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A hadművelet megindulása 

A német hadvezetőség a rendkívül gondos előkészületek után úgy hatá
rozott, hogy a nyugati arcvonalon indítandó hadászati támadását 1944. 
december 16-án kezdi meg. A dátum megválasztását az indokolta, hogy a 
sokéves tapasztalat szerint ez időben az Eifel és Ardennek hegység vidékén 
huzamosabb időn keresztül fagyos, ködös, felhős időjárás az uralkodó, ami 
többnyire teljesen lehetetlenné teszi a légierő alkalmazását. 

A német hadvezetőség abból kiindulva, hogy derült időben nem tudja 
a nyugatiak repülőit lefogni, olyan időponthoz akarta rögzíteni a támadást, 
amikor nem érvényesülhet ez a nyugatiak győzelmi esélyeit döntően befo
lyásoló tényező. Hitler szerint a szövetségesek sikereiket csupán repülőik
nek köszönhették. S ha ezek — szerinte — a rossz időjárás által kikapcso
lódnak, úgy a nyugatiak „egy hatalmas támadás nyomása alatt össze fognak 
roppanni".2 

Az általában december közepétől január végéig tartó borús, felhős idő
járás elősegítette azt is, hogy a csapatok az ellenséges légi félderítés veszélye 
nélkül elfoglalják állásaikat, a támadás megindulása után pedig zavartala
nul folytathassák a harcoló kötelékek részére az utánpótlás szállítását.3 

A rossz időjárás természetesen a gyenge német légierő tevékenységét is 
akadályozta. A náci hadvezetés azonban nem mondhatott le olyan felada
tok megoldásáról, amelyeik végrehajtására elsősoriban a repülők voltak hiva
tottak. Az ellenség utánpótlási vonalainak rongálását, a vezetés szerveinek 
megsemmisítését, raktáraik, hidak és más objektumok elpusztítását ezért 
speciális különítményeikkel akarták végrehajtani. 

Ezért a hadműveleti tervekkel kapcsolatosan született egy másik titkos 
javaslat is, amely amerikai egyenruhás ejtőernyős csoportok és az arcvona
lon átdobott, amerikai páncélosokkal és felszereléssel ellátott különítmé
nyek — polgári ruhás diverziós osztagok egyidejű felhasználásával — alkal
mazását irányozta elő. Ezeknek az egységeknek az volt a feladata, hogy az 
amerikai vonalak mögött növeljék a zűrzavart, törzseket és parancsnoksá-

1 Gazsi József a német támadás politikai és katonai céljait, az offenzíva előkészítését és 
.terveit, valamint a támadó és védő hadsereg helyzetét a Hadtörténelmi Közlemények 1963. 
1. számában megjelent tanulmányában mutatta be. Ebben a feldolgozásban az ardenni had
műveletbet elemzi. — A Szerk. 

2 Chester Wilmot: Der Kampf um Europa. Frankfurt a. M.—Berlin, Alfred Metzneŕ Ver
lag, 1954. 598. o. 

3 K. C. K. Ensor: Kurzgefasste Geschichte des Weltkrieges. 1939—1945. Zürich—New York, 
Europa Verlag, 108. o. 
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gdkat támadjanak meg, rongálják a híradó vonalakat, tegyék lehetetlenné 
az országúti és vasúti közlekedést stb. Feladatukhoz tartozott az is, hogy 
a főerők beérkezése előtt elfoglalják a Maas átjáróit és hídfőt foglalva lehe
tővé tegyék a német csapatok gyors élőrehaladását. 

A diverziós tervek megvalósításában fontos szerepet játszott a Mussolinit 
kiszabadító Skorzeny Ottó is, aki amerikai egyenruhában és felszereléssel 
egy egész páncélos csoportot vezetett az arcvonal mögött/1 Ezek az irregu
láris alakulatok nagy szerepet játszottak az ardenni támadás során. Jelen
tőségük valójában nem is tényleges haroértéküikben rejlett, hanem abban, 
hogy tevékenységük demoralizálóan hatott a védelmi harcot folytató 1. Ame
rikai Hadsereg katonáira.5 

