidíteni. A határok 

13 Stelív. Gen. Kdo. XVII. A.K. Ib/Org. Nr. 2499/44. g. Kdos. 
14 Uo. és a 2. és 3. sz. „Magyarország—parancsban". 
15 Hillgruber : Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler . . . 522. o. 
16 Stelív. Gen. Kdo. XVII. A.K. Stab Lintner, Ib/Org. Nr. 24 887/44. geh. és 25 181/44. geh. 

,,A magyar parancsnokságok az áttelepítésre kijelölt pótegységekből kiveszik az összes nél
külözhető magyar katonát és honi (magy.) utász-építő századokba szervezik őket, amelyeket 
egyenlőre még magyar területen szállásolnak el, de már a birodalmi határon folyó állás
építésre fogják őket felhasználni." Azáltal, hogy magyar kötelékeket a Német Birodalom 
területén kívül hagytak, szükségtelenné vált, hogy német szervek lássák el őket. A 4. sz. 
Magyarország-parancshoz fűzött magyarázatokban ugyan azt is rögzítették, hogy „a biroda
lomba áthelyezett csapatok és hozzátartozók élelmiszerrel való ellátását" Magyarországról 
kell biztosítani. Ez a rendszabály azonban bizonyára nem volt hosszan tartó jelentőségű. 

— 309 — 



1. sz. kimutatás 
KATONAI TANINTÉZETEK 

1945. februári—márciusi állapot 

Véderőkörzet 

1. Hadapród gyorstanfolyam 
Pság., löv. és pc. szd. 

Bergen bei Celle Pc. csapatisk. XI. 

2. Lovas szd. Bromberg Feld, és lov. isk. XX. 
3. I. évf. Eger (Cheb) Nickel főtábor XIII. 
4. II. és III. évf. 
5. IV. évf. 
6. Ludovika Akadémia 

Pság. és gy. csoport 

Csapatoknál 
Eger (Cheb) 
Drezda 

Hadapródisk. 
I. Hadapródisk. gy. számára 

XIII. 
III. 

7. Huszár szd. Bromberg XX. 

8. Tü. o. Grossborn II. 

9. Pc. csop. és a gyorscsapatok pság.-a Bergen XI. 

10. Bolyai Műszaki Akadémia Wandern III. 
11. Gy. Hadapród Iskola 

Törzs és IV. évf. 
Wetzlar VIII. Hadapródisk. gy. szá

mára 
IX. 

12. 1. évf. Eger (Cheb) Nickel főtábor XIII. 
13. II. évf. Büdingen Hessen 388. gr. pótzászlóalj IX. 

14. III. évf. Butzbach/Hessen IX. véderőkörzet tart. tiszt
jelölt tanf. 

IX. 

15. Görgey Műszaki Hadapród Isk. 
Törzs, II. és IV. évf. (műszakiak) 

Coswig XL 

16. II. és IV. évf. (Híradók) Halle IV. 
17. I. évf. Eger (Cheb) XIII. 
1.8. Várpalotai Központi Gy. Iskola Döberitz III. 



19. Érsekújvári KÖzp. Gy. Isk. Törzs 
törzsszázad 

20. Repülő Hadapród Csoport 
21. Pc. gr. hadapród-csoport 
22. Pc. gr. hadapród-szd. 
23. Központi Huszár Iskola 
24. Páncélgránátos Isk. 
25. Karbantartási és helyreállítási isk. 
26. Pc. elh. és Közelharc isk. 

Pc. csop. 
27. Gy. csop. 
28. Utászcsop. 
29. I. pc. hdt. tart. ti. isk. 
30. Pc. és pc. gránátos tart. ti. isk. 
31. Gábor Áron Honv. Tü. Hadapród Isk 
32. Központi Tü. Iskola 
33. Rohamtüzér Isk. 

34. Tiszthelyettesi tü. műszaki tanf. 
35. Tiszthelyettesi lgv. tü. műszaki tanf. 
36. Műszaki Központi Isk. 
37. Közp. Hír. Isk. 
38. Kinizsi Pál Tiszthelyettes Isk. 
39. Fegyvermester-tanfolyam 

Véderőkörzet 

Döberitz Gy Isk. III. 

Lüneburg X. 
Wismar II. 
Wismar II. 
Bromberg XX. 
Goslar XI. 
Weitersfeld XVII. 
Bergen XI. 

Döberitz III. 

Roslau b. Dessau XI. 
Bergen-Belsen XI. 
Bergen-Belsen Gyakorlótér XI. 
Grossborn II. 
Grossborn II. 
Burg. b. Magdeburg 
Posen 

Rohamlöveg Isk. 
300. kiegészítő és kiképző osz
tály 

VIII. 
XXI. 

Gross-Weisskirchen ? 
Gross-Weisskrichen ? 
Dessau 5. utász tanzászlóalj II. 
Halle/Saale Hds. Hír. Isk. IV. 
Grosskirchbaum III. 
Gross-Weisskrichen ? 



nagyvonalú megnyitását a Führer (Hitler) már megígérte."17 így tehát 
a birodalomba való áttelepítésre számításba vett csoportokat négy 
„akció"-ba sorolták. Az I. akció a kisegítő erőket — a kissé lekicsinylő 
német rövidítés szerint „Hiwis" — jelentette. Ök voltak a német szol
gálati helyek és hadigazdaság számára a legfontosabbak, ezért soron 
kívül szállították őket. A II. akció az újoncokat, a III. akció a pótala
kulatokat, a IV. akció a raktárakat és a katonai szerveket ölelte fel. 
A két utóbbi csoport volt, ha szabad így mondani, a legkevésbé érde
kes. Mégpedig két okból: először azért, mert közvetlenül nem járultak 
hozzá a német védelmi erőfeszítések növeléséhez, másodszor pedig szá
moltak azzal, hogy a pótalakulatok vagy az igazgatási szolgálat egy-egy 
tagjára egy polgári hozzátartozó jut. Ezért midőn a magyar honvé
delmi minisztérium közvetlenül 1944 karácsonya előtt elrendelte a Ko
márom—Érsekújvár (Nové Zámky) vonalától keletre levő magyar ka
tonai intézmények kiürítését, a XVII. véderőkörzet parancsnoksága 
nemcsak 10 000 magyar katonával, hanem 10 000 polgári hozzátartozó
val is számolt; nem is szólva a megszámlálhatatlan menekültről.18 

1944 karácsony estéjén nemcsak a magyar póthadsereg kötelékeinek 
német szemlélője mutatkozott be, hanem vitéz Major vezérezredes is, 
bejelentvén kinevezését „a m. kir. honvédség németországi főfelügyelő
jévé5'. A vezérezredes egy alapvető parancsban megkísérelte annak 
megvilágítását, hogyan képzeli el a Németországba érkezett magyar 
katonák jogi helyzetét és feladatát. Sok bátorítót természetesen nem 
tudott mondani.19 

Ugyanebben az időpontban, amikor Budapestért dúlt a harc. álla
pította meg a „7. sz. Magyarország-parancs": ,,A helyzet megköveteli, 
hogy meg kell gyorsítani a magyar királyi póthadsereg csapatainak, 
szerveinek és személyeinek hátratelepítését — a magyarországi I—IV. 

17 Stellv. Gen. Kdo. XVII. A.K. Ib/Org. Nr. 27 590/44. g. Kdos. 
18 Stellv. Gen. Kdo. XVII. A.K. Ib/Org. Nr. 26 115/44. geh.: 1944. december 23-i 6. sz. Ma

gyarország—parancs. 
19 A m. kir. honvédség főfelügyelőjének 1944. december 24-én kelt 1. sz. titkos parancsa 

(Stutterecker-gyűjtemény, Bécs). Kivonat az 1. sz. mellékletből: „Németország lehetővé 
tette, hogy azok, akik hűségesen állnak az ő oldalán, tovább harcolhassanak. Helyet csinált 
nekünk hazánkból elűzött magyaroknak, felöltöztet bennünket, új fegyvereket ad a ke
zünkbe, hogy védhessük Magyarország még birtokunkban maradt területeit . . . Elvárom, 
hogy minden egyes honvéd két kézzel fogadja a német bajtársak által tanúsított nagylelkű
séget, hogy elsajátíthassa a kiképzés legmagasabb fokát . . . A honvédség egy részéből, ame
lyet át tudtunk menteni a birodalomba, új hadosztályokat fogunk felállítani; a felállítás 
részben az SS-hadosztályok, részben a honvéd-hadosztályok, mintájára történik. A kétféle 
hadosztályok szervezetileg egyenrangúak lesznek, magyar hadosztályok maradnak, magyar 
vezényleti nyelvvel. Csupán az SS-hadosztályok katonái viselnek majd német anyagból ké
szült egyenruhát. A honvéd-hadosztályok — amíg a készlet tart — magyar ruhaanyago* 
kapnak; ha ez nem lesz többé lehetséges, akkor az egyenruhákat német anyagból készítik, 
de a rendfokozati és szolgálati jelzések, a felségjelvény magyar marad. A fegyvereket, a 
felszerelést és a többi harceszközöket a német Wehrmachttól kapjuk. A német fegyverek
kel való felszerelés következtében a kötelékek és egységek szervezése is azonos lesz a né
met hadosztályokéval. Ebből következik, hogy az egész kiképzés felépítését is a némete
kéhez kell hasonlóvá tenni . . . Elvárom minden egyes honvédtől, hogy tisztában legyen Né
metországban való tartózkodásának céljával. Ragadja meg a nemes, bajtársi szeretettel nyúj
tott alkalmat, hogy hazáját, családtagjait megóvja a pusztulástól. Minden honvédnak éreznie 
kell, hogy mi ismét lemossuk a szégyenfoltot, ami egyes másáról megfeledkezett, egoista, 
hitetlen, a hazát és családját feláldozó elemek tevékenysége következtében az ezeréves ma
gyar becsületen esett". 
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2. sz. kimutatás 
A m. kir. honvédség 

POTCSAPATTESTEI ÉS SZOLGÁLATI HELYEI 
a XVII. és XVIII. véderőkörzetben 

1945. februári állapot 

Karbantartási és helyreállítási iskola Weitersfeld 
M. kir. repülőorvosi intézet Wiener Neustadt 
Hadapród tanfolyam, 7. szd. Korneuburg 
Pc. és pc. gránátos alegységek 

Szemlélő törzs Geras 
I. pc. pótzászlóalj Zissersdorf 
II. pc. pótzászlóalj Ungarschitz 
III. pc. pótzászlóalj Heinrichsreit — Wolfsbach 

1. pc. gránátos pótezred Ober Höflein 
Törzs és II. pótzászlóalj Fretting — Hafnerluden 
III. pótzászlóalj Drosendorf 

51. pc. gépágyús szd. Unter- és Ober Tyrnau 
1. pc. féld. pótzászlóalj Langau 
1. hk. mentő pótosztag Kurlupp 
11. tü. o. 

