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1944. SZEPTEMBER 10-ÉN, mintegy 2 héttel a Vörös 
Hadsereg magyar földre lépése előtt, Hans Friessner tölgyfa
lombos lovagkereszttel kitüntetett német vezérezredes, az ekkor 
a második bécsi döntés következtében létrejött magyar—román 
határvonalra visszahúzódó Dél-Ukrajna hadseregcsoport főpa
rancsnoka Rastenburgba, Hitler „Wolfsschanze" elnevezésű fő
hadiszállására repült. Friessner előző napon, szeptember 9-én 
Budapesten a várban Horthy kormányzóval tárgyalt, és hozzá
járulását kérte a Tiszántúl hadászati szempontból teljesen indo
kolt kiürítéséhez, kijelentvén, hogy erre természetesen csak 
legvégső esetben kerül sor.1 Horthy így válaszolt: 

„Erről, vezérezredes úr, meg vagyok győződve. Ebben a 
térségben ön a felelős főparancsnok és döntenie kell, mit tar t 
helyesnek. Nekem csak egy kérésem van, hogy egy ilyen súlyos 
rendszabálynál országom népét és falvait a legmesszebbmenő
kig kíméljék." 

A beszélgetés végén Horthy sajátkezűleg aláírt nyilatko
zattal adott teljhatalmat Friessnernek az arcvonal megbeszélt 
rövidítésére. A német főparancsnok e nyilatkozat segítségével 
remélte Hitler hozzájárulását is megszerezni a hadseregcsoport 
visszavonásához. A „Wolfsschanze"-ban folytatott megbeszélé
seken azonban Hitler — mint Friessner leírja —, először hal
lani sem akart semmiféle arcvonalrövidítésről, és Horthy írás
beli hozzájárulásának tudomásulvétele után is csak tárgyalni 
volt hajlandó, de még nem adta belegyezését.2 E vonakodásnak 
két oka volt: 

1. 1941—42 telén, a Vörös Hadsereg első nagyszabású el-

* A szerző ezt az előadást 1964. május 27-én Szolnokon az Országos Törté
nész Vándorgyűlés referátumaként mondotta el. 

1 Hans Friessner: Verratene Schlachten. Die Tragödie der deutschen Wehr
macht in Rumänien und Ungarn. Hamburg, 1956. 121., ill. 119. s köv. old. — 
Friessner katonai pályafutásának adatai Wolf Keilig: Das deutsche Heer. Bad 
Nauheim, é. n. 211/91. old., ill. Verratene Schlachten 261—262. old. 

2 Friessner i. m. 121—122. old. ft 

422 



lentámadásának idején Hitler drákói rendszabályokkal kísé
relte meg a visszavonuló német csapatok megállítását. A teljes 
összeomlást ezzel sikerült is megakadályoznia, nem utolsó sor
ban azért, mert a Vörös Hadsereg ekkor még nem volt kellően 
gépesítve, s nem rendelkezett elegendő hadi tapasztalattal sem. 
Hitler ettől kezdve a helyzet, az évszak és a hadszíntér vál
tozásával mit sem törődve, fokozottan ellenzett minden vissza
vonulási tervet, — hasztalanul remélve az 1941—42 telén elér
tek megismétlődését.3 

2. A világpolitikai helyzetről a rastenburgi főhadiszállá
son, az 1944. szeptember 12-ről 13-ra virradó éjszakán, többek 
között Friessner, Vörös János magyar vezérkari főnök, Hans 
von Greiffenberg gyalogsági tábornok, a Wehrmacht magyar
országi meghatalmazott tábornoka, Heinrich Himmler SS biro
dalmi vezető és mások előtt tartott nagy beszédében Hitler, a 
keleti helyzet kapcsán kifejtette, hogy a Szovjetunió politikai 
célja többé nem fenn Németországban van, hanem lenn a Bosz
porusznál. Ez ma a főkérdés — mondotta —, és 14 napon, leg
később 6 héten belül a háborúban Németország javára döntő 
fordulat következik be. Angliának nyilván nem érdeke Német
országnak a földdel egyenlővé tétele és megsemmisítése, h a 
nem szüksége van Németországra, mint ütközőállamra. Ezt az 
időt ki kell várni, és mindent el kell követni, hogy a Balkánon 
tartsák az arcvonalakat. Ezt követően emelt hangon felszólí
totta tábornokait: 

„önök, tábornok uraim, nem lesznek kénytelenek a tör té
nelem színe előtt önmaguknak szemrehányást tenni, amiért e 
háború döntő órájában, népünk kárára, elvesztették idegeiket. 
Emlékeztetem önöket az első világháborúra. Okmányokkal bi
zonyított dolog, hogy ellenfeleink a háború vége előtt az össze
omlás küszöbén állottak. Ha mi akkor a válságot vas idegekkel 
kiállottuk volna, a német nép megmenekült volna Versaüles-
tól és valószínűleg ettől az új háborútól."^ 

E rész leírásához Friessner hozzáfűzi, hogy az éjszakai gyű
lés egyetlen résztvevője sem kételkedett Hitler kijelentéseiben. 
„Valóban az volt az érzésünk, hogy nyilvánvalóan mégis lehet
séges fordulat a h á b o r ú b a n . . . " — Kérdés, hogy a katonai 
helyzet akkor, 1944. szeptember közepén, tápot adhatott-e 
ilyen reményeknek? 

Hitler, a sajátmaga által kitalált, a Szovjetuniónak a Dar
danellákra vonatkozó terveit valóban feltételezve, nyomban 

3 Ld. Helmut Heiber erre vonatkozó lábjegyzetét a Hitlers Lagebesprech
ungen. Die Protokollfragmente seiner militärischen Konferenz 1942—1945. Stutt
gart, 1962. c. könyv 75. oldalán. 

4 H. Friessner 122. s köv. old., az idézet 125. old. 
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rastenburgi előadása után, szeptember 13-án parancsot adott, 
hogy Kolozsvár térségéből egy páncélos hadtest haladéktala
nul indítson déli irányba támadást, a Vulkán- és a Vöröstoro
nyi szoros visszafoglalására és megtartására. így kellett volna 
a Kárpátok vonalán egy úgynevezett „téli állást" elfoglalni, és 
abban bevárni a Hitler által megjósolt krízist.5 

Hitlernek ezek a tervei teljesen légüres térben mozogtak. 
A Vörös Hadsereg főhadiszállása ebben az időben elhatározta, 
hogy — Ďél-Erdély birtokba vétele után — a 2. Ukrán Front
tal a Maros vonaláról északi irányban, Debrecen és Nyíregy
háza ellen mért csapással felszabadítja a Tiszántúlt és Észak-
Erdélyt. Egyidejűleg az Északkeleti Kárpátokban a 4. Ukrán 
Front, délnyugati irányban támadva, Ungváron át Csap felé 
tör és a Tiszánál egyesül a 2. Ukrán Fronttal. E kombinált had
művelet sikere, a két frontnak a Tiszánál való találkozása ese
tén az Észak-Erdélyben álló, a 8. német és a 2. magyar had
seregből létrehozott Wöhler seregcsoportot6 a bekerítés ve
szélye fenyegette.7 

E bekerítés elhárítására Heinz Guderian vezérezredes, a 
német szárazföldi csapatok vezérkarának megbízott főnöke8 

szeptember 24-én elrendelte, hogy az e napon a „Dél" elneve
zést kapott hadseregcsoport azonnal kezdje meg az előkészü
leteket a Szeged—Debrecen—Ungvár vonalra, majd a Tisza 
mögé történő visszavonulásra. Ebben a helyzetben Hitler sem 
ragaszkodott többé a páncélos hadtest kolozsvári támadásához, 
de még nem mondott le a „téli állás" gondolatáról, — ezért 
parancsot adott, hogy október 5-ig Debrecennél 5 gyors had
osztályt kell csoportosítani, az ellenséget a hegyektől nyugatra 
megverni, majd mélyen a völgyekbe benyomulva elfoglalni a 
„téli állást".9 

A — részben Galíciából Magyarországra szállított — had
osztályok Debrecenhez tervezett gyülekezése elhúzódott, s köz
ben a 2. Ukrán Front Rogyion Malinovszkijnak, a Szovjetunió 
marsall j ának parancsnoksága alatt október 6-án Arad környé
kéről megindította a támadást, mely mindjárt az első napok-

5 Alfred Philippi und Ferdinand Heim: Der Feldzug gegen Sowjetrussland 
1941 bis 1945. Stuttgart, 1962. 260—261. old. 

C Otto Wöhler gyalogsági tábornok adatai W. Keilig 211/369. old. — A né
met katonai terminológia szerint, valamely Heeresgruppe több Armeegruppeból 

áll; magyar megfelelőjük hadseregcsoport, ill. seregcsoport. 
"' Isztorija Velikoj Otyecsesztvennoj Vojni Szovjetszkogo Szojuza 1941—1945. 

IV. köt. Moszkva, 1962. 381—382. old. 
8 Guderiant Hitler 1944. július 20-án este bízta meg a vezérkar főnöke fel

adatainak ellátásával (mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Chefs des Gene
ralstabes). Erre Id. Heinz Guderian: Erinnerungen eines Soldaten. 4. kiad. Neckar-

gemünd, 1960. 307—308. old. Guderian adatai W. Keilig 211/111. old. 
9 A. Philippi — F. Heim 261. old. 
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ban jelentős eredményekhez vezet. A szovjet előnyomulást a 
német és magyar csapatok a Sebes-Körös vonalán hasztalanul 
próbálták feltartóztatni; a 2. Ukrán Front a Dél hadseregcso
port hátában október 8-án elvágja a Szolnok—Debrecen közötti 
ú t - és vasútvonalat, és egyidejűleg Szegedtől délre, Szentesnél 
és Szolnoktól délnyugatra kijut a Tiszához.10 

Vegyük most szemügyre, hogyan reagált a német vezetés 
erre, a 2. Ukrán Front sikeres támadása következtében teljesen 
megváltozott helyzetre? Láttuk, hogy Guderian vezérezredes 
már szeptember 24-én elrendelte a visszavonulás előkészítését, 
ezt azonban Hitler sem ekkor, sem Friessner vezérezredes szep
tember 27-i, a Kelet-Magyarországon levő német csapatok el
vágásának veszélyét részletesen kimutató táviratára1 1 nem en
gedélyezte. Október 8-án azután Hitler hozzájárult Wöhler se
regcsoportjának a Nagyvárad—Máramarossziget vonalra tör
ténő visszavonulásához.12 

A másik jelentős intézkedés a Dél hadseregcsoporttól in
dult ki. A romániai visszavonulás során csaknem teljesen fel
morzsolt, szeptember végétől Örkény—Lajosmizse térségében 
újjászerveződő 13. német páncélos hadosztály október 6-án ér
kezett parancsra 7-én éjfélkor megindul Szolnok irányába. I t t 
8-án reggel a Maximilian Fretter-Pico tüzérségi tábornok 6. 
hadseregébe tartozó III. német páncélos hadtest alárendeltsé
gébe kerülve, parancsot kap, hogy Kisújszálláson és Karcagon 
át Püspökladány irányába támadjon..13 A III. páncélos hadtest 
egy másik hadosztályának, az 1. német páncélos hadosztály
nak pedig Berettyóújfalu felöl Biharnagybajom községen át 
kellett Püspökladány felé támadnia.1 '1 

A 13. páncélos hadosztály október 8-ának délelőttjén Kis
újszállásnál harcba kerülve, kénytelen visszavonulni és csak 
Kunhegyesen és Kunmadarason át tudja az október 9-ére vir
radó éjszakán felszabadult Karcagot ugyaneznap délutánján 
visszafoglalni, s estefelé már Püspökladányt is elérni. Október 
10-én reggel elérik ezt a helységet a délkeleti irányból ha r 
colva közeledő 1. páncélos hadosztály első harckocsijai is. I ly-

10 isztori ja IV. kö t . 383. old.; Hans Kissel: Die Panze r sch lach ten in d e r 
Pusz ta ten Oktober 1944. Ein Bei t rag z u m P r o b l e m „Bewegl ich geführ te Ver 
t e id igung" und „Ver te id igung aus Ste l lungen" . N e c k a r g e m ü n d , 1960. 38. s köv.„ 
ill. 55. old. 

i l A táv i ra t tel jes szövegét H. Kissel közli, 2. sz. mell . 156—158. old. 
12 A. Philippi — F. Heim 202. old. 
13 M. Fret ter—Pico ada ta i W. Keiüg 211/89. old. A Sz tá l ingrádnál m e g s e m 

misí tet t első és a R o m á n i á b a n augusz tusban szétvert másod ik 6. hadse reg u t á n 
ez m á r a h a r m a d i k volt ezzel az elnevezéssel. — A 13. páncé los hadosz tá ly ra Id. 
H. Kissel 35—36., 41.,. 48—49. Old. 