A náci hadvezetőség a körülmények gondos mérlegelése alapján a csapa
tok támadásának idejét december 16-ában állapította meg. Hitler személye
sen akarta ellenőrizni az utolsó előkészületeket, ezért december 12-én az 
arcvonal közelébe, Ziegenbergbe utazott, ahol a hadosztály és az ettől ma
gasabb egységek parancsnokainak 2 órán át „eligazítást" tartott. A meg
beszélés során a támadás politikai és katonai céljait magyarázta.0 

Westphal német tábornok — aki szintén részt vett ezen a tanácskozáson 
— a ,,Heer im Fesseln" című könyvében részleteket közöl Hitler beszédéből, 
amelynek gondolatmenete nagyjából a következő volt: A keleti front stabi
lizálódott. A nyugati arcvonal létrejötte csupán csodával magyarázható. 
Ilyen csodák azonban nem ismétlődnek rneg. Most a nyugati arcvonal ren
delkezésére bocsátják a szükséges erőket. Nem lenne helyes, ha ezeket az 
erőket csak védelemre használnák fel. Védelemmel nem lehelt elkerülni a 
területi veszteséget. Ez csupán támadással lehetséges. Ezért elhatározta, hogy 
a nyugati arcvonalon ismét magához ragadja a kezdeményezést — közölte 
Hitler —, majd ismertette az offenzíva részletes tervét.7 

A megbeszélés során a Führer azt is megígérte, hogy a kellő üzemanya
got és a csapatok egyéb szükségleteit feltétlenül biztosítani fogják. A tanács
kozás résztvevői között voltak olyanok, akik próbálták bizonygatni Hitler
nek, hogy a kitűzött célokat a rendelkezésre álló erőkkel nem tudják elérni, 
de ő élesen szembeszállt ezzel a nézettel, mondván, hogy más mód pedig 
nincsen a győzelem kivívására. 

A katonai vezetők az értekezleten úgy vélekedtek, hogy a támadás sike
rét a meglepés és az első napok eredményei döntik el, tehát arra kell töre
kedniük, hogy a lehető legrövidebb idő alatt elérjék a Maas vonalát. Ha ez 
nem sikerül — mondták —, úgy az offenzíva kudarcával kell számolni, s 
ezután a támadás folytatása csupán esztelen erőpazarlás lenne. Mint látni 
fogjuk, ezt a feltevést a későbbi események teljes egészében igazoltaik is.8 

A támadást megelőző napokban a német vonalak mögött lázas tevékeny-

4 Männer und Taten. Ritterkreuzträger erzählen. München,, Hans Möller Witten—J. F. 
Lehmanns Verlag. Vö. Paul Collonia hadnagy visszaemlékezésével. Lásd még erre: Allge
meine Schweizerische Militärzeitschrieft. 1962. december. 713—743. o. — Itt bőségesen talál
ható anyag Skorzeny akciójára. 

•' Mi sem jellemzi jobban a fasiszták barbarizmusát, minthogy ilyen, a nemzetközi jog
gal ellentétes lépéseik megtételére is hajlandóak voltak. A háború törvényei — pontosabban 
a hágai egyezmények — ugyanis szigorúan tiltják az ellenfél egyenruhájának felvételét. 
„Tilos az álnokság, mint pl. a visszaélés . . . az ellenség hadi jelvényével és egyenruhájával 
— olvashatjuk Hajdú Gyulq: Nemzetközi jog (Budapest, Tankönyvkiadó, 1954. 394.) című 
könyvében. Érdemes emlékeztetnünk ama, hogy a nácik két évvel ezelőtt még megenged
hetetlennek tartották a nyugatiak némiliag hasonló, úgynevezett „kommandó" hadviselését, s 
elrendelték minden elfogott csapatnák utolsó emberig való lemészárlását. A mérnetek tehát 
megengedhetőnek tartották azt a harci formát, amelyért a nyugatiaknak halálbüntetést 
adtak. Úgy érzem, ez a kis összevetés jól jellemzi a fasiszták „erkölcseit". A hírhedt 
kommandoparancsot lásd H. A. Jacobsen: 1939—1945. Der zweite Weltkrieg in Chronik und 
Dokumenten. Darmstadt, Wehr und Wissen Verlagsgesellsöhaft, 419. o. 

6 Adolf Heusinger: Befehl im Widerstreit, Hermann Leins. Tübingen, Rainer Wunder
lich Verlag. 375. o. és Schellenberg: Mtemoiren. Verlag für Politik und Wirtschaft, 348. o. 