1. és 2. üteg Fürnitz b. Villach 
15. tü. o. 

Törzs, 1. és 2. üteg Stockerau 
101. hidászzászlóalj Hainburg 
201. vöröskeresztes kórház Wien 
202. vöröskeresztes kórház Wien 
217. vöröskeresztes kórház Wien 
273. vöröskeresztes kórház Wien 
293. vöröskeresztes kórház Wien 
506. kórház Wien 
X. távb. z. 

Törzs, 1. és 2. szd. Korneuburg 
1. hír. z. Bludenz 
A XVII. véderőkörzet magyar tábornoka Wien 
A XVIII. véderőkörzet magyar tábornoka Salzburg 
101. vasútépítő pótezred Pöchlarn 
Állatorvosi Akadémia részei Wien 
Légiharc-iskola Zeltweg 
Harcrepülő iskola Zelt weg 

akció alapján."20 Vasúti szerelvények azonban már csak korlátozott 
mértékben álltak rendelkezésre. A dunai hajóforgalmat a jégzajlás 
erősen akadályozta. így aztán a legkevésbé fontosnak tartott részek
nek, a pótcsapattestnek, gyalog kellett St. Polten, Anstet Len vagy Horn 
térségéig menetelniök, ahonnan vasúton szállították tovább őket. A 
Brück a. d. Leitha-i és Wiener Neustadt-i gyűjtőtábort illetően meg
állapították, hogy azok maximálisan 30 000 embert tudnak befogadni. 

A Magyarország-akció tetőpontján, tehát amikor a IV., V. és VI. 
magyar hadtestparancsnokság mintegy 16 000 személyt telepített át 
Ausztriába,21 az OKH, a XVII. német véderőkörzet-parancsnokság, a 

20 Stelív. Gen. Kdo. XVII. A. K. Ib/Org. Nr. 2759/44., 1944. december 27-ről. MA WKXVII/93. 
21 Uo., Nr. 155/45. g. Kdos. , 10. sz. Magyarország—parancs , 1945. j a n u á r 12-ről. 
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XVII. légi körzetparancsnokság, a csendőrség, az állambiztonsági rend
őrség, a délkeleti SS tábori nyilvántartó parancsnokság (SS-Erfassungs-
Kommando Süd-Ost) és még egy sor más hivatalos intézmény arra tö
rekedett, hogy úrrá legyen az áradaton. 

A magyar katonai intézmények nyugatra telepítése majdnem olyan 
hirtelen ért véget, mint amilyen hirtelen elkezdődött. Nyilvánvalóan a 
tervezett balatoni támadással függött össze, hogy a bécsi véderőkörzet-
parancsnokság 1945. január 25-én a következő parancsot bocsátotta ki-
,,A jelenlegi helyzet nem teszi többé szükségessé magyar katonai szer
vek és csapatok német birodalmi területre való irányítását.*' Ezért 
„valamennyi határátkelő helyet azonnali hatállyal le kell zárni az 
I—IV. Magyarország-akció által felölelt minden egység és katonai szerv 
számára."22 

Csak ekkor vált lehetővé, hogy áttekintést nyerjenek a Német bi
rodalomba áramlott magyar katonai kötelékekről és szervezőkről. Az 
időközben hozzáférhetővé vált iratokból látható, hogy 13 német véd-
erőkörzetben és a Cseh-Morva Protektorátusban kereken 500 magyar 
parancsnokságot, iskolát és pótcsapattestet szállásoltak el. Ezt illuszt
rálja az 1. sz. és 2. sz. kimutatás. 

E kevés példából is jól látható, hogy nem csupán tízezreket, ha
nem százezreket szállítottak nyugatra.2:} A XVII. véderőkörzetnek pe
dig arra kellett törekednie, hogy a százezrekre növekvő problémákkal 
éppen úgy megbirkózzon, mint a korábbi kevesebbel. 

Február egy kis szünetet hozott a keletről való menekülési áradatot 
illetően. S ezt a szünetet arra kellett felhasználni, hogy újból átgondol
ják a szövetséges magyar katonákhoz és segéderőkhöz való viszonyt.2'1 

Meg kellett találni a középutat a teljes integráció, az emberek feletti 
teljes uralom, a honvédség németországi főfelügyelője, valamint a 
magyar honvédelmi minisztérium által követelt önállóság és autonóm 
katonai vezetés között.25 Amellett világos volt, hogy csak az önálló
ság és a magyar katonai hagyományok minimális mértékű megha
gyása volt a biztosíték arra, hogy a Németországba vitt magyar kato-

22 Uo„ Nr. 244/45. g. Kdos . 
23 A m. kir . honvédség németországi főfelügyelőjének 1944. december 24-én kelt 1. sz. tit

kos pa rancsa 2. sz. mel lék le tében azt o lvasha t juk : „Németország több mint egy millió ma
gyar hazá t l an t fogad be. Testvér iesen megoszt ja velük, ami je van . Németország felszereli 
ha rcképes i f júságunkat , férf iáinkat , ad nek ik fegyvereket , gondoskodik a ka tona i k ikép
zésükről , hogy tovább véd jük azt, ami veszendőbe men t . " 

24 Az első rendelkezés t a „ m a g y a r kisegítő erők a német W e h r m a c h t b a n " jogi helyzeté
ről m á r 1944. n o v e m b e r 4-én k iad ták (OKH Chef H Rüst u. BdE/AHAStab/Ia (3) Nr. 30 931/44) ; 
tovább iak j e len tek m e g : 1944. november 24-én (Stelív. Gen. Kdo. XVII. A. K. Ib/Org. Nr. 
28 371/44. offen) ; 1944. n o v e m b e r 25-én (Stelív. Gen. Kdo. XVII. A. K. Ib/Org. Nr. 2580/44. g. 
Kdos.) éjs 1944. december 29-én (Stelív. Gen. Kdo. XVII. A. K. Ib/Org. Nr. 26 557/44. geh.) 

A végső, de még mindig ideiglenes je l legű rendezés az 1945. j a n u á r 31-i OKH-paranccsal 
(OKH/OBdE/AHA/Stab/Ia (3) Nr. 6062/45. geh.) és a c saknem azonos ta r ta lmú, 1945. f eb ruá r 
21-én kel t 12. sz. Magyarország-paranccsa l (Stelív. Gen. Kdo. XVII. A. K. Ib/Org. Nr. 4034/45. 
geh.) következe t t be. 

25 Hogy mennyire irreálisak voltak itt Szálasi és a magyar hadügyminisztérium elkép
zelései, az legjobban abból a saját kezűleg írt feljegyzésből látható, amelyet a Német Wehr
macht magyarországi vezénylő tábornoka, Hans von Greiffenberg gyalogsági tábornok 1945. 
február 9-én továbbított az OKW-hoz. Vö. Kriegstagebuch des OKW, IV/2. k., 1426. s. köv. o. 

— 314 — 



nák és segéderők nem váltak közömbössé, hanem tovább reméltek, 
tovább dolgoztak és tovább harcoltak. A „Magyar Hadsereg" — az 
OKH-parancs adja ezt a megnevezést — helyzetét szabályozó, január 
31-én elfogadott rendelkezés rögzítette, hogy a magyar csapatrészek 
fegyelmileg és büntetőjogilag a magyar katonai szerveknek és parancs
nokságoknak voltak alárendelve. A kiképzést és a bevetést illetően 
viszont a német szolgálati szervek voltak illetékesek. A szabadságolást 
és a szolgálati utazásokat szintén a német szervek szabályozták. És 
aki nem volt beosztva zárt magyar pót- vagy kiképző egységbe, az 
többnyire a Grafenwöhrben felállított magyar újjászervező törzshöz 
került, ahol új hadosztályokat kellet elővarázsolni. így megkezdődött 
az „1. Kossuth-hadosztály"26 szervezése, valamint még további 3 SS-
hadosztály részeinek a felállítása is.27 

De még egy hónap sem múlt el azóta, hogy a XVII. véderőkörzet 
„11. sz. Magyarország-parancsában" a hátratelepítés beszüntetését el
rendelte, amikor február 13-án megjelent a „13. sz. Magyarország
parancs",28 amely mellesleg megemlíti, hogy az 1. magyar hadsereg 
maradványait áthelyezik Ausztriába. Ezeknek a „maradványoknak" a 
szállítását azonban külön már nem regisztrálták, mert az elmerült az 
általános menekülési áradatban és a német „Dél" hadseregcsoport, 
valamint a vele szövetséges magyar 3. hadsereg és II. hadtest kaotikus 
visszavonulásában. Ugyanazon a napon, amikor a 3. Ukrán Front fő
parancsnoka, Tolbuhin marsall, megkezdte „bécsi támadó hadművele
tét", tehát 1945. március 16-án, a XVII. védőkörzet-parancsnokság 
kibocsátotta utolsó, azaz 15. „Magyarország-parancsát",29 amelyben 
ez áll: 

„A véderőkörzetben elszállásolt magyar kiképző egységek azonnal 
kezdjék meg a kiképzést, amennyiben ez még nem történt meg. Ha a 
véderőkörzetben ideiglenesen elszállásolt magyar újonc-zászlóaljakat 
végleg itt helyezik el, akkor azok áthelyezése a védőkörzet pót- és 
kiképző csapatrészeihez kapcsolva történik." A továbbiakban ez ol
vasható: „Minden magyar elöljárónak kötelessége, hogy a hatásköré
ben fellelhető polgári személyeket és hozzátartozókat a német lakos
ság harci és munkabevetéséhez hasonlóan bevetésre mozgósítsa . . . A 

26 Az „1. Kossu th -hadosz t á ly" megjelölés, amit az 1945. f eb ruá r 13-án kel tezet t 13. sz. 
Magya ro r szág -pa rancsban (Stelív. Gen. Kdo. XVII. A. K. Ib/Org. Nr. 616/45. g. Kdos.) hasz 
nál tak , a r r a enged következ te tn i , hogy több „Kossu th -hadosz t á ly" felál l í tását te rvezték . 