14 H. Kissel 46. old.; Rolf Stoves: 1. Panzer-Divis ion 1935—1945. Chron ik e ine r 
drei S tamm-Divis ionen der deutschen Panzerwaffe . Bad Nauhe im, 1961. 659. s k ö v . 
old. 
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módon létrejön a két hadosztály találkozása, és ezzel Karcag— 
Püspökladány vonalától délre levő VII. szovjet gépesített, és 
a Debrecenhez délről közeledő VI. szovjet gárda lovas hadtest 
összeköttetésének átmeneti megszakítása.15 

Egyidőben e harcokkal, a Vörös Hadsereg egységei a Ti
szántúl keleti részén is előrenyomulnak: október 9-én felszaba
dítják Hajdúszoboszlót, s e nap délutánján már Debrecent tá
madják.16 Malinovszkij marsall már október 8-án megparan
csolta, hogy I. A. Plijev altábornagy lovas-gépesített csoportja 
Karcag felől támadjon Nagyvárad ellen.17 

A III. német páncélos hadtest Karcagnál és Püspökladány
nál elért sikere bizonytalan és ideiglenes maradt. A harcok 
teljesen egyik helységben sem szűntek meg; a 13. páncélos 
hadosztály Püspökladány és Karcag között több harckocsit ve
szít. 11-én mindkét helység ellen szovjet támadás indul, s 
Karcag a délutáni órákban, Püspökladány pedig a következő 
napon véglegesen felszabadul. E napon, október 12-én ugyan
csak felszabadul Kunhegyes, Kunmadaras, Abádszalók, Tisza-
derzs és Tiszaszentimre is.18 Ilymódon teljessé válik a Debre
cen és Szolnok közötti német védelmi vonal kettévágása. A Vö
rös Hadseregnek ezt a jelentős sikerét Hans Kissel volt német 
vezérőrnagy, aki a 76. német gyaloghadosztály 178. gránátos 
ezredének parancsnokaként 1944 október közepéig a Tiszántúl 
keleti szélén vívott harcokban vett részt, a következőképpen 
értékeli : 

A karcagi előretöréssel a Vörös Hadsereg kikényszerítette 
a Debrecentől délre körülzárt hadtestének az utánpótlási vo
nalat. ,,Ez az utánpótlási lehetőség révén annak (ti. a szovjet 
hadtestnek, B. J.) mozgási szabadsága megmaradt, úgy, hogy 
részei hátulról támadva a 6. német hadsereg jobb szárnyát 
Nagyváradnál szét tudták verni. A Dél hadseregcsoport déli 
arcvonala ezzel ismét felszakadt. Mivel azonban a rendelkezésre 
álló erők a LXXII. hadtest és a III. páncélos hadtest közötti 
széles rés betöltésére, melyen keresztül az ellenfél nyomban 
jelentékeny erőket vonultat fel, nem elegendők, a magyar 
Alföld Tiszától keletre eső része birtoklásának kérdése az orosz 
támadó javára dőlt el. A Wöhler seregcsoport Kelet-Magyar-

15 H. Kissel 49. s köv., 56. s köv. és 63—64. old.; R. Stoves 661^662. old. — 
A Szolnok megye i h a r c o k r a á l t a l ában ld. tőlem: Az 1944-es Szolnok megyei h a r 
c o k — volt hi t ler is ta t ábo rnokok m u n k á i b a n . J á szkunság , 19<61. 3—4. sz. 

16 H. Kissel 60. s köv. old. 
17 Isztor i ja IV. köt . 383—384. old. 
18 H. Kissel 64—65., ill. 74. s köv. és 83—84. old. — A h a r c o k n a k e r r e a sza

kaszá ra ld. még H. F r i e s sne r : Ver ra tene Schlachten 137—138., ill. 148—149. old. 
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országon álló német és magyar alakulatait újból az elvágás és 
megsemmisítés veszélye fenyegeti."19 

A Tiszántúlon így a harc október 12, Nagyvárad felsza
badítása uťán, Debrecenért folyó küzdelem idején a 2. Ukrán 
Front részéről már a Wöhler seregcsoport bekerítéséért, a Dél 
hadseregcsoport részéről pedig ennek megakadályozásáért fo
lyik. Mielőtt azonban ennek részleteire rátérnék, engedjék meg, 
hogy néhány gondolatot 1944 októberének egy másik jelentős 
eseményével, október 15-tel kapcsolatban vessek fel. 

örvendetes tény, hogy az utóbbi időben nemcsak tör té
neti irodalmunk fordít egyre nagyobb gondot 1944. október 15. 
körülményeinek feltárására, hanem újabban már filozófiai 
munkában is találhatunk erre való utalást.20 E munkák köze
lebbről történő szemrevételekor azonban rájövünk, hogy szer
zőik szinte kizárólag csak a magyar belpolitikai helyzetet, 
Horthynak és a körülötte levőknek, illetve ä nyilasoknak és a 
budapesti német vezetésnek a terveit és a cselekedeteit vizsgál
ják. A magyar október tizenötödikét azonban nem illesztik bele 
az általános kelet-európai viszonyokba, és nem veszik figye
lembe vagy tévesen értelmezik a varsói felkelésnek és az 
augusztusi román kiugrásnak a magyar helyzetre gyakorolt 
pozitív és negatív hatását.* 

Azt a körülményt, hogy Magyarország maradt Németor
szág utolsó csatlósa, történeti irodalmunk mindmáig egyolda
lúan, csak magyar vonatkozásban, tehát hungarocentrikus mód
szerrel szemléli. Tudomásom szerint ezideig kísérlet sem tör
tént annak vizsgálatára, hogy mit jelentett ez a csatlósság, mit 
jelenteit Magyarország 1944 márciusa, a német megszállás 
utáni időben a másik fél, Hitler Németországa számára. A kér
déskomplexumnak erről az oldalról való megközelítése már az 

19 H. Kissel 95. old. 
20 Ld. többek között Korom Mihiály: A fasizmus bukása Magyarországon. 

A népi demokratikus átalakulás feltételeinek létrejötte. Bp. 1961. c. munkája IV. 
fejezetének 2. pontját: „A horthysta uralkodó körök utolsó, felemás kiugrási 
kísérlete. A Szálasi-terror . . ." stb. 218. s köv. o.; továbbá Rozsnyói Ágnes: 1944. 
október 15. A Szálasi-pucos története. Száz. 1959. évf. ; legutóbb pedig Sipos Já
nos; A népi demokratikus forradalom magyarországi sajátosságaihoz. Filozófiai 
Szemle, 1964. l. sz. 25. és 35. s köv. o. 

* Borús József referátumának ehhez a pontjához hozzászólva, dr. Korom 
Mihály kifejtette: annak, hogy Magyarország a fasiszta Németország utolsó csat
lósa maradt, három fő oka van. Az egyik, hogy a magyar uralkodó osztálytokí 
Horthyval az élen olyan politikát folytattak, amelynek végül is törvényszerűen 
ide kellett vezetnie. A másik, hogy Magyarországon ekkor jelentős német katonai 
erők állomásoztak. (Koram elvtárs számadatokkal bizonyította, hogy hazánkban 
1944. október 15-én jóval nagyobb német katonai erők tartózkodtak, mint Ro
mániában augusztus 23^án.) Harmadik okként a magyar forradalmi erők gyen
geségét említette meg. Végül hangsúlyozta, hogy amennyiben a horthysta vezetés 
valóban komolyan veszi a kiugrást; vagyis — megteszi a megfelelő katonai elő
készületeket is és támaszkodik az akkor már kibbntakozó magyar ellenállási 
mozgalomra a német katonai erők jelenléte ellenére is, eredményekkel számol
hatott volna. (A szerk.) 

427 



induláskor rendkívül érdekes eredményekre vezet. Hitler 1944. 
július 31-én éjfél tájban a „Wolfsschanze"-ban többek jelen
létében hosszabb beszélgetést folytatott Alfred Jodl vezérezre
dessel, a Wehrmacht vezetési törzsének főnökével.21 A hitleri 
„helyzetmegbeszélések"-nek csak egy elenyésző töredéke ma
radt fenn, ezek is hiányosan, de a július 31-i teljes szövegben 
ismeretes.22 

Beszéde során Hitler részletesen kitért a keleti front hely
zetére, és többek között ezeket mondta: „Az én szememben a 
keleti front megszilárdításától még valami más is függ. Ettől 
függ végül is az egész kis Balkán-államok magatartása, ettől 
függ Bulgária magatartása és ettől függ Magyarország és Tö
rökország magatartása is. Mégis kell bizonyos biztonsági intéz
kedéseket foganatosítanunk. A legfontosabb számunkra, és az 
is marad, a magyarországi térség biztosítása, — élelmezési 
szempontból az egyetlen lehetséges pótlása annak, amit másutt 
elveszítünk, nyersanyag szempontjából egy sereg dolog for
rása: bauxit, mangán stb. Mindenekelőtt azonban közlekedési 
szempontból egyáltalán a feltétele délkeletnek, a magyar tér
ség biztosításának számunkra létfontosságú jelentősége van, 
annyira fontos ez, hogy egyáltalán nem lehet túlbecsülni. Ép
pen ezért nagyon megfontolandó, mit tudunk az újonnan fel
állított alakulatokból mindjárt odaküldeni vagy ott felállítani, 
hogy bármikor képesek legyünk, ha szükséges, Horthy úr ma
gyar államcsínyének elébe vágni vagy azt megelőzni."23 

A továbbiakban Hitler mégegyszer visszatért Magyaror
szágra, ezúttal a nyugati front problémáiból kiindulva, imigyen : 
„Nem lehet hosszú tervet csinálni, mert ez a legközelebbi na
pokban halomra dőlhet. Elég, ha Magyarországon felkelés tör 

- ki, vagy hasonló történik. Amit tehát biztosítani kell, most kell 
biztosítani! Én tehát megfontolnám, mit lehet Magyarországba 
még belepumpálni." 