7 Siegfried Westphal: Heer im Fesseln. Bonn, Athänaeum Verlag, 1952. 270. o. 
5 Weltkrieg. Í939—1945. Stuttgart, Buch und Zeitschrieften Verlag, 1954. 64—66. O. 
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ség folyt. Naponta mintegy száz vonat futott 'be különböző felszereléssel és 
hadianyaggal, az egyirányú közlekedési utakon szüntelenül gördültek az 
arcvonal felé a páncélos és gépesített csapatok, a törzsek és parancsnoksá
gok ismételtein ellenőrizték a felkészültséget. 

A lövészerők december 14-ről 15-re virradó éjszaka érkeztek be állá
saikba, míg a páncélosak 13-án és 14-én éjjel foglalták el a megindulási 
terepszakaszt. A tüzérek december 8. és 13. között az éjszaka leple alatt 
vonultak az arcvonal közelébe.9 

A beérkező csapatok sehol sem mentek az arcvonal közvetlen közelébe, 
nehogy a védők idő előtt felfedjék a készülő támadást. Mivel a szemben
álló feleik között különböző távolságok voltak, intézkedéseket dolgoztak ki 
arra, hogy a támadó kötelékek egy időben lépjenek harcérintkezésbe az 
amerikaiakkal. 

Ebben az időben a 750 km-es nyugati arcvonalon — északról délre szam-
bavéve őket — a következő hadseregek voltak: 1. Kanadai, 2. Angol, 9., 
1., 3., 7. Amerikai, 1. Francia Hadsereg. Ezek együttes ereje 87 hadosztályt 
tett ki, amelyből 25 páncélos hadosztály volt. A 9., 1. és 3. Amerikai Had
sereg a Saargemündtől Aachenig, az arcvonal középső szakaszán Bradley 
tábornak parancsnoksága alatt tevékenykedő 12. hadseregcsoport állomá
nyába tartozott. Tőle északra a 21., délre a 6. hadseregcsoport volt. 

A német támadás Hodges tábornok 115 km-es laircvona'lrészt elfoglaló 
1. Amerikai Hadsereg ellen irányult, amelynek sávhatára kétharmad rész
ben az ardenni hegység övezetébe esett. A fasiszta offenzívának 'kitett sza
kaszon Middleton tábornok VIII. hadtestének mintegy 4 hadosztálya védett. 
Ezek az alakulatok fáradt, megtépázott, a hürtgeni erdőben megtizedelt 
egységek voltak, amelyek mögött csupán egy páncélos hadosztály állt tar
talékban.10 Az inváziós erők össztartaléka is meglehetősen kevés volt, csu
pán 4 gyalog-, és 3 páncélos hadosztályra számíthattak. 

Látható tehát, hogy a német áttörés sávjában gyenge amerikai erők tar
tózkodtak. Nem sok jót ígért azonban a támadók számára, hogy déli szár
nyaikon ott volt Patton tábornok erejének teljében levő 3. hadserege, amely 
éppen befejezte előkészületeit a Saar elleni támadásra. Északon Aachen 
körzetében összpontosultak még jelentősebb nyugati erők, amelyek a néme
tek előrenyomuló magasabbegységei ellen oldalról bármikor bevethetők 
voltak. Ezek a tényezők a későbbiek folyamán valóban döntően estek latba. 

Az angol—amerikai csapatokkal szemben északon az ,,A", középen a ,,B'', 
délen a ,,G" német hadseregcsoport állt. Ezek állományában — északról 
délre nézve — a 15., az 1. ejtőernyős, az 5. páncélos, a 7., az 1. és a 19. 
hadsereg tartozott. A 6. SS páncélos hadsereg a kölni síkságon tartalékban 
volt. 

A német hadseregek ereje mintegy 75 hadosztályt és harccsoportot tett 
ki, amelyből 11 hadosztály páncélos volt. A hadosztályok számának puszta 
összevetése alapján azonban hamis képet kapunk. Míg az angol divíziók 
18 000, az amerikaiak 14 000 (a páncélosok 11000) emberiből álltak, addig 
a fasiszták 8—11 ezres létszámú, meglehetősen rossz erőállapotú, fáradt, 
elvérzett hadosztályokat tudtak kiállítani. Amerikai be/cslések szerint a nyu
gaton volt német erők 39 harcképes hadosztálynak feleltek meg. 