27 1944. november 2-án rende l ték el a 25. „ H u n y a d i " SS g ráná to s hadosz tá ly felál l í tását . 
Egyébkén t m á r k o r á b b a n is toboroztak m a g y a r önkén teseke t a Fegyveres -SS számára . (Vö. 
Tilkovszky Lóránt: A Fegyveres-SS magyarország i toborzóakciói . Had tö r t éne lmi Közlemé
nyek , 1973. évi 1. sz.) A 26. SS gráná tos hadosztá ly , ame lynek felál l í tását 1945 tavaszán kezd
ték el, a „ G ö m b ö s " nevet kap t a volna. Tervez ték még a „ H u n g á r i a " és a „Szent I s t ván" 
hadosztá ly feláll í tását is, ezekről azonban közelebbi ada tokka l még n e m rende lkezünk . A 
Fegyveres-SS-re vona tkozóan lásd K. G. Klietmann dokumentác ió já t , Osnabrück 1965., va
lamin t Georg Tessin: Ve rbände und T r u p p e n der Deu t schen W e h r m a c h t u n d Waffen-SS 
im Zweiten Weltkr ieg 1939—1945, F rank fu r t a. M. 1969/1973. 4., 5. és 6. köte t . 

28 Vö. a 26. jegyzet te l . 
29 Stelív. Gen. Kdo. XVII. A. K. Ib/Org. Nr. 7279/54. geh. 
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tétlenkedőket nem szabad kímélni, amikor minden német ember tevé
kenyen dolgozik a háború eldöntéséért." 

Vegyük szemügyre, amit a vágyakkal telt Szálasi még 1945. február 
9-én követelt Hitlertől:30 Az összes Magyarországon harcoló csapatok 
feletti fővezérlet jelképes átruházása, tehát kereken három német had
sereg felett is; befolyás a magyar SS-kötelékek felállítására; különleges 
helyzet a magyar kisegítő erők számára Németországban; a magyar 
csapattöredékek kiemelése a német hadosztályokból stb. stb. és ha ösz-
szehasonlítjuk ezt a követelés-programot azzal a realitással, mely a 
februári és márciusi helyzetet jellemezte, akkor látjuk, milyen re
ménytelen volt a magyar királyi honvédség helyzete a német Wehr-
machttal szemben. Hillgruber a magyar csapatok 1945. februári Össz
létszámát kereken 211 000 emberre becsüli;51 ez a becslés ténylegesen 
csak az akkor német oldalon harcoló honvéd csapatokra vonatkozik, 
ugyanakkor figyelmen kívül hagyja, hogy szovjet segítséggel már egy 
új honvédséget is felállítottak és hogy a Német Birodalomba szállított 
katonai alakulatok létszáma bizonyára majdnem elérte a még Magyar
országon maradt alakulatokét. 

A Birodalmi Védőállás 

Az eddigiek csak előtörténetét képezik az osztrák területen lefolyt 
harcoknak és mindenekelőtt azokat az eseményeket hagyták figyelmen 
kívül, amelyek ezeket előidézték. 

De mielőtt a „bécsi támadó hadművelet" tetőpontjával és végével 
foglalkoznánk, meg kell vizsgálnunk még egy tervet, amely Magyaror
szágot és Ausztriát azonos módon érintette. Az úgynevezett Keleti vagy 
Délkeleti Bástyára (Ostwall, Südostwall) gondolunk, aminek pontos 
neve: Birodalmi Védőállás (Reichsschutzstellung). : i2 Ez volt az az erőd
vonal, amelyet 1944 októberétől az osztrák—magyar határ mentén épí
tettek. Mint különlegességet kell ezen erődítmények tervezésével ösz-
szefüggésben megemlítenünk, hogy rövid ideig olyan tervet szellőz
tettek Bécsben, mintha Hainburg térségében a Dunát felduzzasztanák 
és a szovjet csapatok előnyomulásakor a felduzzasztott víztömeggel hir
telen elárasztanák Nyugat-Magyarországot — mindenekelőtt a Kis
alföldet — s ezáltal átmenetileg egész országrészek járhatatlanokká 
válnának. Szerencsére elálltak ettől a képtelen tervtől és helyett meg
kezdték a Birodalmi Védőállás építését. Megjegyzendő azonban, hogy 
a Bécs körzetében székelő „Délkeleti Erődítmény Parancsnokság" 

30 L. a 25. jegyzetet . 
31 Hillgruber : Das deutsch—ungra ische Verhäl tn is . . . 104. o. 
32 A „Krieg in Österre ich 1945" c. m ű bi rodalmi védőál lásról írt fe jezetének kiegészítése

kén t t a lán é r d e m e s még uta lni egy részben bővebb l e í r á s ra : Manfried Rauchensteiner: Vom 
Limes zum „Ostwal l" . Mil i tärhis tor ische Schrif tenreihe, Wien 1972, 21. füzet. 
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sem tudta pontosan hosszú időn keresztül, hogy tulajdonképpen hol 
kell húzódnia az erődítmény vonalnak. 

Katonai szempontok azt követelték, hogy az árkok és bunkerek vo
nala helyenként magyarországi területen is áthaladjon. A politikai okok 
viszont ez ellen szóltak. Érdekes azonban, hogy az érvek nem a magyar 
szövetségessel szemben egyébként helyénvaló tapintatból adódtak. 
Nemzetiszocialista politikusok szerint ugyanis nem lehetett a német 
néptársaktól (Volksgenossen) elvárni, hogy a Német Birodalom akkori 
határain kívül ássanak.33 1944. november 5-ig tartott, míg végül is 
megszületett a végleges döntés, hogy hol húzódjon az ercdvonal.3 ' ' 
Eszerint Sopront és Kőszeget be kellett vonni az állásrendszerbe. Ezzel 
a döntéssel azonban a legnagyobb nehézségek még nem hárultak el, 
mert nemcsak azt kellett tisztázni, mikor és hol kell építeni a Biro
dalmi Védőállást, hanem mindenekelőtt azt, hogy ki építi! A totális há
borús bevetés és a szövetségesek bombatámadásai csaknem minden 
munkaképes embert lekötöttek. Csak a Volksstrum részei és azok a 
személyek álltak rendelkezésre, akik addig méltatlanok voltak a katonai 
szolgálatra és jogfosztott emberekként kellett élniük. Ez természete
sen messze nem volt elegendő, és éppen jókor jött a magyar szövetsé
ges segítsége. 

Az úgynevezett I. Magyarország-akció embereit és a levente-ifjúsá
got légvédelmi segédszolgálatra osztották be. A II. Magyarország-akció 
szállította az újoncokat. A III. Magyarország-akció pótállományát azon
ban már olyan célzattal fésülték át, hogy kiemeljék azokat az embe
reket, akiket építő-utász zászlóaljakba szerveztek, s akiknek azután a 
Birodalmi Védőállás építésénél kellett közreműködniük.35 A munkás 
rabszolgák zömét azonban a zsidók alkották. Hogy milyen sokan vol
tak, azt már nem lehet megállapítani. 1944. november 21-én ugyan
is még azt jelentették Himmlernek, hogy 24 000 magyar zsidó gya
logmenetben útban van Bécs felé. November 24-én sikerült a fizi
kailag teljesen kimerült emberek számára vasúti szerelvényt szerezni, 
és ugyanezen a napon jelentetté Éichmann, hogy 38 000 munkaképes 
deportált érkezett a határra. A Birodalmi Védőállás építésénél akar
ták őket munkába állítani, ezért Balfon, Fertőrákoson és Sopron 
közelében munkatáborokat állítottak fel számukra.36 De a Bécs mel
letti Laxenburgban is szállásoltak el magyar zsidókat.37 Végül 12 nem
zet emberei ásták az osztrák—magyar határ mentén a harckocsi-ár
kokat, fedezékeket és állásokat. Az őszi és téli időjárás következté-

33 Dr. Hugo Jury al-dunai tartományfőnök, aki a magyar területre való áthelyezést pár
tolta, javaslataival két alkalommal kudarcot vallott. Vö. Kriegstagebuch des OKW . . . IV/1. 
k. 595. s. köv. o. 

34 Hans Hartl vk. ezredes, a „Délkelet" Erődszakasz-parancsnokság volt vezérkari főnöke 
naplóf elj egyzései. 

35 L. a 16. jegyzetet. 
36 Az adatokat közli Lévai Jenő: Eichmann Magyarországon, Budapest, 1961. 
37 Militärwissenschaftliches Institut Wien (MWI — Hadtudományi Intézet), 1945/12. Köz

ségi tájékoztató jelentések, Alsó-Ausztria 13. 
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1. sz. vázlat. A Birodalmi Védőállás „Al-Duna" szakasza. A kiépítés végső fázisa 
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2. sz. vázlat. A Birodalmi Védőállás vonala a steiermarki erődszakasz északi részén 
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ben sok építmény, alig hogy elkészült, máris beomlott. Ezeket termé
szetesen újra ki kellett ásni. A Birodalmi Védőállás végleges formá
jában március végére készült el.38 

A középpont Bratislava volt, amelyet erőddé építettek ki. A Biro
dalmi Védőállás innen északi irányban, a Kis-Kárpátok mentén hú
zódott. 

A stájerországi erődítmény-szakasz általában a határ mentén épült. 
Egyébként a Güssingi, Lafnitz-völgyi és Rába-völgyi szakaszon, ma
gyar területen, előretolt állásokat készítettek. Jóformán semmit sem 
betonoztak. Erre csak ott került sor, ahol a közúti vagy vasúti össze
köttetést kellett lezárni. Ahhoz viszont, hogy az árkokat legalább egy 
kissé szilárddá tegyék, egész erdőket kellett kiirtani.:!!l Az eredmény 
valamivel jobb volt azon előkészített védőállások bármelyikénél, 
amelyeket a németek és szövetséges csapataik keletről való vissza
vonulásuk során tucatjával hagytak maguk mögött. A Birodalmi Vé
dőállás időtállóbb volt és talán jobban kiépítették, mint pl. a Hu
nyadi-állást a Kárpátok előterében, vagy a Margit-állást a Balaton 
és a Dráva között. De milyen áldozatokat követelt ez! Ezrek haltak 
meg mindenekelőtt a munkába állított magyar zsidók, és akiket fizikai
lag még mindig nem semmisítettek meg, azokat erőltetett menetben 
hajtották a mauthauseni koncentrációs táborba. 