Ezt k ö v e t ő e n Hi t l e r , J o d l v e z é r e z r e d e s és H e r m a n n F e g e 
le in S S - G r u p p e n f ü h r e r 2 4 megbeszé l t ék , h o g y m i l y e n a l a k u l á 

si A hitleri katonai vezetés szervezetére és személyeire ld. a Hitlers Lage
besprechungen id. mű „Verzeichnis der Teilnehmer" c. részét, 35. s köv. o., 
benne Keitel, Jodl és mások adatait is. 

22 Ld. H. Heiher bevezetését a Hit lers Lagebesprechungen-hez , 11. s köv . 
old. A Julius 31-i megbeszélés szövegét H immle r l evé l tá rában t a l á l t ák meg, ld . 
uo. 584. o. 

23 Hitlers Lagebesprechungen 589. o. 
2í Fegelein adatait ld. Hitlers Lagesbesprechungen, Verzeichnis der Teilneh

mer 45—46. o. Fegelein egyébként Hitler barátnőjének, Eva Braunnak sógora volt. 
— Itt jegyzem meg, hogy az SS-rendfokozati elnevezéseket lehetetlen magyarra 
fordítani, mert ha pl. a Gruppénführert, ami az altábornagyi rangnak felelt meg, 
„csoportvezetődnek, a fegyveres SS-tábornokának megfelelő Obergruppenführert 
pedig „főcsoportvezető"-nek fordítjuk, hogyan fordítjuk a vezérezredesnek meg
felelő Oberstgruppenführert? 
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tok vannak jelenleg Magyarországon. Fegelein jelentette, ho£y 
az ott felállítás alatt levő 8. SS-lovashadosztály, „Florian 
Geyer" elnevezéssel, és a 22. SS-önkéntes lovashadosztály ok
tóber l - re teljesen készen áll, de felkelés esetén azonnal be
vethető.25 

Azt hiszem, nem túlzás az a megállapítás, hogy Hitler 
előbb elhatározta Horthy kiugrásának megakadályozását, mint 
maga Horthy a kiugrást. Ebben az időben Hitler már erősen 
gyanakodott Horthyra, és a július 31-én elmondottakon kívül 
augusztus 23, a román kiugrás után tovább fokozta Budapest 
környékére a csapatösszevonásokat is. Friessner elmondja, hogy 
a bukaresti események a német politikai és legfőbb katonai ve
zetést teljesen váratlanul érték.26 A tanulságokat azonban Hit
ler levonta, és már szeptember 11 körül, Friessner már ismer
tetett látogatásakor közölte a vezérezredessel, hogy a Dél-Uk
rajna hadseregcsoporthoz útban levő III. páncélos hadtest fő
parancsnokságát és a 23. páncélos hadosztályt megállította 
Budapesten, Winckelmann SS-Obergruppenführer (Höherer 
SS- und Polizeiführer in Budapest) SS-eit és többek között a 
109. és 110. páncélos dandárt pedig riadókészültségbe helyezte.27 

A német legfelső vezetésnek Budapestre vonatkozó hely
zetmegítélését és oda csapatoknak mindenáron, akár a front 
rovására is végrehajtott összpontosítását érdekesen bizonyítja 
Heinrich Himmlernek október 11-én este 19 órakor Friessner-
hez intézett, „Geheime Kommandosache", tehát a legmagasabb, 
fokú titkossági jelzéssel ellátott távirata. Ennek szövegéből ki- " 
tűnik, hogy Himmler, „der t reue Heinrich", mint mindig, most 
is Hitler jóváhagyásával cselekedett. A távirat szövege: 

„Kedves Friessner vezérezredes! 
Az Ön 10. 10-i, la Nr. 933/44 Gkdos jelzetű táviratát meg

kaptam. Éppen helyzetmegbeszélésről jövök a Führertől. 
Amennyire teljes megértéssel viseltetem a debreceni döntő 
csata iránt, épp annyira meg vagyok győződve, hogy a főváros
ban nem szabad magunkat tovább gyengitenünk. 

A magyarok kijelentései, hogy ott csak 2 magyar őrzászló
alj lenne, bizonyára hamisak. Tudom, hogy ennél sokkal több 
áll Budapesten. Ezért sajnos, nem vagyok abban a helyzetben, 
hogy az SS- és rendőri erőkből valamit átadjak." (T. i. a Dél 
hadseregcsoportnak. B. J.)28 

25 Hitlers Lagebesprechungen 607. old. — A 22. SS-lovashadosztály később 
„Maria Theresia" nevet kapott. Ld. Felix Steiner (volt SS-Obergruppenführer); 
Die Armee der Geächeten. Göttingen, 1963. 289. old. 

26 H . Friessner 55. s köv. és 85. old. 
27 H. Friessner 121. old. 
28 A távirat szövegének fotókópiája birtokomban. — A kérést és az eluta

sítást említi H. Friessner 136. old. 
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Sajnos, még ma sem tudjuk pontosan, hogy a döntő októ
ber 15-én mekkora német erő volt Budapesten és környékén. 
Ezt — akárcsak megközelítően véglegesen is — további kuta
tással kell tisztázni. Jelenleg abban a helyzetben vagyunk, hogy 
minél tovább kutatunk, annál több német alakulat kerül elő. 
Egy október 13-i német kimutatás szerint Hans von Greif f en-
bergnek, a Wehrmacht magyarországi meghatalmazott tábor
nokának közvetlen alárendeltségébe a Magyarországon felállí
tásban levő alakulatok közül 4 SS-hadosztály, 1 SS-dandár és 
3 egyéb hadosztály tartozott.29 

Hitler a kiugrási kísérlet meghiúsítására és egy esetleges 
fegyveres felkelés elfojtására megfelelő katonai szakértőket is 
rendelt Budapestre. Otto Skorzeny SS-Sturmbannführerről és 
Erich von dem Bach-Zelewski SS-Obengruppenführerről a 
magyar történeti irodalom is tud.30 Von dem Bach-Zelewski 
azonban nem egyedül érkezett, hanem magával hozta Heinz 
Reinefarth SS-Obergruppenführer und General der Polizei-t 
is, aki a varsói felkelés leverésében szerzett „érdemeiért" még 
a franciaországi hadjáratban 1940-ben szerzett lovagkereszt
jéhez éppen ekkoriban, 1944. október 4-én kapta meg a tölgvfa-
lombot.31 

Von dem Bach-Zelewskiék után, ugyancsak Hitler paran
csára Budapestre érkezett Walther Wenck altábornagy, a szá
razföldi haderők vezérkara hadműveleti osztályának főnöke is, 
akinek komolyabb harcok esetén a budapesti német csapatok 
főparancsnokságát kellett volna átvennie.32 

Ugyancsak nem teljes az eddig ismert kép az október 15-én 
Budapesten volt német erőkről sem. Az irodalomban szerepel
tetett néhány — nem teljesen harcképesnek nyilvánított — 
harckocsin és ágyúkon kívül, jelentős német erők voltak a 
magyar fővárosban. Skorzenynek rendelkezésére állt: 1 SS-
ejtőernyős vadászzászlóalj, a légierő 1 ejtőernyős vadászzászló
alja, 1 motorizált gyalogzászlóalj, 1 megerősített „Jagdver-
band", (Skorzeny saját SS-alakulata), 1 harckocsi század, 1 
különleges század.33 

29 Valószínűleg ezekből ké r t Fr iessner , mint Himmler választávira tából k i 
tűn ik , a Dél hadse regcsopor tnak . — A z o k t . 13-i k i m u t a t á s fotókópiája b i r to 
k o m b a n . 

Nyi lvánvalóan téves t ehá t Rozsnyói Ágnes azon megál lapí tása , hogy ok
t ó b e r elején . .különösebben n a g y o b b mére tű budapes t i német csapatösszevoná
sokról n e m t u d u n k " . Száz. 1959. 872. old., jegyzetben. 

30 Ld. Rozsnyói Ágnes id. c ikkét . Száz. 1959. 875. old. (Bach von Zalewsky.) 
31 Ld. Hitlers Lagebesprechungen 896. old., j egyzet és Gerhard von Seemen: 

Die R i t t e rk reuz t r äge r 1939—1945. Bad Nauhe im, 1955. 209., ill. 41. old. 
32 Wenck a vezérkarná l Adolf Heus inger u tóda volt. Ld. Hit lers Lage

besp rechungen 41. old.; budapes t i szerepére pedig Erich Kern[mayer]: Die le tzte 
Schlacht . Wels, 1960. 53. old. 

33 o t t o Skorzeny: G e h e i m k o m m a n d o Skorzeny. Hamburg , 1950. 203—204. old. 
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Ezek az alakulatok azonban csak egy részét képezték a 
németek által felhasználható erőknek. Von dem Bach-Zelewski 
Varsóból nemcsak a tapasztalatokat hozta magával, hanem 4 
darab 38 cm-es „Siegfried" vasúti ágyút is, tehát utcai harcok
hoz jól felhasználható tüzérséget. Rendelkezésére állt továbbá 
a 22. SS-lovashadosztály, és egy, Tigrisekkel felszerelt, októ
ber eleje óta a fővárosban levő harckocsi zászlóalj. A németek 
végül — szükség esetén — felhasználhatták a Dukla-hágótól 
Budapesten át Szolnokhoz irányított 24. német páncélos had
osztályt is. E hadosztály 12 tehervonata október 15-én az egyik 
budapesti pályaudvaron állt, a később ugyancsak Szolnokhoz 
irányított harckocsi zászlóalj Tigrisei pedig fel is vonultak a 
fontosabb útvonalakra.34 

Jelen előadásnak nem feladata október 15-ének részlete
sebb ismertetése vagy értékelése, ezért még olyan lényeges 
katonai kérdésekre sem térhet ki, mint például a román királyi 
és a magyar királyi hadsereg egymástól erősen különböző ma
gatartásának vizsgálata. — Az elhangzottakból azonban még-
inkább világossá válik az, hogy Horthyék felemás kísérlete ok
tóber 15-én a németek előre való felkészültsége és nagy túl 
ereje miatt sem sikerülhetett. 

A Tiszántúlon közben folytatódott a 2. Ukrán Front táma
dása. A harcok súlypontja október 13 és október 20 között 
Nagyvárad és Debrecen között volt. Debrecen október 19-én 
estére felszabadul; s 2 szovjet gárda lovashadtest és 1 páncé
los hadtest másnap áttöri a várostól északra a német védő
vonalat. Október 22-én felszabadul Nyíregyháza és a szovjet 
csapás iránya most már Tokaj felé, a Tisza vonal elérésére irá
nyul. Ügy látszik, hogy a 2. Ukrán Front elé kitűzött cél: 
Wöhler seregcsoportjának a 4. Ukrán Fronttal együttműködve 
történő bekerítése, napok alatt megvalósul.35 

Ebben, a számára rendkívül súlyos helyzetben a német 
vezetés ismételt kísérleteket tett arra, hogy a 2. Ukrán Front 
erőit a főirányból elvonja, vagy legalább részben gyengítse. 