Az ardenni vállalkozásra Model vezérezredes főparancsnoksága alatt a 6. 
SS páncélos és 5. páncélos hadseregeket (parancsnok Sepp Dietrich és 

9 Cossé Brissac: La contre offensive allemande des Ardennes. Revue Historique de 
l'Armée, 1955. 2. sz. 121—148. o. 

10 Omar Bradley: A Soldier's Story of the Allied Campaigns from Tunis to the Elbe. 
Eyre, Spottiswoode, London. 21. fej.; Az angol—amerikai hadosztályok számára lásd: A má
sodik világháború, Budapest, Zrínyi Kiadó, 1963. 343. o.; Gyeborin (A második világháború. 
Budapest, Zirínyl Kiadó, 1961. 443. o.) már 90 hadosztályról beszél. Kulls (A második front. 
Budapest, ZJrínyi Kiadó, 1962. 512. o.) 64 hadosztályról szól. 
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Hasso Manteuffel), va lamint a Brandenberger tábornok vezénylete alat t 
álló 7. hadsereget jelölték ki. A 6. hadsereg sávha tá ra 30, az 5.-é 45 k m 
széles volt. 

Ezek ál lományába végülis 7 páncélos, 11 gyalogos, 1 gépkocsizó, 2 ejtő
ernyős hadosztályt és 2 gyalogos dandár t vontak össze. A hadosztályokat 
feltöltötték, új felszereléssel és fegyverekkel lá t ták el. A 6. SS páncélos 
hadsereg ember- és anyagellátása különösen jó volt. Az arcvonal mögött 
számottevő tar ta lékkal a németek sem rendelkeztek. A hiányzó hadosztá
lyokat ügyes hadászati tervezéssel és magasalbbegységeik bizonyos átcso
portosításával aka r t ák pótolni. 

A nyugaton szembenálló felek erejét az a lábbiakban foglalhatjuk össze: 1 0 3 

nyugati hadosztály 87, német hadosztály 39, arány 2,2 : 1 
ebből páncélos ho. 25 (a tényleges erőt 11 ,, 2,2 : 1 
harckocsi 6 500 tekintve) 600 ,, 10,8 : 1 
repülő 10 000 1000 ,, 10,0 : 1 

Az előkészületek — az adott lehetőségekhez képest — december 15-én 
éjfélre teljesen befejeződtek. A fasiszta Németország válogatott hadosztá
lyai ugrásra készen álltak az Eifel ködborí tot ta hegyeiben. 

December 16-án hajnalban a csapatok előtt felolvasták Rundstädt paran
csát és reggel 5 óra 30 perckor mozgásba jöt t a náci hadigépezet ." 

Tohode tüzér tábornok egyenként 80 löveget tar ta lmazó t izenkét tüzérbr i 
gádja, hé t Volksartil lerie Korpsja és négy Volkswerfer brigádja1 2 ontotta a 
a ha lá l t az amerikaiak 'előre felderített összpontosítási körleteire, tüzérsé
gére, parancsnoki állásaira, felvonulási útvonalaira.1 : í A támadási sáv min
den ki lométerére 24 löveg jutot t . 

A 2000 ágyú lövedékei szinte elsöpörték a szövetségesek első állásait és 
teljesen szétzilálták átvezetés szerveit. Montgomery szerint ez volt az egész 
nyugat i hadjára t leghevesebb német tüzérségi előkészítése. Az előre kivá
lasztott célokra például sehol sem tüzelt 80 lövegnél kevesebb.1 '1 

A támadás előkészítésének időszakában a lőszeres gépkocsik elővigyá
zatossági szempontok miat t az arcvonalat csak 10 km-re közelíthették meg. 
Innen emberi és állati erővel jutot t tovább a lőszer. A szállítási nehézségek 
következtében így nem volt mód a szükséges készletek felhalmozására, s 
ezért a tüzérségi előkészítés csupán harminc percig tar to t t . A tüzéregységek 
főleg az amer ika iak védelmi rendszerének első állásaiban lévő célokra tüzel
tek, míg a védelem mélységében fekvő objektumok béní tására (utak, gyüle
kezőhelyek stb.) a ködvetőket (Nebelwerfer) alkalmazták. 