Végleges szakítás a németek és magyarok között 

A Birodalmi Védőállásból elvonuló építőosztagokat eleinte szórvá
nyosan, azután pedig egyre sűrűbben követték a menekültek kara
vánjai. Ez februárban vette kezdetét és állandóan fokozódott, míg 
végül március második felében emberek állandó áradata zúdult nyu
gat felé, olyan embereké, akik meg akartak szabadulni a harccse
lekményektől. Kelet-ausztriai helységek helyi jelentéseiből40 kitűnik, 
hogy legtöbbször már nem volt lehetőség a menekülteknek csak egy 
éjszakára is szállást adni. Nagyon sokan voltak. És ekkor minden 
összekeveredett. Német katonák, magyar kötelékek, úgynevezett népi 
németek (Volksdeutschen), magyar polgári menekültek, a magyar kor
mány és csendőrség és sokan mások vonultak nyugat felé.''1 És csak
nem kényszerű következménye volt ennek a visszavonulási forga
tagnak, hogy a leggyengébb elemet, mégpedig a menekülteket, a fő-

38 L. a váz la tokat a és oldalon. 
39 A bi roda lmi védőál lás magyar—stá jer h a t á r ment i ép í tésének részleteiről viszonylag 

jól v a g y u n k informálva . A h á b o r ú u t á n az egyes építő vál la la tok á l ta l t ámasz to t t pénzügyi 
követe lésekből az anyagi szükségle te t és az építési kivitelezés részleteit is i smer jük . 

40 Ezek a feljegyzések ún . községi tá jékoztató j e len tések fo rmá jában az MWI-ben talál
ha tók . Ezek a je len tések Alsó-Ausztr ia és Burgen l and t a r t o m á n y o k a t i l letően szinte h i ány 
ta lanok. 

41 A Szálasi-féle magyar kormány meneküléséről tájékoztat Peter-Cosztony : Endkampf 
an der Donau. Wien—München—Zürich 1969, 244., 252. és 277. o. 
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utakról leszorították és a mellékutakra irányították.42 Ez történt Stá
jerországban és az Alsó-Duna Tartományban (Alsó-Ausztria) is, és 
mindaddig nem is volt baj, amíg a menetoszlopok az első alpesi utak
nál össze nem torlódtak. Innen sokan nem jutottak tovább; a kocsik 
felborultak, a lovak nagy részét a német katonaság erőszakkel elvette, 
azoknak a magyar katonáknak pedig, akik nem voltak az arcvonal
ban de még voltak fegyvereik, többnyire le kellett azokat adniuk, 
hogy ezekkel a fegyverekkel az addig gyakorlatilag még fegyverte
len német Volksstrumot felszereljék.43 

Az egész folyamat jellemzésére célszerű idézni az úgynevezett tar
tományfőnöki jelentésekből. Valószínűleg a Felső-Duna Tartomány 
(Felső-Ausztria) főnöke jelentette április 9-én Martin Bormann-nak 
Berlinbe:44 „Bayreuth Tartomány és München—Felső-Bajorország 
Tartomány megtagadja a magyarok és a magyar kormány befogadá
sát . . . akiket már véglegesen bajor helységekbe utaltak. Kb. 15 vas
úti szerelvény áll a Felső-Duna Tartományból Bajorország felé vezető 
vasútvonalakon. Bajorország megtagadja a szerelvények fogadását. 
Ha nem lesz változás, éspedig azonnal, Eigruber tartományfőnök fegy
veres erőszakkal akarja a vasúti szerelvényeket Bajorországba átirá
nyítani". Egy napra rá nyilatkozott München—Felső-Bajorország tar
tományfőnöksége, hogy a magyarok befogadása szóba sem jöhet!45 

A karintiai tartományfőnök viszont április 5-én, részletesebben pe
dig április 14-én jelentette Bormann-nak:4 6 „Stájerországból sok ma
gyar kötelék özönlik az én területemre, amelyek az V. hadtesthez47 

tartoznak. Részben felbomlottan, részben azonban még jól szervezet
ten jönnek. Ringéi tábornokkal egyetértésben elrendeltem, hogy a 
legénység adja le fegyvereit, de a tisztek pisztolyaikat megtart
sák. A legénységet állások építésére osztják be. Egyes jó egységek 
megtarthatják a fegyvereket és őket az állásépítés biztosításaként a 
banditák ellen (fogják) alkalmazni. Úgyszintén az állások építésé
hez viszem a magyar polgári menekültek közül a munkaképes fér
fiakat és nőket. Ily módon már néhány ezer munkaerőt nyertünk. 

42 Ez tűn ik ki a községi tá jékozta tó je len tések helyi forrásaiból , de a n é m e t Wehrmach t 
egykor i t iszt jeinek a közléseiből, va lamin t a m. kir . honvédség volt t ag ja inak a tá jékozta
tása iból is . A m a g y a r m e n e k ü l t e k e t e lsősorban a felső Mura-vö lgybe , az Enns -vö lgyébe és 
Ka r in th i ába i r ány í to t t ák át . 

43 A , ,Volkss turm"-ra vona tkozóan 1. Hans Kissel: Der Deu t sche Volkss tu rm. A Wehr-
wissenschaf t l iche Rundschau 16/17. pótfüzete. F rank fu r t am Main 1962. 

44 MWI 1945/1-Sch. 
45 Uo. 
46 MWI 1945/1-R. 
47 A m. k i r . V. h a d t e s t p a r a n c s n o k s á g akkor i lé tezésére c sak szórványos b izonyí tékok 

v a n n a k . A 2. n é m e t páncé loshadsereg f ő p a r a n c s n o k s á g á n a k egyik ü g y i r a t á b a n (Ia/Id Nr. 
1474/45., kel t 1945. ápri l is l l - én ) és a délkelet i a rcvonalszakasz főpa rancsnoka (OB Südost) 
egy ik t áv i r a t ában (la/f Nr. 551/45-, geh., ke l t 1945. ápri l is 22-én) tö r t én ik emlí tés er ről a had
te s tpa rancsnokságró l . (Mindkét i r a t : MWI 1945/19.) Ápri l is 11-i ha tá l lya l a 2. páncé loshadse 
reg főpa rancsnoksága Böt tcher a l t ábornagy vezet te különleges tö rzsének rende l t ék alá (az 
V. had tes te t ) azzal a feladat tal , hogy m ű k ö d j ö n közre a m a g y a r kö te lékek új jászervezésé
ben . A 2. páncé loshadsereg főpa rancsnoksága emlí tet t i ra tából az is k i tűnik , hogy a m. kir . 
I I . h a d t e s t p a r a n c s n o k s á g az V. h a d t e s t p a r a n c s n o k s á g n a k volt a lá rende lve . Nyi lvánvaló , 
hogy a 2., illetve a 3. m a g y a r hadsereghez való h a d r e n d i ta r tozás m á r n e m állott fenn. 
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A magyar vezetés ugyan beleegyezését adta, de azon fáradozik, hogy 
megkapja a lehetőséget magyar harci kötelékek újbóli felállítására. 
Ebben támogatást kap a német összekötő tisztek részéről. Kérem a 
legfelsőbb döntést, vajon maradhatnak-e a magyarok az állásépítés
nél vagy pedig ismét harcoló katonai egységekké kell őket szervezni. 
A döntés sürgős, mivel hírt kapok, miszerint magyarok további ezrei, 
polgári személyek és katonák vannak útban Karintia felé! Az arc
vonalról hallom, hogy a magyarok harci értéke állítólag csekély, úgy
hogy legtöbbjükre nem bízhatunk többé német fegyvereket. Kérem 
ezért engedélyezni, hogy a magyar katonaságot az állásépítésnél al
kalmazhassam és rám bízni, hogy arra alkalmas részeit az állásépítés
nél biztosító csapatként vethessem be. így hasznosan foglalkoztathat
juk őket és valamit dolgoznak az étkezésért, amit pedig minden kö
rülmények között adnunk kell nekik. Heil Hitler, aláírta Rainer." 
Érzéketlenebbül már nem is mehetett volna! 

A döntést azonban, amit Rainer április közepén követelt, már ré
gen meghozták, s ezzel térjünk vissza 1945. március utolsó heteinek 
katonai eseményeihez. 

Március 16-án a 2. és 3. Ukrán Front még a balatoni német táma
dás elhárításából kiindulva egy csaknem klasszikus ellentámadásba 
kezdett, amely „bécsi támadó hadművelet"-ként került be a történe
lembe.48 Rövid, heves csapásokkal felőrölték a német ellenállást, a 
német kötelékeket szétforgácsolták és végül harcba vetették a 6. gár
da-harckocsihadsereget, hogy hajtsa végre az áttörést Bécs irányában. 
Ez a cél a nagy szovjet támadás kezdete után egy héttel már kézzel
foghatóvá vált. A „Dél" hadseregcsoport hadseregei között, amelyek
kel még a 3. magyar hadsereg és a II. magyar hadtest is együtt har
colt, egyre nagyobb hézagok tátongtak. A hadosztályok többsége már 
egyáltalán nem szolgált rá többé erre az elnevezésre, mivel a nagy 
veszteségek következtében töredék kötelékekké és harccsoportokká 
váltak. A magyar csapatoknál a kilátástalan katonai helyzet zűrzava
ros politikai helyzettel párosult, és végül már nem volt többé mit 
megvédeni, még ha arra elvben készek is lettek volna.49 Ezen még az 
igen ügyes propaganda sem változtatott. A „Dél" hadseregcsoportnál 
terjesztett röplapokban ez állt.50 „Árulás, éhínség és elhurcolás várt 
volna ránk is, ha Szálasinak, a nemzet vezetőjének fanatikus akarata 
az ellenállás lángját nem szította volna magasra . . . Az általános hely
zet olyan, mint 1918 ok tóbe rében . . . " És végezetül- „A Führer (Hit-

48 Vö. A Nagy Honvédő Háború története, 5. kötet. Budapest 1967., 169. s köv. o. ; M. 
Rauchensteiner: Krieg in Österreich, 19. s köv. o. Ugyanitt irodalomra való hivatkozások is. 

49 A Had tö r t éne lmi Köz l eményekben erről az időszakról megje lent t a n u l m á n y o k o n kívül 
I. Nagy Gábor: Fe jér m e g y e fe lszabadí tása 1944. december 2—1945. márc ius 23. Megjelentet te 
a Fe jé r megye i tör téne t i évkönyv 4. Székesfehérvár 1970. 