34 A „Siegfr ied" vasú t i á g y ú k B u d a p e s t r e vitelét Hi t ler emlí te t te az 1944. 
nov. 6-i, déli helyzetmegbeszélésen. Ld. Hit lers Lagebesp rechungen 709. old. ; az 
á g y ú k ada ta i t Id. Friedrich Schirmer: Die deu t sche Art i l ler ie 1939—1945. Fe ldgrau , 
4/1958. sz. 111. old.; Bach-Zelewski erői re Id. Kr iegs tagebuch des O b e r k o m m a n d o s 
de r Wehrmach t . IV. köt . Bev. és m a g y a r á z a t o k k a l el látva Percy Ernst Schramm. 
Első félköt. F rankfur t /M. 1961. 846. old. ; a 24. páncélos hadosz tá ly ra és a Tigr is 
zászlóal jra ld. dr. Ferdinand v. Senger und Etterlin: Die 24. Panzer-Divis ion vor
mals l. Kaval ler ie-Division 1939—1945. N e c k a r g e m ü n d , 1962. 265—266. old. — A 
zászlóalj száma körül az i roda lomban e l térések v a n n a k ; P. E. Schramm szerint 
a Kr iegs tagebuch kéz i r a t ában 305., m a j d 503. szerepel , ő 305-nek veszi ; F. Senger 
u. Etterlin a 109. zászlóaljról í r ; viszont Hi t l e rnek egy ok tóber 17-i, a lább idé
zendő p a r a n c s á b a n az 503. zászlóaljról t ö r t én ik emlí tés . — Az ada tok egybe

vetéséből világos, hogy egy és ugyanazon zászlóaljról van szó. 
35 isz tor i ja IV. köt . 384—385. old.; F r i e s sne r 149—151. old. 
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E tervek valóra váltását a németek a Szolnokkal szemben a 
Tisza keleti partján október végéig kezükben maradt hídfőből 
kezdik meg. Ide érkezik be az október 6-án még Kikindánál 
harcoló 4. SS-Polizei-hadosztály október 12-én,36 és indít még 
aznap támadást kelet felé, ez azonban október 14-én Kisúj
szállásnál elakad.37 Nemcsak a Debrecent támadó szovjet erők 
megzavarása nem sikerül, hanem az október 15-én este, nyil
ván Szálasi kiáltványának hatására indított szovjet támadás ki
szorítja a Párduc harckocsikkal felszerelt SS-eket Kisújszál
lásról.38 

Ez első, inkább csak tapogatózásnak szánt, legfeljebb el
lenlökésnek nevezhető támadás sikertelensége után, a német 
vezetés másodszorra már jobban felkészülve próbálkozik. 
A szolnoki hídfőben a 4. SS-hadosztályból és a Budapest felől 
október 18-án beérkező 24. páncélos hadosztályból, valamint 
a már ugyancsak említett harckocsi-zászlóaljból létrehozza a 
IV. páncélos hadtestet Ulrich Kleemannak, a páncélos csapa
tok tábornokának parancsnoksága alatt.39 Ez a hadtest kapja 
a Dél hadseregcsoporton keresztül magától Hitlertől az október 
17-én keltezett következő parancsot: 

„ . . . A Dél hadseregcsoport számára mint eddig, továbbra 
is az a döntő, hogy a csatát Debrecentől délre győzelmesen fe
jezze be. A döntést a IV. páncélos hadtestnek (24t pc.-ho., alá
rendelt 503. Tigris zászlóaljjal és SS-Pol. pc. gránátos ho.) 
Szolnok térségéből a III. páncélos hadtesttel szembenálló el
lenséges erők háta ellen irányuló lökésének kell kivívnia . . ."10 

Erre, a Hitlertől kapott parancsra a IV. páncélos hadtest 
a szolnoki hídfőből október 19-én, a hajnali órákban, ellencsa
pást indít. A 24. páncélos hadosztály tüzérségi előkészítés után 
a szolnoki vasúti hídtól délre áttöri egy román gyalog had
osztály állásait, mely alkalommal a román, hadosztályparancs
nok törzsével együtt német fogságba esik. A támadás jól halad 

36 A 4. SS-Poüzeidivis ion 1939 ok tóberében kerü l t fe lá l l í tásra; első pa rancs 
n o k a Kar i v . Pfeffer-Wildenbruch SS-Br igadeführer volt, ak i később min t SS-
Oberg ruppenführe r u n d Genera l der Waffen-SS und Polizei Budapes ten a néme t 
és m a g y a r csapa tok főparancsnoka lett . Ld. Hit lers Lagebesprechungen 54. old., 
jegyzet éa Fe ldgrau , 6/1961. sz. 195. old. — A hadosz tá ly 1942 február já tól kezdve 
SS-Pol izei -Panzergrenadierdivis ion elnevezést viselt. — Kik inda i h a r c á r a és a 
szolnoki hídfőbe é rkezésére Id. H. Kissel 42., ill. 95. old. 

37 A Kr iegs tagebuch des OKY IV. köt . id. mű 843 old. szerint a t á m a d á s 
ok tóber 14-én indul t ; — ez azonban ny i lvánva ló tévedés . Törökszen tmik lős t a 4. 
SS-hadosztá ly ok tóber 12-én dé lu tán foglalta vissza. Ld. Kormos László Ada 
tok az 1944-es Szolnok megye i ha rc i e seményekhez . J á s z k u n s á g , 1962. 4. sz. 167. 
old. 

38 Ld. Az 1944-es Szolnok megyei h a r c o k id. c ikket . J á szkunság , 1961. 3—4. 
sz. 171—172. old. 

39 F. Senger und Etterlin 266—267. old. K leemann ada ta i W. Keüig. 211/165. 
old. 

40 E pa rancs kö rü lménye i t és i t t közölt szövegét Id. Wolf Seiž H. Kissel id. 
könyvérő l í r t rövid i smer te tésében . W e h r k u n d e , 4/1961. sz. 218. old. 
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tovább; a német harckocsik délelőtt 10 órára elérik Mezőtúrt, 
a 4. SS-hadosztály pedig Törökszentmiklós felé támad, ugyan
csak eredményesen.41 

A németek nagy reményeket fűznek ehhez az ellencsapás
hoz, és feltételezik, hogy a IV. páncélos hadtestnek sikerül 
összeköttetést létesítenie a Debrecenben és környékén harcoló 
III. páncélos hadtesttel. Ez a hadtest azonban — a német had
történeti irodalom szerint máig sem tisztázott körülmények 
között — Debrecent október 19-én este kiüríti —, de közben 
elakad a IV. páncélos hadtest támadása is. Mezőtúr elfogla
lása csak részben sikerül, s a hadosztály páncélozott része az 
ugyancsak részben visszafoglalt Túrkevétől északra sündisznó
állásban tölti a 20-ára virradó éjszakát. Itt, Kisújszállás tér
ségében a támadás véglegesen elakad, és sem a 24. páncélos, 
sem a 4. SS-hadosztály nem jut tovább, mivel 20-án és főleg 
21-én a szovjet 53. hadsereg és a 7. gárda hadsereg alakulatai 
ellencsapást indítanak. A IV. páncélos hadtest kénytelen vissza
vonulni, október 24-én véglegesen felszabadul Törökszentmiklós 
— s a következő napokban végetérnek Szolnok megye tiszán
túli részében a harccselekmények.4^ 

Nincs szándékomban alábecsülni a IV. páncélos hadtest 
most ismertetett ellencsapásának jelentőségét, de az egyidejű
leg Debrecentől északra történt események bizonyítják, hogy 
ez a német kísérlet nem tudta komolyan késleltetni Plijev al
tábornagy lovas-gépesített csoportjának előretörését Tokaj felé. 
Mint láttuk, a Debrecen felszabadulását követő harmadik na
pon Nyíregyháza is felszabadul. Ezt megelőzően, október 21-én 
Friessner vezérezredes a Wöhler seregcsoportnak kiadta a pa
rancsot a Tisza nyugati partjára való visszavonulásra. A visz-
szavonulás biztosítására a Wöhler seregcsoportnak Nyíregyháza 
felé kellett támadnia, a 6. német hadsereg alárendeltségébe 
tartozó III. páncélos hadtestnek viszont, Hajdúnánás és Hajdú
dorog térségéből Űjfehértón át Nagykállónak, ilyjmódon elébe 
menve az Észak-Erdélyből közeledő Wöhler seregcsoport élén 
haladó 3. hegyi hadosztálynak.43 

A terv végrehajtásától a Wöhler seregcsoport sorsa függ, 
ezért a németek erőiket a végsőkig megfeszítik, remélve, hogy 
sikerül elvágni Plijev altábornagy csoportját. A 23. páncélos 
hadosztály Debrecentől északra 21-én este kiválik a harcból és 

41 H. Kissel 122. old.; F . Senger und Etterlin 267—268. old. 
42 A németek reményeire ld. a III. páncélos hadtest vezérkari főnökének 

véleményét, H. Kissel 120—121. old.; Debrecen feladása uo. 119—120. old.; a IV. 
páncélos hadtest harcai uo. 122—123.. old.; F. v. Senger und Etterlin, 268—270. old. 
vázlat is. 

43 H. Kissel 128. old. 
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22-én hajnalra elérve Üjfehértót, 7 órakor megkezdi az elő-
nyomulást a 15 km-re keletre fekvő Nagykálló ellen, azt 11 
óra körül megtámadja, s 15 óráig elfoglalja. Közben az 1. pán
célos hadosztály egy harccsoportja, ugyancsak 'Űjfehértóról 
kiindulva, Érpatakot foglalja el.*4 

Október 24-én, éjfél u tán Nagykálló—Érpatak térségében 
létrejön a találkozás a 23. páncélos hadosztály és a keletről 
harcolva közeledő 3. hegyi hadosztály, végeredményben tehát 
a 6. és a 8. német hadsereg között. Ezzel a Dél hadseregcsoport 
terve sikerül, és a Plijev csoporton keresztül létesített folyosón 
a Wöhler seregcsoport nyugat felé vonul. A harcok hevessége 
még fokozódik, mivel a német folyosót északról Plijev elvá
gott 3 hadteste, délről pedig a 2. Ukrán Front kötelékei támad
ják. Guderian vezérezredes október 26-án parancsot ad a Ti
szántúl teljes kiürítésére és a Tisza vonalának tartására. Ennek 
következtében november 1-ére a németek két utolsó hídfőjüket 
Polgárnál és Tiszalöknél kiürítik, s ezzel befejeződik a Tiszán
túl felszabadítása.45 

A Nyíregyháza térségében elért siker: Wöhler seregcso
portjának megmenekülése nem változtatott azon a tényen, hogy 
a Dél seregcsoport helyzete válságos volt. Világosan kitűnik 
ez Friessner vezérezredes október 27-én Guderiannak, mint a 
vezérkar főnökének küldött hosszabb leveléből. Ebben Friess
ner a súlyos harcokban elszenvedett ember- és anyagvesztesé
gekre hivatkozva, mielőbb csapatokat és fegyvereket kér, kü 
lönben újabb csapásokkal kell számolni. Panaszkodik a magyar 
csapatok állapotára és harci szellemére, és kijelenti, hogy a 
Tisza vonalát sem tudják tartani.40 

Ebben az időben, október legvégén a Tisza vonal tar tá
sának már a gondolata is illuzórikus volt. A Szeged felől t á 
madó 46. szovjet hadsereg október 21-én elfoglalta Baját, majd 
elérte a Dunát.47 Ilymódon a Duna—Tisza közének déli része 
a Vörös Hadsereg birtokába került, éppen a Nyíregyháza körüli 
harcok idején. Ezzel létrejönnek az előfeltételek a Vörös Had
sereg következő nagy célja: a magyar főváros elleni támadás
hoz. A német vezetés természetesen felismeri a Duna—Tisza 
köze déli részének szovjet kézre kerüléséből származó veszé
lyeket, és megkezdi az átcsoportosítást Budapest védelmére, 
továbbá a Vörös Hadsereg visszaszorítására. Evégből az 1. pán
célos hadosztály a Tiszán Polgárnál október 29-étől átkelve, 