A bombázókötelékek pótlására Liege és Antwerpen ellen VI lövedékéket 
küldték, b á r ezek hatásfoka egyáltalán nem ér te el a repülőgépekét. 

A gyalogság és páncélosok támadása — a felhőket megvilágító reflektorok 
kísértetiesen visszaverődő fénye mellett — 6 órakor indul t meg a meglepe
tés kábu la tában lévő amerikaiak ellen.15 

10/a Kulis (i. m. 317. o.) 75 német hadosztályról beszél. A nyugati hadosztályok tényleges 
erejére lásd uo. 512. o.; A német hadosztályok tényleges (erejére lásd a ,,A második világ
háború" 343. o. A támadó hadosztályok számára vö. Kulis: i. m. 315. o. Az arcvonalak erő
viszonyaira lásd „A második világháború" 343. o. — Itt jegyzem meg, hogy Kulis szerint 
(318. o.) a németek a támadáshoz mintegy 1300—1500 páncélost vontak össze. 

11 Jacobsen: i. m. 371. o. és Montgomery: Memoiren. München, Paul List Verlag, 351. o. 
12 A jelzett csapattestek neveit nem tudom visszaadni szabatos magyar fordításban. 

A ,,Korps" Itt nyilvánvalóan nem hadtestet jelöl. A „Werfer" egyaránt jelenthet aknavetőt 
és ködvető t is. 

13 Paul Curti: Umfassung und Durchbruch. Frauenfeld, Verlag Huber & Co. Aktien
gesellschaft, 1955. 204. o. 

14 Montgomery: Von der Normandie zur Ostsee. Bern, Alfred Scherz Verlag, 249. o. 
15 Brisacc: i. m. 
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A 6. SS páncélos hadsereg támadása Monschau és St. Vith között bonta
kozott ki egy mintegy 35 km széles arcvonalszakaszon. A terv ezután Wer-
bomont irányába jelölte meg az előrehaladást. Az 5. páncélos hadseregnek 
egy 40—45 km széles sávon Owren—Marche—Namur—Brüsszel, valamint 
Bastogne—Rochefort—Dinant—Nivelles felé kellett támadnia. Az áttörési 
szakasz szélességére és az ott bevetett erőkre nem találtam adatokat. A né
metek csapásmérő csoportosításába 17 hadosztály tartozott, míg a siker 
kifejlesztésére 4 hadosztályt jelöltek ki. A 6. SS páncélos hadsereg had
műveleti felépítése két, .az 5. és 7. hadseregé pedig egylépcsős volt. 

A német támadás sikeréhez hozzájárult az is, hogy az Ardennekben 
gyenge amerikai erők tartózkodtak. Míg a nyugatiak arcvonalán 1 hadosz
tályra általában 6—8 km frontszakasz jutott, az Ardennekben már 28 km-en 
kellett védeniük. A számvetés a túlsó oldalra is érdekes. A németeknél álta
lában minden 10 km-re esett egy hadosztály. Az ardenni támadásnál ez a 
szám 5 Ikm volt.15/a 

Látható tehát, hogy az ittlévő amerikai csapatok az átlagos erőnek alig 
valamivel több, mint harmadát tették ki, míg a németek kétszeres súllyal 
rendelkeztek. Ily módon a körülmények a támadóknak kedveztek. 

Amikor a német gyalogság 6—8 km-re beékelődött az amerikaiak védel
mébe, akcióba léptek a páncélosok is, amelyek tovább szélesítették a gya
logság által tört rést. 

A támadás megindulásával egyidejűleg a németek a Rigi hegyre ejtőer
nyős csoportokat dobtak le, melyeknek az volt a feladata, hogy fontos 
útcsomópontoikat vegyenek birtokukba és gátolják meg az amerikai tarta
lékok előremozgását. Emellett a páncélosok beérkezéséig az északról dél felé 
vezető utakat is le kellett zárniuk. 