50 MWI 1945/13-L. Röplapok. Kiad ta a p ropaganda főnök (Propaganda-Einsa tz führer ) 437, 
1945 februá r /márc ius . 
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1er) megígérte a nemzetvezetőnek (Szálasinak), hogy ő sohasem hagy 
cserben Titeket. Harcolj magyar és bízzál szilárdan!" Vagy akadtak 
olyan felhívások, amelyek a magyar történelmi tudatra apelláltak, s 
azután így végződtek:51 „Magyarok! Legyünk kevésbé bátrak, mint 
őseink? Kevésbé vagyunk merészek, mint történelmünk sokkal ki
sebb létszámú magyarjai, akik vállalták a csaknem kilátástalannak 
látszó harcot ellenségeik ellen. Hogy győzzenek! És mi győzni fogunk, 
ha azt akarjuk. Győzni fogunk és megszabadítjuk országunkat a böl-
sevizmustól, ha felismerjük, hogy a bolsevizmus a mi magyarságunk 
végét jelenti!" 

De mire voltak jók az ilyen szózatok és kihez szóltak még ebben 
az időpontban? Négy nappal azelőtt, hogy a szovjet 6. gárda-harc
kocsihadsereg élei az osztrák határt elérték, március 25-én, szó sem 
volt többé történelmi küldetésről és hagyományos fegyverbarátságrói. 
Sokkal jobban tükrözi a valóságot a „Dél" hadseregcsoport hadi
naplója:52 „A még zárt kötelékben bevetett magyar kötelékeknél a 
felbomlás tünetei mutatkoznak. A 25. gyaloghadosztályt mindjárt az 
ellenséges nagy támadás kezdetén, március 16-án és 17-én, a Balaton
tól keletre szétverték, úgyszintén az 1. magyar huszárhadosztályt és 
a 23. magyar gyaloghadosztályt a Vértes hegységben és Esztergom 
város térségében. 

A Besztercebányára (Banska Bystrica) nehezedő, növekvő nyomás
sal együtt jelenti a 8. hadsereg a 24. magyar gyaloghadosztálynál 
jelentkező bomlási jelenségeket is. A 8. hadsereg vezérkari főnöké
nek ma reggeli helyzetjelentése szerint . . . , a magy(ar) hadoszt(ály)-
parancsnok kijelentette, nem vállalhatja többé a felelősséget hazájá
val szemben, hogy csapatát ilyen nehéz hegyi terepen és ilyen súlyos 
ellátási helyzetben harcolni hagyja. A valódi ok az, hogy a lépcsőzött 
északi szárnyon álló magyarokra mély benyomást tett a Beszterce
bánya melletti helyzet. 

Legutóbb azt jelenti a 2. páncéloshadsereg is . . . , hogy a hangulat 
a magyaroknál az arcvonalon nulla pontra süllyedt. Naponta mintegy 
15 szökevényt lehet elkönyvelni. A magyarok zárt kötelékekben való 
alkalmazása nem lehetséges többé. Szorosan be kell őket sorolni a 
német egységekbe." 

Ezzel mondták ki először nyíltan azt, ami a gyakorlatban már 
meghonosodott: azokat a magyar kötelékeket, amelyeknek fanatizált 
harckészségéről a „Dél" hadseregcsoport főparancsnoksága nem volt 
többé meggyőződve, de azokat is, amelyek már túl kicsik lettek ah
hoz, hogy továbbra is önállóan vezessék őket, egész egyszerűen be-

51 Uo. 
52 la KTB der Heeresgruppe Süd. MA (régi jelzet) 75 126/60. dok. Másola t : MWI 1945/4—Z. 
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osztották a német csapattestekbe.53 De abban a pillanatban, amikor 
a 3. Ukrán Front élei az osztrák határ t átlépték, és már csak napok 
kérdése volt, hogy az utolsó német katona is elhagyja a magyar föl
det, a magyar—német viszony a teljes válság felé sodródott. Március 
30-án a következőket jegyezték fel a ,,Dél" hadseregcsoport hadinapló
jában: „A magyar szövetséges társak a mostani válság hatására csa
patostól mennek át az ellenséghez. 

A 6. páncéloshadsereg vezérkari főnöke jelenti . . . 9.30 órakor, hogy 
tegnap először álltak velük szemben katonák magyar egyenruhában, 
feltehetően a nemzetiségük is magyar, mint ellenségek. A vezérkari 
főnök a 2. páncéloshadsereg főnökével 9.50 órakor folytatott beszél
getésben egyetértését nyilvánította ki az iránt, hogy azokat a magyar 
csapatrészeket, amelyek a megbízhatatlanság gyanúját keltik, le kell 
fegyverezni. 22.30 órakor jelenti a (hadseregcsoport) főparancsno
k a . . . , a magyarok magatartása, a tüzérségen kívül, amelynél rész
ben még német szolgálati felfogás uralkodik, kétséges. Ö megparan
csolta, hogy a bizonytalan csapatrészeket kíméletlenül le kell fegy
verezni és építőzászlóaljakká szervezni." 

És az egy nappal későbbi, március 31-i bejegyzés így hangzik: 
„ . . . Az utolsó magyar terület elvesztése után a magyar kérdés egy 
döntés meghozatalára kényszerít. Az utolsó magyar kötelékek az el
szenvedett csapások következtében részben megfutamodnak az arc
vonalról, részben átszöknek az ellenséghez, sőt március 29-től, rész
ben a saját csapatok ellen fordítják a fegyvereket. 

így a 6. hadsereg főparancsnoka arra vezeti vissza . . . egy mély 
ellenséges betörés sikerét a 6. hadsereg balszárnyán Jaknál, Szombat
helytől délre, hogy egy magyar hadosztály ott álló maradványai, 
amelyek addig jól harcoltak, nagy csoportokban mentek át az ellen
séghez és azután a betört ellenséges részekkel közösen folytatták a 
támadást nyugat felé. 

A hadseregcsoport megparancsolja: 
1. Meg kell akadályozni, hogy a magyarok fegyverei és felszerelése 

nagyobb mennyiségben az ellenség kezébe kerüljenek; magyar csa
patrészek felbomlási vagy széthullási tünetei vagy megalapozott át-
szökési gyanú esetén a hadseregek szabad kezet kapnak az azonnali 
lefegyverzésre. A lefegyverzett egységeket lehetőleg munkás zászló
aljakként kell alkalmazni; lehetőség szerint a magyar csapatrészeket 
szakasz- és századonként kell beosztani a német kötelékekbe. 

2. A német kötelékek keretében még bevetett magyar hadosztályo
kat (pl. a 2. magyar páncéloshadosztály a 3. SS-páncéloshadosztálynál 

53 Egyébként az elvi hozzájárulást a magyar kötelékek német hadosztályokba történő be
soroláshoz Beregffy vezérezredes már 1944 október második felében megadta. L. Kriegs
tagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht. . . IV/1. k. 850. o. A német főparancsnoksá
gok — legalábbis eddig az időpontig — a magyar hadügyminisztériummal és a magyar ve
zérkarral teljes összhangban cselekedtek. 
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és egyes magyar csapatrészek, különösen a magyar hadseregtüzérség) 
tekintet nélkül a hadrendi hovatartozásra a továbbiakban az érintett 
német parancsnokságok vezessék és ők gondoskodjanak az ellátásuk
ról. Az OKW a magyar honvédkötelékek és katonák összegyűjtését és 
továbbirányítását a német birodalmi határokon át szabaddá tette. 
Erről géptávírón parancs megy az alárendelt hadseregekhez." 

A hadinapló egyik megjegyzését talán külön kellene megvizsgálni, 
nevezetesen a 6. német hadsereg főparancsnokának, Balek tábornok
nak a jelentését, mely szerint magyar katonák Szombathelytől délre 
„csapatostul" szöktek át. Itt nyilvánvalóan a Szent László hadosz
tályról van szó és mindenképpen célszerű, hogy Balek tábornok sze
mélyi feljegyzéseiből is kikeressük az idevonatkozó részeket.54 Elő
ször egészen általánosan úgy jellemzi a magyar katonát, mint aki 
csupán a hazájában használható, „ha a katona a célt meg tudja ér
teni, és akkor is csak támadásban". A továbbiakban: „Azt sem szabad 
azonban elhallgatni, milyen hősiesen, és egy német hadosztállyal 
egyenlő értékűen harcolt a Szt. László hadosztály." Néhány oldallal 
később azonban Balek minden átmenet nélkül tesz szemrehányást: „Az 
arcvonal közepén (a március 30. körüli időpontról van szó) az újon
nan felállított Szt. László hadosztály, miután átállt az ellenséghez, 
ellenünk fordította a fegyvereket és az oroszokkal közösen támadott 
meg bennünket." 

Egyébként nagyon nehéz megítélni, mennyire megalapozott Balek 
tábornoknak ez a megjegyzése. Egy Londonban néhány éve megjelent 
publikációból,55 amely nyilvánvalóan emigráns katonatisztek közlései
re támaszkodik, azt lehet kivenni, hogy a Szent László hadosztálynak 
olyan parancsot kellett kapnia, miszerint harcoljon a végső fegyver
letételig és az angoloknak adja meg magát. A hadosztály egyes részei 
valóban az angolok előtt rakták le a fegyvert és csak 1945 augusz
tusában tették át őket az angol megszállási övezetből a szovjet öve
zetbe. Az a legvalószínűbb, hogy a Szt. László hadosztály részei, talán 
nagyon is jelentős részei, fordultak a német csapatok ellen, mivel ők 
is. mint sokan mások, nem akarták a magyar földet elhagyni és 
magukat Ausztriában értelmetlenül feláldozni. 

Közvetlenül az osztrák határ elérése előtt a szovjet csapatok 
45 000 magyart ejtettek foglyul.56 Mindenekelőtt azokat, akiknek si
került a német hadosztályokkal való végzetes kapcsolattól megszaba
dulni. Másokat ezzel szemben nyugat felé hajtottak és ezek számára 
nagy gondot jelentett az átvergődés. Végül a harmadik csoport német 
oldalon folytatta tovább a harcot egészen a feltétel nélküli fegyver-

54 MWI 1945/12—D. Balek fogalmazványa , III/281. s köv. o. 
55 Hídfő Könyv tá r . London, 1968 jú l ius („Szügyi Zol tán, a Szent László hadosz tá ly pa

r a n c s n o k á n a k b e a d v á n y a a Dél-Auszt r iá t megszál ló angol e rők pa r ancsnokságához 1943 
j ú l i u sában" ) , 4—23. o. 

56 A Nagy Honvédő Háború tör ténete , 5. kötet , 175. o. 
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letételig, amelyet hat héttel azután írtak alá, hogy az első szovjet 
katona osztrák földre lépett. 