'A H. Kissel 128. old. R. Stoves: i . Panzer-Divis ion 672. old. 
46 H. Kissel 130. s köv. és 140—141. old.; H. Friessner 151—152. old. 
46 A levél szövegét ld. H. Friessnernél, 159—161. old. 
47 isz tor i ja IV. kö t . 385. old. 
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Kecskeméttől északra foglal készenléti állást. A 24. páncélos 
hadosztály pedig, október 28-án a 3. magyar hadsereg LVIL 
német páncélos hadtestének alárendeltségébe kerülve, azt a 
feladatot kapja, hogy 30-án reggel támadja meg és verje szét 
a Kecskeméttől délkeletre felismert szovjet készenléti álláso
kat-48 

A 24. páncélos hadosztály égy része október 30-án reggel 
megkezdi ugyan a parancs szerinti támadást, de ekkor már 
késő! Késő, mert a Vörös Hadsereg Főparancsnokságának uta
sítására a 46. hadsereg és a 2. gárda gépesített hadsereg, erős 
csatarepülő kötelékek támogatásával áttöri a Kecskeméttől 

délre húzódó magyar állásokat, és a várost mindkét oldalról 
megkerülve, északnyugati irányban tör előre, Budapest felé.49 

A Vörös Hadsereg támadásának sikerét e térségben 3 t é 
nyező könnyítette meg: a meglepetés; a magyar csapatok gyors 
visszavonulása és az új harceljárás. A meglepetés elsősorban 
a magyarokat érte, a 15. magyar és a 8. magyar tartalék had
osztály annyira felbomolva menekült Budapest felé, hogy Hans 
v. Greiffenberg tábornok magyar csendőröket rendelt ki a fő
várostól délkeletre levő utakra, a menekülők feltartóztatására, 
és megszállatta a várostól keletre levő, korábban előkészített 
állásokat is. A szovjet harceljárásról pedig a legilletékesebb, az 
ellenséges főparancsnok, Hans Friessner írja a következőket: 

,,Az oroszok folytatták támadásaikat a Tisza és a Duna 
között. Tanultak a debreceni és a nyíregyházi csatából. Kötelé
keik kétszeri elvágása óvatosságra intette őket. Nem vonultak 
többé motoros kötelékeikkel összetömörülve az utakon, hanem 
20—30 harckocsiból álló páncélos csoportokra tagolódva halad
tak, s ezeket ágyúkkal ellátott gyalogság követte."50 

A Kecskeméttől keletre támadó szovjet csapatok hamaro
san elérik Nagykőröst, a nyugaton előnyomulok pedig novem
ber 2-án Alsónémedit. így két súlypont rajzolódik ki, Cegléd— 
Szolnok térségében, illetve Budapesttől délkeletre. Itt a szov
jet csapatok megpróbálnak menetből betörni a fővárosba, s a 
már említett állásokban elkeseredett harcokra kerül sor, de a 
támadást a németek visszaverik.51 

Ez első kísérlet után a 2. Ukrán Front, a főhadiszállástól 
kapott utasítás értelmében, átcsoportosítást hajt végre; meg
próbálja kettévágni a Budapesttől keletre levő ellenséges cso
portot, hogy utána északról, északkeletről és délről egyidejűleg 

48 R. stoves 675—676. old.; F. v. Senger und Etterlin 270^271. old. 
49 F, v. Senger und Etterlin 271. old.; Isztori ja IV. köt . 390—391. old.; H . 

Friessner 165. old. 
40 Minder re Id. H. Friessner 165—166. old, 
51 H. Friessner 166—167. old. ; Isztori ja IV. köt . 391. old. 
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támadva foglalja el a fővárost. Ez a támadás november 11-től 
26-ig tart , s bár számos helység felszabadul, a kitűzött célt 
mégsem sikerül elérni. Hasonlóan eredménytelen a december 
5. és 9. között tett újabb kísérlet is, melynek során a 2. Ukrán 
Front észak és nyugat felől próbálja átkarolni Budapestet.'"2 

A magyar főváros megközelítéséért vívott harcokkal egy-
időben a 2. Ukrán Front csapatai Tokaj és Szolnok között is 
nagyobb támadásokat indítanak, és jelentős sikereket érnek el 
Miskolc, Eger és Hatvan térségében. Közben a Tolbuhin mar
sall vezette 3. Ukrán Front november 7-étől Mohács—Duna-
szekcső térségében átkel a Dunán, és Szekszárd, illetve Pécs 
irányában támad.53 

A 3. Ukrán Front december 9-ére eléri a Velencei-tó déli 
körzetét és a Balatont, és itt védelembe megy át. A 2. Ukrán 
Front csapatai pedig Rozsnyótól délre átlépik a magyar—cseh
szlovák határt, illetve Balassagyarmatnál az Ipolyt. Ebben a 
helyzetben a főhadiszállás december 12-én azt az utasítást 
adja, hogy a 2. Ukrán Front Ipolyság körzetéből mért csapás
sal Esztergomtól északra érje el a Duna partját, s egyidejűleg 
kelet felől támadja Budapestet. Közben a 3. Ukrán Front Bics
kétől észak felé Esztergomnak előnyomulva, bekeríti a buda
pesti német és magyar erőket, s nyugatról keleti irányban tá
mad ellenük.54 

A támadást mindkét Ukrán Front december 20-án kezdi, 
s négy nap múlva, december 24-én este már bezárul a gyűrű 
a magyar főváros körül. A német vezetés sem novemberben, 
sem decemberben nem tudja a Vörös Hadsereg előnyomulását 
huzamosan feltartóztatni, s még kevésbé tud kezdeményezni. 
Hitler ugyan már novemberben parancsot ad Budapest min
denáron való tartására, és arra, hogy ott „házról házra" kell 
harcolni; a német főhadiszállás figyelme azonban ebben az 
időben a nyugati hadszíntérre, az Ardennes hegységben végre
hajtandó nagy német támadás előkészítésére irányul.55 

Ez idő tájt Hitler a magyarországi hadszíntérrel kapcso
latban csak irányelveket ad, így pl. elrendeli, hogy a Balaton 
és a Velencei-tó közül kiindulva, élesen délkeleti irányba tá
madást kell végrehajtani. Ez lett volna a „Spätlese" vállalko
zás, melynek végrehajtását Guderian december 17-én elren
deli. Friessner erre Zossenbe, a főhadiszállásra repül, mert 

52 isztorija IV. köt. 391. old. 
53 isztorija IV. köt. 391—392. old.; H. Friessner 173. s köv., 177. s köv. ös 

180 s köv. old. 
54 isztorija IV. köt. 393—394. old. 
55 H. Friessner 199., ill. 185. old.; az ardennes-i támadásra a legjobb munka 

W. Schaufelberger: Ardennen 1944/45. Allgemeine Schweizerische Militärzeit-
schrift 12/1962. sz., bő irodalomjegyzékkel. 
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szerinte a rossz útviszonyok, a páncélos csapatok üzemanyag
os lőszerhiánya miatt az egész vállalkozás eleve kudarcra van 
ítélve. A Guderiannal való beszélgetés során Friessner azt is 
javasolja, hogy Budapestet fel kell adni, és Székesfehérvár 
környékén kell védelemre berendezkedni. Hitler nincs jelen, 
mert ekkor már a nyugati határ közelében, „Adlerhorst" el
nevezésű főhadiszállásáról irányítja az ardennes-i hadművele
teket; Guderian pedig egyetért Friessnerrel. A vezérezredes 
így némiképp megnyugodva tér vissza Magyarországra.56 

A december 20-án megindult szovjet támadásra Hitler 
reakciója az volt, hogy a Heeresgruppe Süd főparancsnoksá
gát Otto Wöhler gyalogsági tábornokra bízta, s leváltotta Maxi
milian Fretter-Picot, a róla elnevezett seregcsoport főparancs
nokát is. Ez utóbbi helyét Hitler Hermann Balekkal, a pán
célos csapatok gyémántos lovagkereszttel kitüntetett táborno
kával töltötte be.57 

A vezető beosztású tábornokok leváltása katasztrofális 
helyzetben — ez az eljárás Hitlernek régi gyakorlata volt, de 
különösebb eredményt most sem hozott. A magyarországi had
színtéren a németek nem tábornok-hiánybari szenvedtek, ha
nem csapatokra, mindenekelőtt gyalogságra lett volna szük
ségük.58 Mivel előzőleg szinte minden tartalékukat és a szovjet 
fronton harcban nem álló csapatukat az ardennes-i támadás
hoz irányították, erősítést a magyarországi hadszíntérre csak 
más arcvonalról kivonva tudnak küldeni. S amikor 1944 kará
csonyának estéjén Budapest körülzárásáról jön hír, erre sor 
is kerül. Hitler Guderian tudta nélkül elrendeli, hogy a Varsó
tól északra a már hosszabb idő óta esedékes szovjet támadás 
miatt készenlétben álló IV. SS-páncélos hadtest, Herbert Otto 
Gillének, a Waffen-SS első . gyémántokkal kitüntetet t tábor
nokának vezetésével, „Totenkopf" és „Wiking" elnevezésű 
páncélos hadosztályaival, azonnal induljon Budapest felmen
tésére. A december 25-ére virradó éjszakán Gille Obergruppen
führer HimmlertőL a következő táviratot kapja: 

„A Führer ö n t jelölte ki, hadtestével együtt, hogy vezesse 
a felmentő lökést Budapestre, mivel ön , már többször be
kerítve, a körülzárt alakulatok sorsáért a legnagyobb meg
értéssel viseltetik, és az Ön hadteste a legjobban bevált a ke
leti fronton. A Führer elvárja ön tő l és hadtestétől, hogy föl-

56 H. Friessner 196—197. old.; Hitler Adlerhorstban Id. Butlers Lagebesprech
ungen 713. old.; Budapest feladásának indokolására ld. M. Frettei—Pico: Miss
brauchte Infanterie. Frankfurt/M. 1957. 141—142. old. 

57. H . .Friessner 205. s köv., a 208. oldalon közli a felmentési okirat facsi
miléjét is; G. Seemen: Die Ritterkreutzträger 14. old. és Hitlers Lagebesprech
ungen 8285—826. old., jegyzet. 