A március 30. körüli események, a „Dél" hadseregcsoport arra vo
natkozó parancsa, hogy a magyarokat osszák be a német kötelékekbe 
vagy radikálisan fegyverezzék le őket — ezt a rendszabályt egyéb
ként a Wehrmacht-főparancsnokság (OKW) külön is parancsban ad
ta57 —, érthetővé teszik, miért vált a háború végén a magyar—német 
viszony a legalsóbb szinten még sokkal zavarosabbá és miért ját
szottak alig észrevehető szerepet a háború utolsó heteinek harccse
lekményeiben a magyar csapatok, amelyek pedig viszonylag nagy 
számban érkeztek Ausztriába. 

A háború vége Ausztriában7^ 

Három szovjet hadsereg — a 4. és 9. gárdahadsereg, valamint a 6. 
gárda-harckocsihadsereg — lépte át március 29-től az osztrák ha
tárt és Bécs felé tört előre. Április 2-ig leküzdötték a Neunkirchentől 
délre elterülő dombvidéket (Bucklige Welt), elfoglalták Wiener 
Neustadt-ot és a Steinfelden fejlesztették ki támadásukat. Velük szem
ben lényegében csak egy hadsereg állt, mégpedig Sepp Dietrich 6. 
SS-páncéloshadserege, amely különleges hírnévnek örvendett ugyan, 
de ekkor már semmiben sem felelt meg ennek a hírnévnek. Tolbuhin 
marsall számára csak az volt a kérdés, hogyan hajtsa végre a Bécs 
elleni támadást.59 A döntést erről nyilván már március végén meg
hozták és a döntés meghozatalánál figyelembe vették azokat a ta
pasztalatokat, amelyekre a szovjet hadvezérek a második világhábo
rúban szert tettek és amelyeket például Budapestnél is alkalmaztak: 
Bécset át kell karolni és körül kell zárni. 

A szovjet hadseregek április 6-ig elfoglalták a legfontosabb pon
tokat és ezen a napon megkezdődött a nagy támadás. Világos volt, 
hogy nem elegendő a várost nyugaton átkarolni. Ugyanezt meg kellett 
kísérelni keleten is. Ezért a 2. Ukrán Front 46. hadserege Hamburg
nál és Orthnál átkelt a Dunán, és megkezdte Bécs keletről való lezá
rását. Sajátos módon a Bécsért vívott csatában a támadók szándéka 
megegyezett a védőkével, de az osztrák ellenállási mozgaloméval is, 
amely itt — mindenki számára észrevehetően — erős életjelt adott 
magáról. Mindhárman azt akarták, hogy a Bécsért vívott harc lehető
ség szerint rövid legyen. A német csapatok féltek attól, hogy még 

57 Ez tűn ik k i a Salzburgi Ta r tományfőnökség á l ta l ápr i l is 14-én felvett rádió- telefonbe
szélgetésből, ame ly az OKW er re vonatkozó ápr i l i s 9-i pa r ancsá t adja vissza. MWI 
1945/1—Sch. 

58 L. M. Rauchensteiner : Krieg in Österreich és a Nagy Honvédő Háború tö r téne te . . . 
megfelelő fejezeteit . 

59 A Bécsér t vívott ha r c máshol is feldolgozásra kerü l t . L. M. Rauchensteiner: Der Kampf 
u m Wien 1945. Megjelent h á r o m fo ly ta tásban az ö s t e r r e i ch i s che Mil i tär ische Zeitserif t 1970. 
évi 2., 3. és 4. füzetében. 
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egyszer élethalálharcot vívjanak egy nagyvárosban. A szovjet vezetés, 
amilyen gyorsan csak lehet, birtokba akarta venni Bécset, hogy keleti 
arcvonalának déli szárnyán az utolsó nagy támadó hadműveletet be
fejezze. És az ellenállási mozgalomnak is az volt a leghőbb vágya, 
hogy a harcok lehetőleg gyorsan befejeződjenek. Egyedül Hitlernek 
volt más a szándéka, de hála Istennek hiányoztak számára a meg
valósítás eszközei. Miután a harctevékenység a város határáról át
terjedt a város sűrűn beépített területeire, sikerült a szovjet csapa
toknak gyorsan, vagyis április 10-ig a történelmi városközpontot is 
birtokba venni. Ezt követően már csak azért folytak a harcok, hogy 
a hadtestnyi erejű német csapatoknak a városból való visszavonulá
sát a a Dunától északra megakadályozzák. A 6. SS-páncéloshadsereg 
azonban a maga részéről mindent elkövetett annak érdekében, hogy ez 
ne következhessek be és azt is számításba vette, hogy Bécset gyorsab
ban kiüríti, mint ahogy azt maga a városban folyó harc követeli, csak 
azért, hogy az átkarolásból keleten kicsússzon. Drámai versenyfutás
ban és a szovjet 46. hadsereggel vívott súlyos ütközetekben sikerült a 
II. SS-páncéloshadtestnek, a Dunára támaszkodva, a bekerítést és 
ezáltal a megsemmisülést elkerülnie. Hogy képet alkothassunk a har
cok súlyosságáról, említsük meg a szovjet részről nyilvánosságra ho
zott veszteségi adatokat, amelyek egyébként egy kissé túlzottak le
hetnek. Azok szerint a Bécsért vívott harcokban 18 000 német és 
19 000 szovjet katona vesztette életét. 

Bécs birtoklása mellett — érthető módon — már csak egy fontos 
cél adódott a 3. Ukrán Front számára Ausztriában: a főhadiszállás 
április 1-i parancsa szerint60 egy oly messze nyugaton húzódó vonalat 
kellett elérnie, hogy a szovjet csapatok már a várható, feltétel nélküli 
fegyverletétel előtt birtokába jussanak azoknak az osztrák területek
nek, amelyek majd megszállási övezetként őket megilletik. És ezt a 
célt St. Pölten bevétele és a Stájerország nyugati területein — külö
nösen a Rába-völgyében — vívott időnként heves harcok után április 
15-ig el is érték. 

Ezt követően teljesen átcsoportosították és északra tolták el a nagy 
szovjet kötelékeket. Csupán Bécstől nyugatra két hadsereget vontak 
ki a támadó arcvonalból. Az új hadműveleti célok már nem Ausztria, 
hanem Csehszlovákia területén voltak, tehát a német „Közép" had
seregcsoport déli szárnya ellen irányultak. Ezért április második felé
ben Ausztriában, eltekintve az inkább helyi jelentőségű harccselek
ményektől, általában az összecsapások bizonyos lanyhulását figyel
hetjük meg. 

Most azonban különösen az érdekel bennünket, hogy a magyar ki-

60 A szovjet Legfelsőbb Főparancsnokság 1945. április 1-i parancsa a 3. Ukrán Frontnak. 
A Szovjetunió Külügyminisztériuma diplomáciai levéltára, 11 052. sz. Másolat az MWI-ben. 
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E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S R E U T A L T ÉS A L Á R E N D E L T MAGYAR 
K Ö T E L É K E K A „DÉL" HADSEREGCSOPORTNÁL 

(1945. április 2-i állapot) 

3. sz. kimutatás 

Hadseregek Hadtestek Hadosztályok és 
harccsoportok 

2. pc. hadsereg 
? V. m. hdt . 
(IV. 11-től biztosan) 

? 6. m. gy. ho. 

LXVIII. hdt. 
? 7. m. pót ho. (IV. 11-től biztosan) 

í. lov. hdt. 
II. m. hdt. 

20. m. rohamlöveg o. 

13. „Handschar" SS hegyi ho. 

215., 218. m. erőd géppuskás z. 
71. gy. ho. 

„Bakony" m. e. 

213., 214. erőd gy. z. 
118. vadász ho. 

211. m. erőd gy. z. 
16. „RFSS" SS pc. gr. ho. 

24. m. gy. ho. féld. o.-a 
egy m. csendőr z. 
216. m. gp. erőd z. 
212. m. gy. erőd z. 

3. löv. ho. 
25. m. gy. ho. egy ezrede 
25. m. gy. ho. féld. o. 
egy m. „ " o. 

23. pc. ho. 
25. m. gy. ho. (egy e. nélk.) 
20. m. gy. ho. 2 z.-a 
„Szent László" ho. m a r a d v . 



6. hadsereg IV. SS pc. hdt. 

III. pc. hdt. 

5. SS pc. ho. 
? 1. m. SS si-z. 

1. népi hegyi ho. 
7 m. erőd gy. z. 

6. SS pc. hadsereg 
1. m. hadsereg pság. 

2. m. pc. ho. maradv. 
1. m. lov. ho. maradv. 

í. SS pc. hdt. 

II. SS pc. hdt. 
1. m. hegyi dd. 

3. „Totenkopf" SS pc. ho. 
2. m. pc. ho. harccsoportja 
20. m. gy. ho. egy z.-a 

8. hadsereg 
3. m. hadsereg pság. 

23. m. gy. ho. maradv. 
9. m. gy. ho. maradv. 
? m. erőd gy. szd.-ok: 

5032/2, 9038, 
9039, 5002, 9096, 
9047, 9119, 9061 

? 151. m. utász z. (törzs) 
? 109, 110, 118. m. utász 

század 
? 152. m. ködvető o. 
? 102. m. táb. tü. o. 3. ü. 
(1. m. huszár ho. tartózkodási he

lye ismeretlen) 

XXXXIII hdt. 
? 3. m. tü. o. 

„Feldherrnhalle" pc. hadtest 

XXIX. hdt. 
151. m. ködvető o. 

96. gy. ho. 
27. m. gy. ho. részei 

46. népi gr. ho. 
20. m. gy. ho. 3 z.-a 

15. gy. ho. diverziós csop. 
24. m. gy. ho. 
5. m. pót ho. 2 z.-a 



rályi honvédség mely kötelékei működtek még közre az imént ismer
tetett ausztriai harcokban. Német okmányok alapján a 3. sz. kimutatá
son ábrázolt áttekintés kínálkozik.61 

A magyar alakulatok általában véve nagyon kis mértékben vettek 
részt az Ausztria területén vívott harcokban. Ha a Dunától északra, a 
8. hadseregnél kezdjük,62 akkor meg kell állapítanunk, hogy a német 
szervek a beosztásra és a lefegyverzésre vonatkozó parancsot részben 
végrehajtották ugyan, nagyobbrészt azonban úgy segítettek magukon, 
hogy a magyar kötelékeket lehetőleg nyugatra irányították. A 3. ma
gyar hadsereg parancsnoksága vitéz Heszlény vezérezredes parancs
noksága alatt nem tudott többé irányítólag beavatkozni és ez az addig 
tevékeny vezetési törzs tétlen megfigyelő szerepre kény szer ült.(i:! A 6. 
SS-páncéloshadseregnek az volt az elvi álláspontja, hogy maga hozzon 
meg minden döntést, és nagy bizalmatlansággal viseltetett még a né
met kötelékekkel szemben is, ha azok nem tartoztak az SS-hez. Hát 
még a magyarokkal szemben! Az egyetlen fegyvernem, amely kivételt 
képezett, a tüzérség volt. Még ma is nagyon pozitív állásfoglalásokat 
kaphatunk a magyar tüzérosztályok bevetését illetően. A Bécsért ví
vott harcban — természetesen a II. SS-páncéloshadtest szempontjából 
— egy magyar tüzérosztály kitüntetést érdemlő teljesítményt nyújtott.6"1 

Még indokoltabb volt ez a vélemény két tüzérosztály, nevezetesen a 
magyar 88. és 103. tüzérosztály teljesítményére, a St. Pölten térségében 
április 11-től vívott harcokban. Az arcvonalszakasz parancsnoka, von 
Bünau német tábornok még május 7-én is azt jegyezte fel naplójában, 
hogy a magyar tüzérosztályokhoz ment vaskeresztek adományozása vé
gett.65 S ha végezetül a 6. hadsereget is megvizsgáljuk, akkor azt lát
juk, hogy az alárendeltségébe tartozó néhány magyar csapattöredék 
és Fürstenfeld mellett a magyar 2. páncéloshadosztály részei a legelső 
vonalban kerültek bevetésre.66 De éppen Balek tábornok, aki a Szent 
László hadosztály állítólagos vagy tényleges magatartásáról szóló je
lentésével elindította a lavinát, saját hatáskörében lehetőleg mellőzte 
a honvédek bevetését. A 6. hadsereg számára március 1-én kiadott 
parancsa: „A 6. hadsereg körletében található valamennyi magyar csa-

61 A következő összeállítások iratok, az OKH helyzettérképein található feljegyzések (áp
rilis 2-től 26-ig), a helyzettérképekhez csatolt — a „Dél" hadseregcsoport legfontosabb alá
rendeltségi viszonyait és harccsoportjait feltüntető — hadrendek, valamint a H23 K/14, jel
zetű helyzettérkép-atlasz alapján készültek. (Valamennyi: MA: vázlat-, illetve fényképmá
solatok az MWI-ben.) 

62 Gostony — i. m. 256. o. — nem egészen he lyesen jegyzi meg, hogy a m a g y a r kö te lékek 
a 8. néme t hadseregné l és a 2. német páncé loshadseregné l e lkerü l ték a lefegyverzést és a 
néme tek közé való besorolás t . Másrészt a 6. hadseregné l sem j á r t a k el olyan radikál i san , 
m i n t ahogy az a hadse regcsopor t pa rancsa a lap ján v á r h a t ó let t volna . 

63 A 8. néme t hadsereg főpa rancsnoksága és a 3. m a g y a r hadse reg főparancsnoksága k ö 
zött fennál ló viszonyról az ada toka t r endk ívü l köszöne t re mé l tóan Kar l F . Lütgendorf oszt
r á k honvéde lmi minisz ter bocsá to t ta a szerző rende lkezésére . 

64 Otto Hanck ú r (Wien) szíves közlése. 
65 Rudolf von B ü n a u gyalogsági t ábo rnok naplófel jegyzései (1945. f eb ruá r 4—május 7.) 

MWI 1945/8—V. 
66 A 2. m a g y a r páncéloshadosztá ly t l ényegében a 3. és az 5. SS-páncéloshadosz tá ly kö

zött osztot ták fel. A Fürs tenfe ldné l bevete t t 2—3 századnyi e rők Schell ezredes parancsnok
sága alá ta r toz tak . 
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patot le kell fegyverezni. Minden fegyvert és az összes lőszert a Wehr-
machtnak, ill. a birodalmi honvédelmi biztos (Reichsverteidigungsko-
misar) szerveinek kell átadni",67 semmi kétséget sem hagy afelől, hogy 
Balek kemény vonalra váltott át. Az sem zavarta, hogy a lavinát elin
dító kő, a Szent László hadosztály, nem tartózkodott már az ő körle
tében, hanem a vele szomszédos német 2. páncéloshadserejmél volt. 

Itt egyébként a 3. lovashadosztály ugyanúgy panaszkodott a Szent 
László hadosztály magatartására,68 ezzel szemben a 23. páncéloshadosz
tály kiemelte, hogy egy magyar tüzérosztály Radkersburg védelménél 
kiválóan együttműködött a német csapatokkal.69 

A teljesség kedvéért vessünk még egy pillantást Ny ugat-Ausztriára. 
Itt a földi harcok csaknem napnyi pontosággal egy hónappal később 
kezdődtek, mint az ország keleti részén. És mivel az amerikai és 
francia csapatoknak sikerült még az Alpok elérése előtt annyira szét
verni a német erőket, hogy már csak jelentéktelen töredékek érték el 
a nem létező alpesi erődöt,70 Ny ugat-Ausztriában már csak viszonylag 
jelentéktelen ütközetekre került sor. A kedvezőtlen hegyi Terep csak
nem több nehézséget okozott a szövetséges csapatoknak, mint a helyi 
német ellenállás, még ha az helyi szempontból oly jelentősnek lát
szott is. 

Május 5-től 8-ig fokozatosan megadták magukat négy német had
seregcsoportnak Ausztriában a szó igazi értelmében körülzárt részei, 
amelyeket az Alpok térségében szorítottak össze.71 A német katonák 
túlnyomó részének az volt a törekvése, hogy az amerikaiak, franciák 
vagy a május 8-án Ausztriába érkező angolok előtt tegyék le a fegy
vert. S a fegyverletétel bejelentésének pillanatával őrült rohanás vette 
kezdetét nyugat felé, amely azonban csak viszonylag kevés magyar 
katonát ragadott magával. A német csapattestek megkísérelték mind
annak a lerázását, ami az amerikai és brit vonalak elérésében akadá
lyozhatta őket. Ezért az osztrákokat elbocsátották a Wehrmachtból és 
értésére adták a honvédeknek is, hogy a segítségükre nincs többé szük-

67 A teljes (magyar) szöveget 1. Hídfő k ö n y v t á r . . . 22. s köv. o. 
68 Harc je lentés a 3. lovashadosztá ly harca i ró l 1945 márc iusá tó l a háború végéig. MA 

H16—503/1. Itt o lvashat juk a 9. o lda lon: „A m a g y a r kö te lékek ezekben a n a p o k b a n , amint 
az vá rha tó volt, tel jesen megb ízha t a t l anoknak b izonyul tak . Rövid idő u t á n többé vagy 
kevésbé mind felbomlott és n y u g a t r a á r amlo t t . " A 2. páncé loshadse reg főpa rancsnoksága 
azonban ny i lvánva lóan a Szent László hadosz tá ly t l ényegesen poz i t ívabban ér tékel te . A m á r 
idézett ápr i l is 11-i p a r a n c s b a n (MWI 1945/19.) a Böt teher a l t ábo rnagy vezette „2. páncé los 
hadse regfőparancsnokság különleges törzse fe lada ta iként nevez ték meg többek közö t t : „A 
m. kir . Szt. László hadosz tá ly személyi és anyag i feltöltése a hadse reg h a t á s k ö r é b e tar tozó 
többi magy . köte lék önkén tes katonáiból , fegyvereiből , eszközeiből, lovaiból és g é p j á r m ű 
veiből (a h a r c b a vetet t m a g y a r egységek csak a 2. pc . hads . főpság. , la , kü lön engedélyével 
á l lnak rende lkezés re a m. kir . Szt. László ho . -ba tör ténő beso ro l á s r a ) " . Megparancso l ták 
továbbá, hogy a „különleges t ö r z s " ápri l is 2l-től n a p o n t a j e l en ten i köte les ,,a m. kir . Szt. 
László ho . fel töl tésének á l lapotá t , megadva az ú jonnan oda i r ány í to t t al t isztek és legénység 
számát , va lamin t az odaszáll í tot t f egyvereke t" . Fenná l l t t ehá t az a ny i lvánva ló é rdek , hogy 
a hadosztá ly t ismét hadra fogha tóvá tegyék és a zavarossá vál t v iszonyt megjaví t sák . 

69 Ernst Rebentisch: Z u m K a u k a s u s und zu den T a u e r n . Die Geschich te der 23. P a n z e r -
Division 1941—1945. Essl ingen a. N. 1963., 109. s köv. o. 

70 Vö. M. Rauchensteiner : Die „Alpenfes tung" . Megjelent a T ruppend i ens t 1973. évi 3. és 
4. füzetében. 

71 Ausztriában kereken másfél millió német katona kapitulált. 
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ség. Aki nem akart tovább menni nyugatra, az lemaradhatott és meg
adhatta magát a szovjet csapatoknak. Ez történt pl. a 23. magyar gya
loghadosztálynál, a Bünau-hadtest tüzérosztályainál a Duna mellett és 
bizonyára sok más magyar csapatrésznél is. Most, a kapituláció idő
pontjában még egyszer látható volt, milyen sok magyar ember — rész
ben önként, részben kényszer hatására — hagyta el hazáját. Felső-
Ausztriában volt a magyar királyi 101. vadász repülőezred, amely még 
részt vett a bécsi harcokban.72 A magyar légierő parancsnokság Passau 
közelében telepedett le. Egyes szállítmányok egyáltalán nem találtak 
már tartós szálláshelyet. A szombathelyi katonai kerületből való pl. 
Badgastein környékén bolyongott összevissza.73 A XX. USA-hadtest 
feljegyezte: május 2. és 5. között magyar csapatok tömegei fegyver
telenül és gyalogosan, fehér zászlót lengetve keresték az utat az ame
rikaiakhoz, hogy ott hivatalosan is megadják magukat.74 A honvédek 
részéről elhangzott nyilatkozatok csaknem egybehangzóan állítják, 
hogy a németek sokkal inkább úgy bántak velük, mintha foglyok let
tek volna, nem pedig katonák. Az egyik magyar csapatrész, amely az 
utolsók között tette le a fegyvert, a 25. magyar SS gránátos hadosztály 
még május 4-én is harcban állt a 80. USA-gyalogoshadosztállyal.75 

Csak május 8. után, sőt Ausztria déli részén csak május 15. után hall
gattak el a fegyverek. Először az amerikaiak kezdték meg a magyar 
hadifoglyok átadását a szovjet csapatoknak. Az angolok viszonylag ké
sőn, csak 1945 nyarán követték ezt a példát, és az ún. „hontalan sze
mélyek" kérdése még sokáig képezte vita tárgyát a szövetségesek kö
zött.76 

72 Vö. a m. kir . 101. vadászrepü lőezred hadinapló jáva l , amely 1970-ben a bécsi Kr iegs
archiv közvet í tésével ke rü l t vissza a Had tö r t éne lmi Levé l tá rba . 