58 A gyalogság hiányára általában Id. M. Fretter—Pico 141—143. old. 
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mentsék Budapestet, és én elvárom Öntől, hogy nem okoz 
nekem csalódást."59 

A IV. SS-páncélos hadtest a kapott parancsra azonnal 
megindul Magyarországra, újév napján Győrben és Komárom
ban kirakódik, és még aznap Ács—Tata—Felsőgalla térségé
ben készenléti állást foglal. Feladata, hogy Tata—Vértestar-
ján—Bicske vonalban támadjon Budapest ellen. E támadás tá
mogatására a Galíciából Magyarországra hozott, és itt a IV. 
SS-páncélos hadtestnek alárendelt 96. gyaloghadosztály Süttő— 
Lábatlan—Nyergesújfalu térségében átkel a Dunán és a Duna 
jobb partján támogatja a tőle nyugatra előnyomuló SS-pán
célos hadosztályok támadását.60 

Az 1945. január 2-án, a hajnali órákban megindult táma
dás a szovjet csapatok heves ellenállása ellenére is tért nyer, 
de nagy veszteségek árán. A Wiking-hadosztály 1. vezérkari 
tisztjének naplója szerint 3-án a támadás, elsősorban a szovjet 
páncéltörő ágyúk miatt, lelassult, s emiatt Hermann Balek 
tábornok és Gille Obergruppenführer személyesen jelentek 
meg a hadosztályparancsnok harcálláspontján. Január 4-én 
még lassúbb lesz az előnyomulás, s bár másnap, 5-én sikerül 
Bicskét megközelíteni, 6-án már védekezniük kell. A támadó 
SS-hadosztályok nagy veszteségeket szenvednek, különösen a 
szovjet páncéltörőktől és légierőktől. Január 8-án a két had
osztály együttesen támad Bicskénél, de sikertelenül.61 

E támadás jelentőségét az is mutatja, hogy január 6-án 
maga Güderian vezérezredes is megjelent Gille harcálláspont
ján, és sürgette a támadás gyors folytatását. Gille ezért, más
napi parancsában már azzal próbálta lelkesíteni SS-eit, hogy 
a siker, Budapest felmentése, fordulatot idézhet elő a magyar 
hadszíntéren, és döntően befolyásolhatja az egész keleti arc
vonalat.62 

Budapest felmentésének kierőszakolására a németek a 
legjobb SS-páncélos hadtest mellett Göring birodalmi marsall 
ekkor már erősen megtépázott légierejét is fokozottan bevetet-

59 Budapes t k ö r ü l z á r á s á t a szovjet és imagyar m u n k á k á l ta lában dec. 26-ra 
teszik, holot t e t áv i ra t szövegéből és Hit ler több in tézkedéséből világos az, h o g y 
a körülzárás karácsony este történt, így emlékeznek erre vissza maguk a buda
pestiek is. — A fentiekre ld. H. Güderian: Erinnerungen 349. old.; a távirat szö
vege E. Kern: Die letzte Schlacht 120. old. 

60 E. Kern 137. old.: Felix Steiner: nie Freiwilligen. Idee und Opfergang. 
Göttingen, 1958. 295. old. és Hartwig Pohlman: Geschichte der 96. Infanterie-
Division 1939—1945. Bad Nauheim, 1959. 351. s köv. old. — Az 1945. januiár 1. 
utáni hadieseményeket Id. a Kriegstagebuch des KW id. mű rV/2. kötetében, 
és az ebből készült, ugyancsak P. E. Schramm által kiadott Die Niederlage 1945 
c , a müncheni Deutscher Taschenbuch Verlagnál 1962 októberében megjelent 
könyvben. 

61 A napló e részét közli F. Steiner: Die Freiwilligen 295—296. old. 
62 H . Güderian 350. o ld . ; E. Kern 148—149. old. 

438 



ték. Az SS-ek támadását a levegőből többek között az „Immel-
mann" repülőezred támogatta, melynek parancsnoka, Hans 
Ulrich Rudel alezredes épp 1945. január 1-én kapta meg azt 
a német hadi kitüntetést, melyből csak egyetlen példány ké
szült: a lovagkereszthez az arany tölgyfalombot. Ugyancsak 
részt vett ezekben a harcokban alakulatával Erich Hartmann 
százados is, a második világháború állítólag legeredményesebb 
vadászpilótája.63 

A németek megakadt támadását azonban sem Gille harc
kocsijai, sem Rudel páncéltörő ágyús zuhanóbombázói nem 
tudják előrevinni. Ezért január 9-én a Wiking átvonul Eszter
gomba, és onnan az időközben szintén Magyarországra szállí
tott és ugyancsak a IV. SS-páncélos hadtest alárendeltségébe 
került 711. gyaloghadosztályra támaszkodva, a fővárosban 
körülzárt „Feldherrnhalle" páncélgránátos hadosztály egy 
zászlóaljával január 10-én este kísérel meg újabb támadást 
Budapest felé. A Wiking 12-én elfoglalja Pilisszentkeresztet, 
de este 20 órakor Gille a Dél hadseregcsoport parancsára kény
telen beszüntetni a támadást, mivel Balek tábornok bekerítés
től tart.64 

Ez a veszély valóban fennállott, mert január 6-án a 6, 
szovjet gárda harckocsi hadsereg a 7. gárda hadsereggel együtt
működve, a Duna északi partján támadást kezd Komárom felé, 
s bár a németeknek ezt sikerül megállítani, ők is kénytelenek 
félbeszakítani a magyar főváros elleni előnyomulásukat, ami 
pedig a nyugatnémet hadtörténeti irodalom szerint, az egyet
len lehetséges alkalom lett arra, hogy a védők kitörjenek.65 

Hitler, aki az ardennes-i támadás meghiúsulása után 
figyelmét ismét a magyar hadszíntérre fordította, a kétszeri 
kudarc után sem látta be Budapest felmentésének lehetetlen
ségét, hanem újbóli támadásra adott parancsot. Ezt a támadást 
ugyancsak Gille hadtestének kellett volna végrehajtania, még
pedig a Székesfehérvártól nyugatra fekvő térségből kiindulva 
a magyar főváros felé, tehát nagyjából keleti irányban. A IV. 
SS-páncélos hadtest meglevő két páncélos hadosztálya mellé 
még megkapta az 1. és a 3. páncélos hadosztályt is.66 

63 Hans Ulrich Rudel: Tro tzdem. Gött ingen, é. n. 184. s köv. old. és A u s 
Krieg und Frieden. Göttingen, é. n. 7. s köv. old. — Rudel ezredének egy része 
Ju 87 típusú Stukákkal volt .ellátva, ezeket bombákkal vagy 2 db 37 mm-es 
páncéltörő ágyúval felszerelve, főleg harckocsik ellen vetették be. — Hartmann, 
aki a keleti fronton 352 légigyőzelmet ért el, 1961 áprilisában a nyugatnémet 
légierő „Geschwader Richthofen" alakulatának volt a parancsnoka. Ld. Gesch
wader der Luftwaffe mit Traditionsnamen. Soldat und Technik, 6/1961. sz. 285— 
287. old. 

64 F. Steiner 297—298. old.; E. Kern 150. s köv. old. 
65 F. Steiner 298. old. ; E. Kern 156—157. old.; A. Philippi—F. Heim 269. old. 
66 E . Steiner 299. old.; R. Stoves: i . Panzer-Divis ion 712—713. old. 
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Ez az erő, tehát 4 páncélos hadosztály indul meg január 
18-án előbb Székesfehérvár ellen. Ezt a várost, a 23. német 
páncélos hadosztály részbeni segítségével a IV. SS-páncélos 
hadtest január 22-én reggelre visszafoglalja, de a további tá
madás, jóllehet a 3. páncélos hadosztály eljut a Dunáig, január 
26-ára megreked. Másnap, január 27-én pedig a 3. Ukrán Front 
csapatai ellencsapást kezdenek, és sikerül mindenütt megállí
taniuk, sőt helyenként részben visszaszorítaniuk a németeket.67 

Ezekben a harcokban mind a Vörös Hadsereg, mind a né
metek részéről, fokozott szerepet játszottak a páncélosok. 
Budapest felmentésének kierőszakolására, illetve e felmentés 
meghiúsítására mindkét fél nemcsak általában legjobb erőit 
vetet te be, de legjobb páncélos erőit, harckocsijait is. Van 
olyan nyugatnémet vélemény is, mely szerint a német kudar
cok oka a szovjet harckocsiknak, mindenekelőtt a JSZ 2 típu-
súaknak minőségi fölénye.68 Engedjék meg, hogy ennél a kér
désnél, éppen jelentősége miatt, egy kissé elidőzzek. 

1941. júliusában, a Szovjetunió elleni támadás kezdetekor 
a németek legjobb harckocsija a Pz. IV volt. Ez a harckocsi 
akkor 18—20 tonnás volt, és rövid csövű, 75 mm-es L/24-es 
ágyúja páncélgránátjának a kezdősebessége csak 385 m sec. 
A vele szemben fellépő T 34/76 harckocsi 28 tonnás volt, 76,2 
mm-es, L/41,2-es ágyújának páncélgránátja abban az időben 
rendkívül magas, 621 m/sec. kezdősebességgel rendelkezett. 
Ez azt jelentette, hogy a Pz. IV. a T 34-est csak kivételes eset
ben, 500 m távolságon belül tudta kilőni, ha a torony alsó ré
szét hátulról eltalálta. Ilyen lövés pedig, Guderian szerint is, 
művészet volt. A T 34-es viszont a Pz. IV-et 1500 m-ről vagy 
ezen belüli távolságról nehézség nélkül ki tudta lőni. Ezért 
a T 34-esről, a második világháború legjobb harckocsijáról a 
nyugati irodalom ma is kijelenti, hogy az első fellépésekor tűz
erőben, páncélozottságban és mozgékonyságban minden más 
harckocsit felülmúlt.69 

A szovjet páncélos fegyvernemnek ezt a minőségi, meny-
nyiséggel csak a háború későbbi éveiben párosult fölényét a 
németek úgy próbálták kiküszöbölni, hogy a Pz. IV harckocsi 

67 R. Stoves 713. s köv . o ld . ; Isztor i ja IV. köt . 402. old. ; H. Guderian 365. 
s iköv. old. 

68 Gert Buchheit: Hitler der Feldherr. Die Zerstörung einer Legende. 
Rastatt (Baden), 1958. 470. old. 

69 A n é m e t ha rckocs ik adata i t , l e í rásá t és f ényképé t ld. F. M. von Senger 
und Etterlin: Die deutschen P a n z e r 1926—1945. München , 1959.; a szovjet h a r c 
kocs iké t W. D. Mostowensko: P a n z e r ges te rn u n d heu te . Berlin, 1961.; — a 
másod ik v i l ágháború és a későbbi időszak harckocs i ja i ra nagyon jól haszná lha tó 
ezenkívül az 1957 óta eddig 8 soroza tban megjelent Panze rkennb lä t t e r című, 
dr. Fritz Wiener és Herbert Hahn által készítet t , befűzhető lapoka t t a r ta lmazó 
összeál l í tás , Wien. — Guderian a T—34-ről E r i n n e r u n g e n 213. old.; dr. F. Wiener 
v é l e m é n y e : Panze rkennb lä t t e r , Serie I. Wien, 1957. 
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motorjának teljesítményét és páncélzatát megnövelték, s 1942. 
tavaszától L/43-as, 1943-től pedig L/48-as ágyúval látták el. 
Ennek az ágyúnak a páncélgránátja már 750—930 m/sec. 
kezdősebességet ért el. A németek ugyanakkor 1942-től be 
vetették a fronton a Pz. VI megjelölésű, 57 tonnás, 88 mm-es. 
L/56 ágyúval ellátott „Tigris" harckocsit. Ennek páncélgrá
nátja 810 m/sec. kezdősebességet ért el. A Tigris javított vál
tozata, a 70 tonnás „Királytigris" 1944-ben került a frontra, 
88 mm-es, L/70-es ágyúval, ennek páncélgránátja 1000—1130 
m/sec. kezdősebességgel repült ki a csőből. A T 34-es elleni 
harcra egyébként a németek az 1943-ban a csapatokhoz kerül t 
— s a kurszki csatában nagyon gyengén bemutatkozott — 
Pz. V megjelölésű Párducot szánták. Ennek külső formáját 
a T 34 különben szemmel láthatóan erősen befolyásolta. A n é 
metek által legjobban sikerült saját harckocsinak tartott Pá r 
duc azonban túlságosan nehézre sikerült, mert 75 mm-es, 
L/70-es, 935—1120 m/sec. kezdősebességű páncélgránátot lövő 
ágyújának elhelyezéséhez végül is egy 45,5 t összsúlyú járműre 
lett szükség. És ezeknél a harckocsiknál nemcsak a nagy súly 
jelentett problémát, hanem a Tigris és a Királytigris eseté
ben, a vasúti szállítás is. A Tigris ugyanis 373, a Királytigris 
pedig 375 cm széles volt, s ezért vasúti szállítás esetén a futó
mű külső görgőit le kellett szerelni, s a láncot is kicserélni 
keskenyebbre.70 

Közben természetesen a szovjet harckocsi tervezők sem 
tétlenkedtek, s 1943-ban a javított vagy új típusú német harc
kocsik már a 85 mm-es, L/53-as, kb. 800 m/sec. kezdősebes
ségű páncélgrátátot lövő ágyúval ellátott, több lényeges kor
szerűsítésen átment T 34-essel kerültek szembe. Ennél a harc- / 
kocsinál az előző T 34-es legfőbb hibáját, hogy tudniillik a 
toronyban csak 2 fő volt, s a parancsnoknak az irányzólövész 
feladatát is el kellett látnia, kiküszöbölték. 

A második világháború legjobb szovjet, és általánosság
ban is legjobb nehéz harckocsija, a 4 géppuskával és egy 
122 mm-es, L/45-ös ágyúval ellátott JSz 2 1944-ben került a 
frontra. Ennek súlya 45 t volt, és ez az adat, hogy tudniillik 

70 A német harckocsiknak a második világháború alatti fejlődésére a leg
jobb leírás Walter J. Spielberger: Der Panzerkampwagen I und seine Abarten 
1933—1941. Feldgrau, 3/1962. sz.; ugyanő: Der Panzerkampfwagen II und seine 
Abarten 1934—1944. üo. 4 1962. sz.; ugyanő: Der Panzerkampfwagen III und seine 
Abarten. Feldgrau, 1/1963. és 2/1963. sz.; ugyanő: Der Panzerkampfwagen IV und 
seine Abarten. Uo. 2/1963., 3/1963. és 4/1964. sz.; ugyanő: Der Panzerkampfwagen 
V „Panther" und seine Abarten 1941—1945. Feldgrau, 5/1963. és 6/1963. sz.; végül 
Der Panzerkampfwagen ,,Tiger" und seine Abarten 1941—1945. Feldgrau, 1/1964., 
2/1964. és 3/1964. sz. — Spielberger írja a Feldgrau, 5 1963. sz., 159. oldalon: „Letzt
lich hat dieser russische Wagen (azaz a T—34! B. J.) auch die Konstruktion des 
»Panthers« massgeblich beeinflusst." 
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a szovjet harckocsi tervezőknek egy ilyen, a német Párduccal 
azonos súlyú harckocsiban 122 mm-es ágyút sikerült elhelyez
niük, fényes bizonyítéka a szovjet haditechnika fölényének.7J 

Ez ismertetett harckocsi-típusokon kívül a magyarországi 
hadszíntéren természetesen még sok egyéb harckocsi, roham
löveg, páncélvadász vett részt. Ezek közül a szovjet SzU 76 
típusú, 76 mm-es ágyúval ellátott, 11,5 tonnás, könnyű önjáró 
löveget lehet megemlíteni, melyet a háború kitörésekor sietve 
dobtak a frontra. Egyéb önjáró lövegek után a kurszki csatát 
követő időben megkapták a csapatok a SzU 85 elnevezésű 
páncélvadászt, mely 85 mm-es ágyújával, a T 34-eshez ha
sonlóan, bármely német harckocsival sikerrel vette fel a 
harcot.72 

Visszatérve a magyarországi hadszíntérre, a januári heves 
harcokat februárban viszonylagos nyugalom váltja fel. 1945 
februárjának lényegében két fontosabb eseménye van: a buda
pesti német—magyar védősereg maradványainak kitörési kí
sérlete és a magyar főváros felszabadulása, illetve a Dunától 
északra vívott harcok. 

Budapesten mindvégig heves küzdelem dúlt, s mint isme
retes, a 2. Ukrán Front katonái valósággal házról házra ha
ladva tudnak csak előnyomulni. Január 18-án felszabadul a 
pesti oldal; a németek a Duna-hidakat felrobbantva, Budára 
szorulnak vissza. A Wehrmacht hadijelentés Budapestet feb
ruár 12-étől kezdve nem említi többé, majd február 15-én 

•hírül adja, hogy a 26 750 főre leolvadt védősereg, közte 10 000 
sebesült, kitörést kísérelt meg. A kitörést azonban a szovjet 
csapatok a Budától nyugatra húzódó hegyes-dombos vidéken 
felszámolják, s a Zsámbéktól nyugatra húzódó térségben a 
német vonalakat csak 785 fő éri el.73 

Az említett másik esemény, a Dunától északra vívott har
cok voltaképpen nem önmagukban, hanem a 6. SS-páncélos 
hadsereg Magyarországra jövetele és itteni bevetése szempont
jából érdekesek. 1945. január 16-án Hitler tudniillik elhatá
rozza, hogy a nyugati front ismét védelembe megy át, s az 
ily módon ott felszabaduló 6. SS-páncélos hadsereget Magyar
országra küldi. Guderian, erről értesülve, saját bevallása sze
rint önkívületi állapotba kerül, de Hitlert sem ő, sem senki 
nem tudja rábírni elhatározásának megváltoztatására. Hitler 
kijelenti, hogy a magyar olaj és olaj feldolgozó ipar nélkülöz
hetetlen és döntő a háború kimenetele szempontjából. ,.Ha Ön 

71 A T—34-es szerkezeti változtatásaira W. D. Mostowenko 126., 135. és 138— 
139. old.; a JSz 2-re uo. 140—141. old. 

72 Ld- W. D. Mostowenko 137. old. 
73 Hitlers Lagebesprechungen 803. old. jegyzet. 
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nem kap többé üzemanyagot — mondja Guderiannak —, harc
kocsijai nem tudnak mozogni és a repülők nem szállhatnak fel. 
Ezt Önnek is be kell látnia. Az én tábornokaimnak azonban 
fogalmuk sincs a hadigazdálkodásról." Más adatok szerint 
Hitler nemcsak az olaj, hanem a dunántúli élelmiszer miatt is 
ragaszkodott Magyarország mindenáron, más frontok rovására 
is való tartásához.74 

Az 1. és II. SS-páncélos hadtestből álló 6. SS-páncélos 
hadsereget január végén kezdik Magyarországra szállítani, az
zal a tervvel, hogy beérkezése után a 6. hadsereggel és a 2. 
páncélos hadsereggel, végül az E hadseregcsoport erőivel egye
temben a Dunántúlon nagy támadást indít, s a szovjet csapa
tokat a Duna vonalára veti vissza. A németek e támadás meg
kezdése előtt azonban észak felől biztosítani akarják magukat, 
ezért előbb az úgynevezett Garam-hídfő felszámolására az I. 
SS-páncélos hadtest: az 1. SS-páncélos hadosztály „Leibstan
darte Adolf Hitler", a 12. SS-páncélos hadosztály ,.Hitler
jugend" és a „Hoch- und Deutschmeister" gránátos hadosz
tály a Dunától északra február 17-én támadást kezd. A szov
jet hídfőt egy héten át tartó harcokban fel is számolják, de 
a hadosztályokat innen a tervezett nagy támadáshoz a Balaton 
és a Velencei-tó közötti kiindulási állásba kell átcsoportosítani, 
és ez időbe telik.75 

A márciusi támadás 6-án a Dráva vonalán, a „Waldteufel" 
vállalkozással indul, 4 hadosztály észak, Mohács felé tartó tá
madásával. Egyidejűleg a 2. német páncélos hadsereg a Bala
tontól délre Nagybajomnál keleti, Sepp Dietrich 6. SS-páncé
los hadserege és a 6. hadsereg a Velencei-tónál délkeleti irány
ban támad. Kezdeti sikerek után a támadás a Duna elérése 
előtt megakad, s mintegy 10 nap múlva már a Vörös Hadsereg 
kezd támadni.76 

Ennek a Hitler által személyesen tervezett és előkészített, 
jelentős páncélos, köztük SS-erőkkel végrehajtott támadásnak 
a kudarca Hitlernek, Tippelskirch volt német tábornok sze-

74 Guderian 357. old.; R. Stoves: Die 1. Panzer-Divis ion 745. és 747. old.; 
az egészre ld. még Kurt v. Tippelskirch: Geschichte des zweiten Weltkrieges. 
Bonn, 1956. 2. kiad. 499. old. 

75 isztor i ja Velikoj Otyecsesztvennoj Vojni. V. köt . Moszkva, 1963. 194. 
old . ; Panzermeyer (Kurt Meyer): Grenad ie re . München—Lochhausen , 1956., eb
b e n Hubert Meyer: Der Einsatz de r 12. SS-Panzerdivis ion. 338—339. old.: Dr. Hel
muth K. G. Rönnefarth: Reichs-Grenadier-Divis ion „Hoch- u n d Deu t schmeis t e r " 
1938—1945. Fe ldgrau , 6/1956. 134. old. 

76 isztor i ja V. köt. 195. s köv . old.; n é m e t részről R. Stoves, F. v. Senger 
und Etterlin, H. Meyer, H. Pohlman és m á s o k id. m u n k á i n kívül Id. mindenek 
előtt az e semények n a p o n k é n t i l e í rásá ra Die Nieder lage 1945 id. m ű 241. s köv . ' 
old. — Ebből az is. világos, hogy a támadás mindhárom irányban március 6-án 
kezdődött, és nem, mint H. Heiber a Hitlers Lagebespremhungen 907. cid. láb
jegyzetében állítja — az E hadseregcsoport kivételével — március 9-én. 
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rint, „a csontja velejéig hatott. Az itt bevetett SS-hadosztályok 
részei, köztük saját testőrsége, akiknek hűségére ő szikla
szilárdan épített, nem állták meg helyüket. Ök is a végén vol
tak az erejüknek — és a hitüknek. Határtalan haragjában meg
parancsolta, hogy fosszák meg őket a nevét viselő karszala
goktól."77 

Egy ilyen parancs létezését természetesen a nyugatnémet 
irodalom sem tudja tagadni. Az SS rehabilitációja érdekében 
azonban maguk az SS-ek megkísérlik, hogy a parancs kelet
kezéséért Otto Wöhler tábornokot, a Dél hadseregcsoport fő
parancsnokát tegyék felelőssé. Szerintük Wöhler valótlan j e 
lentést adott Guderiannak. A már idézett Hubert Meyer volt 
SS-tiszt a következőket írja: 

„A hadseregcsoport-főparancsnok, Wöhler vezérezredes (!), 
a balatoni támadás idején az arcvonal mögött találkozott 
a Leibstandarte egyik, lövegével hátrafelé vonuló ködvető
személyzetével, és kérdőre vonta őket. A lövegvezető jelen
tette, hogy motorhiba miatt elvesztette egységét és most ke 
resi. A vezérkar főnökével folytatott egyik telefonbeszélgetés 
alkalmával Wöhler vezérezredes a támadás balsikere miatt 
azzal igazolta magát, hogy maga az SS sem tudja magát ta r 
tani és hátramegy, mint azt ő személyesen megállapította. 
A helyzetmegbeszélésen a vezérkar főnöke ennek megfelelően 
jelentett. Ez vezetett a karszalagparancshoz."78 

Ezzel, még a nyugatnémet irodalomban is egyedi megálla
pítással szemben nyugodtan elfogadhatjuk Tippelskirch már 
idézett, és Guderian emlékiratai által is alátámasztott vélemé
nyét. Guderian egyenesen arról ír, hogy az SS-ek alakulatai, 
parancs ellenére, zárt kötelékben vonultak hátra, harckocsik 
fedezete alatt. Ezért „ezekben a hadosztályokban bízni többé 
nem lehetett". Guderian szerint is tombolt Hitler, és a kiadott 
paranccsal őt, Guderiant akarta Magyarországra küldeni.79 

Ez a magyarországi német támadás egyben a második 
világháború utolsó német támadása is; s összeomlását jó két 
hét múlva Magyarország, ezután pedig Ausztria felszabadulása 

77 K. v. Tippelskirch id. mű 500. old. — A hitleri hadseregben az Ärmel
streifen, a Wehrmachtnál és az SS-nél is, nem egyszerű jelvény, hanem kitün
tetés volt, letépése így büntetésnek számított. 