73 A 6. lég i f lo t ta -parancsnokság 1945. má jus 9-i je lentése . MA IIIL—110/5. 
74 Repor t of Combat Opera t ions (XX. US—Carps) 1—8. May 1945. MWI 1945/13—1. 
75 Uo. és Rauchensteiner: Kr ieg in Österreich 291. o. Az SS-hadosztá ly p a r a n c s n o k a és 

törzse m á r m á j u s 2-án le te t te a fegyvert Pa s sauná l az amer ika i ak előtt. 
76 Vö. M. Rauchensteiner: Nachkr iegsös te r re ich 1945. Megjelent az ös t e r re i ch i sche Mili

tär ische Zeitschrift 1972. évi 6. s zámában . 
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МАНФРИД РАУХЕНШТЕЙНЕР 

КОНЕЦ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В АВСТРИИ, 
УДЕЛЯЯ ОСОБОЕ В Н И М А Н И Е СУДЬБЕ 

ВЕНГЕРСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ ГОНВЕДСКОЙ А Р М И И 

Резюме 

Значение боев, проходивших в Австрии в конце второй мировой войны, вырастает 
за пределы их непосредственных военных последствий. В соответствии с решением 
Ялтинской конференции Австрию ^необходимо было восстановить в рамках старых 
границ, и союзные державы поставили своей целью как можно скорее достичь Австрии. 

В то же самое время эта страна являлась важной территорией и с точки зрения 
немцев: сперва она служила опорным пунктом, платцдармом для экспансии, направ
ленной на Восток, и Юго-Восток, а затем превратилась в базу отступавшего потока 
немецких и союзных с ними войск. 

6 ноября стало необходимым издать чрезвычайный приказ по направлению прибы
вающих многочисленных воинских частей более отдаленные оборонительные рай
оны, а 25 ноября был издан первый т. н. «Венгерский приказ». 

Перебазировка привела в движение всё большее количество солдат. В декабре 1944 
года уже помимо соединений в составе полков и дивизий через чрезвычайный погра
ничные пункты в Австрию прибывали группы численностью в десятки тысяч человек. 

Перебазировка производилась в 4 «этапах» (акциях): 1. Подсобные (вспомогатель
ные) для германской военной экономики; 2. Новобранцы; 3. Запасные войсковые 
части; 4. Склады, военные органы. Для проведения двух последних акций прилага
лось меньше усилий. 

Приказ № 7 еще предписывает ускорение акций, однако 25 января 1945 года ко
мандование вооруженных сил Венского оборонительного района уже настаивает на 
прекращении акций: численность «переселенцев»: достигала уже сотен тысяч. 

31 января был издан приказ, согласно которому венгерские войска юридический 
находились в подчинении венгерского командования, а в отношении их использова
ния они переводились в подчинение немецкого командования. Одновременно с этим 
началось также формирование новых дивизий из новобранцев, отправленных в ты
ловые районы. 

Последний «Венгерский приказ» № 15 уже распоряжается о трудовой повинности 
(принудительных трудовых работах) гражданских масс, переселенных в Германию 
и Австрию. 

С точки зрения рабочей силы, необходимой для построения «Имперской оборони
тельной позиции», системы крепостей, проходивших вдоль восточной гранцы Ав
стрии, пришлись как раз кстати «переселенные» массы венгерских союзников. Сюда 
же причислялись также «переселенные» интернированные, а также евреи, находив
шиеся в составе военизированных трудовых рот. 

Параллельно с этими событиями начался развал венгерских частей, вклиненных 
между немецкими частями. В ходе наступления советских войск на Вену отдельные 
немецкие армии непрерывно докладывают о том, что боеспособность венгерских ча
стей становится всё более незначительной: они группами, организованно переходят 
на сторону противника. С этого момента командование группой армий ( О К Н ) пре
доставляет полную свободу для разоружения венгерских частей. Это означало пол
ную ликвидацию самостоятельности. 

29 марта 1945 года начался последний этап войны на территории Австрии. Со
ветские войска после окружения Вены крупными силами наступали на западном и 
северо-западном направлениях, и до конца апреля значительные территории попали 
под контроль советских войск, 
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Согласно немецким источникам, венгерские силы, в весьма малой мере принимали 
участие в «последней игре», упоминается об активных действиях всего нескольких 
венгерских артиллерийских дивизионов. 

Что же касается западно-австрийских событий: с продвижением вперед западных 
союзников судьба расположенных там немецко—венгерских частей была также решена. 

«Стремительный бег» на запад продолжался. Мотивом его служило уже стремле-
чие немецких войск сложить оружие по-возножности перед американскими или ан
глийскими войсками. Немецкие части немилосердно сбрасывали своих бывших союз
ников — массы венгерских солдат с основных магистралей, и многие венгерские 
части сутками метались, пока в конце концов не попали в плен. 

С середины мая западные союзники начали передачу венгерских военнопленных 
советским военнным органам. 

MANFRIED RAUCHENSTEINER 

DAS ENDE DES ZWEITEN WELTKRIEGS IN ÖSTERREICH MIT 
BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DES SCHICKSALS DER 

KÖNIGLICH UNGARISCHEN HONVÉD 

Resümee 

Die Bedeutung der am Ende des zweiten Weltkriegs in Österreich geführten 
Kämpfe wächts über die unmittelbaren militärischen Folgen hinaus. Im Sinne 
der Beschlüsse von Yalta musste Österreich in seinen alten Grenzen wieder
hergestellt werden, und die verbündeten Mächte steckten sich zum Ziel, Öster
reich je eher zu erreichen. 

Zu gleicher Zeit war Österreich auch aus deutschem Gesichspunkt ein bedeu
tendes Gebiet: vorerst diente es als Stützpunkt für die nach dem Osten-Südosten 
gerichtete Expansion, dann war es die Auffangsbasis der zurückströmenden 
deutschen und verbündeten Heere. 

Am 6. November war es bereits notwending, zur Instradierung der eintreffen
den zahlreichen Formationen in entferntere Wehrbezirke einen ausserordent
lichen Befehl zu erlassan, und am 25. November erschien der erste sog. „Ungarn-
Befehl". 

Immer mehr Soldaten wurden in Bewegung gesetzt. Im Dezember 1944 ström
ten ausser Regiments- und Divisionsverbänden schon Gruppen von Zehntau
senden über die besonderen Grenzübertrittsorte nach Österreich. 

Die Rückverlegung wurde in 4 „Aktionen" eingeteilt: 1. Hilfskräfte (für die 
deutsche Kriegswirtschaft); 2. Rekruten; 3. Ersatztruppen; 4. Depots und militä
rische Dienststellen. Die beiden letzten Aktionen wurden weniger betrieben. 

Im Befehl Nr. 7 wurde noch die Beschleunigung der Aktionen angeordnet, am 
25. Januar 1945 betrieb das Wiener Wehrkreiskommando schon den Abbau der 
Aktionen; die Zahl der Ausgesiedelten ging schon in die Hunderttausende. 

Am 31. Januar erschien die Verordnung, welche die ungarischen Truppen 
rechtlich dem ungarischen, den Einsatz betreffend dem deutschen Kommando 
unterstellt hat. Zur gleichen Zeit begann die Organisierung neuer Divisionen 
aus den zurückgezongenen Rekruten. 

Der letzte (15.) Ungarn-Befehl verfügt bereits über den Arbeitsdienst der nach 
Deutschland—Österreich verlegten Zivilisten-Massen. 

Zum Ausbau der „Reichsschutzstellung", des sich an der östlichen Grenze 
dahinziehenden Stellungssystems kam die „umsiedelnde" ungarische verbündete 
Masse gerade gelegen. Ihnen wurden auch die umgesiedelten Internierten und 
jüdischen Arbeitsdienstler angeschlossen. 

Parallel mit diesen Eierignissen begann der Zerfall der zwischen die deutschen 
Truppen eingekeilten ungarischen Einheiten. Im Laufe des gegen Wien gerich-
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teten Angriffs der Sowjetarmee meldeten die einzelnen deutschen Armeen fort
laufend, dass der Kampfwert ihrer ungarischen Einheiten immer unbedeutender 
wird: in Gruppen, organisiert gehen sie zum Feind über. Von da an gibt das 
OKII freie Hand zur Entwaffnung der ungarischen Einheiten. Dies war mit 
der totalen Liquidierung der Selbständigkeit gleichbedeutend. 

Am 29. März begann der letzte Abschnitt des auf dem Gebiet Österreichs 
geführten Krieges. Nach der Einkreisung Wiens griffen die Sowjettruppen mit 
starken Kräften in westlicher, bzw. nordwestlicher Richtung an, und bis Enďe 
April gelangten bedeutende Gebiete unter sowjetische Kontrolle. 

Laut deutscher Quellen haben die ungarischen Kräfte am „Endschauspiel" 
nur in sehr geringem Maße teilgenommen, es wird die aktive Teilnahme nur 
von einigen Artillerieabteilungen erwähnt. 

Was nun die Ereignisse in Westösterreich betrifft: mit dem Vorrücken der 
westlichen Verbündeten wurde auch das Los der dortigen deutschen und 
ungarischen Formationen besiegelt. 

Das „Rennen" nach dem Westen ging weiter. Dies war schon eine Folge des 
Bestrebens der Formationen, womöglich vor amerikanischen oder englischen 
Truppen die Waffen zu strecken. Die deutschen Einheiten haben ihre gewese
nen Verbündeten, die Massen ungarischer Soldaten erbarmungslos von den 
Hauptverkehrsstraßen abgedräng, und mehrere ungarische Formationen irrten 
tagelang umher, bis sie schließlic in irgendenine Gefangenschaft gerieten. 

Mitte Mai begannen die westlichen Verbündeten die ungarischen Kriegsgefan
genen den sowjetischen Militärorganen zu übergeben. 
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