78 Panzermeyer 342. old. — Otto Wöhler 1943. j ú n i u s 1-én lett gya logság i 
tábornok; ezt követően! többé nem lépett elő, így 1945-ben nem lehetett vezér
ezredes! Ld. W. Keilig 211/369. old. —• A ködvetőre Id. Fritz Wiener: Die Nebel
werfer 1939—1945. Feldgrau, 2/1959., 3/1959., 5/1959. és 6/1959. sz., ez utóbbi helyen 

'irodalommal. 
79 H. Guderian 381. old. — Érdemes megjegyezni, hogy az SS-irodalom leg

újabb terméke Felix Steiner már idézett, Die Armee der Geächteten c. könyve 
is a 6. SS^páncélos hadsereg „balsiker"-érői beszél, melyért Hitler a karszala-
gok elvonásával „büntette" SS-eit, 216. old. 
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követi. Március 16-án a Vörös Hadsereg megy át támadásba, 
s ennek üteme felülmúlja az elmúlt őszi tiszántúli és Duna— 
Tisza közi előnyomulásét. A német véderő főparancsnokságá
nak hadműveleti naplójában március 17-én szerepel először 
a szovjet támadás; 19-én Székesfehérvár már a harcvonalban 
van; 21-i bejegyzés szerint a város f/5 része elveszett; 22-én 
pedig a 2. Ukrán Front teljesen kézrekeríti a várost.80 

Egyébként Hitler még ekkor, március vége felé sem akarja 
tudomásul venni, hogy a magyarországi fronton most már 
végérvényesen a Vörös Hadsereg diktál. Március 23-án, tehát 
Székesfehérvár felszabadulása után megparancsolja, hogy a 
várost „minden körülmények között tartani kell!" Ezt a pa
rancsot már az SS sem hajtja végre. Az SS-hadosztályok és 
az egyéb alakulatok egymással mit sem törődve, menekülnek, 
özönlenek nyugat felé.81 

Székesfehérvár körül aránylag hosszú ideig is tartott a 
harc, mivel a várostól északra nyugati irányban indított szov
jet támadás már az első napon, tehát 16-án délelőtt 10 órakor 
Hajmáskért veszélyezteti. A Vörös Hadsereg előnyomulása 
olyan ütemben halad, hogy a csapatok március végére már az 
osztrák határ közelében harcolnak. A német hadműveleti napló 
bejegyzése szerint március 30-án a Vörös Hadsereg eléri Kő
szeget, és ezzel a magyar—stájer határt . Itt, a határvonalon 
a németek megpróbálják tar tani az úgynevezett „Reichs-
schutzstellung"-ot, de hasztalanul: április 4-én magyar terü
leten minden harccselekmény végetér, az ország teljesen fel
szabadul!83 

A Magyarországon 1944 szeptember vége és 1945 április 
eleje között lezajlott hadműveleteknek már ilyen vázlatos át
tekintése is több dolgot muta t : 

1. A Vörös Hadseregnek az egész keleti arcvonalon, Ro
mániától és Jugoszláviától a Baltikumig folytatott hadműve
letei keretében a magyarországi front, minden jelentősége 
ellenére sem volt főfront. 

2. Ezzel szemben a hitleri hadvezetés számára a magyar 
hadszíntér jelentősége, szeptembertől egészen márciusig ál
landóan fokozódott, s maga Hitler, az ardennes-i ellentámadás 
előkészítésének rövid időszakát kivéve, rendkívül nagy figyel
met szentelt neki. 

80 isztor i ja V. köt . 206. s köv . old.; Die Nieder lage 1945 278. s köv. old. 
81 F. Steiner-. Die Armee der Geächteten 218. old.; H. Rönnefarth id. cikk, 

Feldgrau, 6/1956. sz. 135. old. 
82 R . stoves 754. s köv. , 769. s köv. és 779. s köv . old.; Die Nieder lage 1945 

317. s köv. old.; Isztorija V. köt . 211. old. 
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3. A 2. és a 3., illetve a 4. Ukrán Front feladatát mind
végig a saját erőivel oldotta meg, tehát nem vont el más arc
vonalról csapatokat. 

4. Ezzel szemben a Dél hadseregcsoport már a hadműve
letek megindulása előtt erősítéseket kapott. Később is szinte 
állandóan érkezett erősítés. Külön ki kell emelni a IV. SS-
páncélos hadtestnek a Visztula frontról való kivonását, mely 
így a január 12-én indított nagy szovjet támadás sikeréhez já
rult hozzá, majd azt a körülményt, hogy a 6. SS-páncélos had
sereg Franciaországból nem a Kelet-poroszországi arcvonalra, 
hanem Magyarországra került. 

Ezek a tények: a németek részéről a magyar hadszíntér 
állandó előtérben állása, oda rendszeresen és növekvő mér
tékben erősítések küldése egyben azt is világossá teszik, hogy 
miért volt szüksége a Vörös Hadseregnek több, mint hat hó
napra az ország felszabadításához. 

Befejezésül a kérdés irodalmával kapcsolatban szeretnék 
felvetni néhány gondolatot. Az ötvenes években keletkezett 
szovjet (és magyar) feldolgozások elsősorban sajtó- és hasonló 
jellegű anyagra, legjobb esetben a T ASSZ jelentéseire alapul
tak. Akkoriban, a személyi kultusz éveiben, a magyarországi 
hadműveleteket az úgynevezett „sztálini tíz csapás" kereté
ben tárgyalták, s ez a körülmény, a felhasznált kevés és egy
oldalú forrásanyaggal párosulva, lehetetlenné tette a szín
vonalas és kellő részletességű kutatást. 

örvendetes változást jelent ,,A Szovjetunió Nagy Hon
védő Háborújának története 1941—1945" című, hatkötetes 
sorozat megjelenése. A részletes levéltári anyagon alapuló, 
jegyzetelt, a nyugati irodalmat is figyelembe vevő nagy mun
kának a IV. és V. kötete tárgyalja a magyarországi hadszíntér 
eseményeit. A Zrínyi Kiadó közléséből tudjuk, hogy a sorozat 
magyar nyelven való megjelentetése ebben az évben kezdő
dik — így a magyar vonatkozású kötetekre sajnos csak 1965 
második felében és 1966-ban kerül majd sor. E szovjet munka 
eredményeinek megismerésén és felhasználásán túl a hazai 
kutatást nagymértékben megkönnyítené, ha szovjet emlékira
tok és egyes alakulatok történetei is rendelkezésünkre állná
nak.83 Mindez óriási segítség a hazai kutatásnak, de az esemé
nyek teljes részletességű megismeréséhez és értékeléséhez a 
szovjet levéltárak anyagának hozzáférhetővé válására, a szov-

83 Az előadás megtartása után, 1964. június 7-én közölte a Népszabadság, 
hogy a felszabadulás 20. évfordulójára Moszkvában Malinovszkij marsall és má
sok visszaemlékezéseit tartalmazó gyűjteményes kötet jelenik meg. 
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jet és a zsákmányolt német és magyar hadműveleti iratok 
eredetiben való tanulmányozására lenne szükség. 

A Magyarországra vonatkozó német hadtörténeti irodalom 
eddigi anyagát nagyjából 3 csoportra lehet osztani, mégpedig: 
emlékiratokra, különböző csapattestek történeteire, legújab
ban pedig okmánypublikációkra. Az emlékiratok közül első 
helyen Hans Friessner volt vezérezredesnek, a Dél hadsereg
csoport egykori főparancsnokának, a magyar történészek által 
eddig szinte figyelemre sem méltatott „Verratene Schlachten" 
című könyvét említeném. Jóval kevesebb adatot tartalmaz a 
6. német hadsereg, illetve a Fretter-Pico seregcsoport volt fő
parancsnokának, Maxillian Fretter-Pico szolgálaton kívüli tü
zérségi tábornoknak „Missbrauchte Infanterie" címmel 1957-
ben kiadott munkája. 

A csapat-történetek közül első helyen egy nem szorosan 
ilyen jellegű munkát, Hans Kissel könyvét kell említeni. 
A „Die Wehrmacht im Kampf" elnevezésű sorozat 27. kötete
ként 1960-ban megjelent, „Die Panzerschlachten in der Puszta" 
című munka a tiszántúli harcokban részt vett különböző ala
kulatok hadműveleti naplói, tisztek feljegyzései és visszaem
lékezései alapján készült. Azóta egyébként számos hadosztály
történet jelent meg, itt csak az 1. páncélos és a 24. páncélos 
hadosztály történetére, továbbá a 96. gyalogosztály történetére 
utalnék. 

Figyelemre méltó jelenség, hogy Nyugat-Németországban 
a legutóbbi években több, a magyarországi hadműveletekre is 
értékes anyagot tartalmazó dokumentumgyűjtemény jelent 
meg. Ezek közül elsősorban a Helmut Heiber által közzétett 
„Hitlers Lagebesprechungen"-re, és a Percy Ernst Schramm 
által kiadott „Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehr
macht" IV. kötetére hívnám fel a figyelmet. 

Ebből a rövid felsorolásból szembetűnik, hogy mennyi
ségileg a német irodalom jóval több a szovjetnél, noha a né
metek a Nagy Honvédő Háború történetéhez hasonló igényű 
és jelentőségű összefoglaló munkát nem tudnának elkészíteni, 
ilyet még csak nem is terveznek.84 A nagyszámú emlékirat, 
részkérdéssel foglalkozó feldolgozás és hadosztály-történet pe
dig annak bizonyítását szolgálja, amit a német véderő fő
parancsnoksága hadműveleti naplójának utolsó bejegyzése 

84 Érdemes ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy Hans-Adolf Jacobsen a 
Wehrwissenschaftliche Rundschau 1962. 9. és 10. számában „Zur Konzeption 
einer Geschichte des Zweiten Weltkrieges 1939—1945" című hosszabb cikkében 
kifejtette a második világháború történetének megírására vonatkozó elgondolá
sát, és közölte az általa 2 fő részre (1939—4943, 1943—1945) tagolt mű vázlatát 
is. — Tudomásom szerint e cikk nem keltett komolyabb visszhangot. 
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1945. május 9-én megfogalmazott, hogy „a német véderő ha
talmas túlerővel szemben becsülettel maradt alul". E bejegy
zés szerint ,,a front és a haza egyedülálló teljesítménye a tör
ténelem későbbi igazságos ítéletében találja majd meg vég
leges méltatását". Azt hiszem, e szavakat nekünk is figye
lembe kell vennünk, és a magyarországi hadműveletek mene
tének és körülményeinek feltárásával, a második világháború 
egész történetébe való beleágyazásával is segítenünk kell a 
történelemnek megfogalmazni a hitleri Wehrmacht feletti 
ítéletet. 
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