Egyidejűleg 10 amerikai harckocsival és 80 jeeppel ikb. 2000 főből álló, 
amierikai egyenruhába öltöztetett, angolul jól beszélő csoportot küldtek az 
1. hadsereg hátába, hogy ott pánikot keltve fokozzák a zűrzavart. A diver
ziós csoportnak 'kis, de harcászatilag fontos objektumokat is el kellett fog
lalniuk.16 

A német hadművelet tehát megindult. Másnap már a fasiszta lapok hatal
mas lelkesedéssel adtak hírt a sikeres áttörésről. „A véderő főparancsnok
ság közli: Nagy német erők december 16-án 5 óra 30 .perckor széles arc
vonalon, a Nyugati falból kiindulva, rövid, de igen erős tüzérségi előkészí
tés után támadásra indultak és a legelői lévő amerikai állásokat a Hohes 
Venn és Luxemburg északi része között az első rohammal lerohanták . . . 
Részleteket csak később közölnek, nehogy támpontot nyújtsanak a 'meg
lepett ellenségnek" — hangoztatta a fasiszta hírszolgálat.17 

A német hadigépezet tehát megkezdte a hőn óhajtott „stratégiai fordu
lat" megvalósítását. 

A fasiszták első sikerei 

1944. december 16-án Eisenhower tábornok Montgomerytől levelet kapott, 
amelyben a brit marsall figyelmeztette az egy évvel előbbi fogadásukra, 
mikoris Eisenhower azt állította, hogy a háború 1944 karácsonyára véget 
fog érni. A főparancsnok válaszában arra hivatkozott, hogy semmi sincs 
veszve, hiszen még 9 nap van hátra a győzelem megszerzésére. Mikor 
Eisenhower a választ írta, talán már át is törtek a német csapatok az ame-

15/a. A csapásmérő erőkre és a hadműveleti felépítésire lásd Kults: i. m. 316. o. A had
osztályok arcvonalsűrűségi adatai az általam végzett számításokon nyugszanak. 

16 Wilmot (i. m. 630. o.) szerint Skorzeny több mint 40 jeeppel hatolt be az amerikai 
vonalak mögé. Skorzeny akciójára lásd még Julius Mader: A .sebhelyes gyilkos nyomában. 
Budapest, Kossuth, 1963. 116—126. o. 

17 Völkischer Beobachter, 1944. december 19. 
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rikai állásokon, s a karácsonyig hátralévő kilenc nap nemhogy a győzelmet 
hozta volna közelebb számukra, de a nyugatiak hadseregei az 1940 óta átélt 
legsúlyosabb válságba kerültek. 

Pedig a nap — legalábbis Eisenhower számára — békésen indult. A leg
felsőbb parancsnak a német támadás reggelén úgy látta, hogy időt szakít
hat .magának egy kis szórakozásra, ezért 'repülőgépen egyik barátjához 
indult golfozni. A játék közben érkezett meg hozzá az első hír, hogy a 
németek egyelőre meg nem állapítható erőkkel és helyeken áttörték az 
1. Amerikai Hadsereg állásait és nyugat felé törnek előre. 

Ezalatt Monschau és Echternach között — mint már az előzőkben emlí
tettem — megindult a nácik áradata, s a páncélos erők a támadási sáv 
középső és déli részén mélyen benyomultak az amerikai vonalakba. 

Teljes sikerrel járt a támadási sáv közepén, az Our mentén lévő 28. 
amerikai hadosztály védelme ellen öt hadosztállyal — \köztük három pán
célos divizióval — indított német támadás is. Ez a csoportosítás kierősza
kolta iaz áttörést és a parancs szerint egész napon, s az ezt követő éjszakán 
át teljes erővel nyomult előre Bostogne felé.16 A támadási sáv középső sza
kaszán a 18. és 62. német hadosztály bekerített egy ezredet és sikerült meg
nyitniuk a St. Vith felé vezető utat.19 

Ezek a magasabbegységek a támadás első 48 órájában túlhaladtak Winter
spelten, s zömükben felzárkóztak St. Vith előterébe. Részeik Sepp Dietrich 
csapataival együttműködve — a várost északról megkerülve — Poteauig 
jutottak el. 

Az északi szárnyon lévő 6. SS páncélos hadsereg hadosztályai közül azon
ban csupán a legdélibb, az 1. SS és a 12. hadosztály (a 150-es brigád kísé
retében) nyert jelentősebb tért. Ezek a magasabbegysógek eljutottak But-
genbach, Malmédy és Stavelot előterébe is. Előnyomulásuk mélysége a 
15 km-t is -meghaladta. 

A támadó erők közül a legnagyobb előtörést a 6. SS hadsereghez tartozó, 
s Peiper ezredes parancsnoksága alatt álló 1. SS páncélos hadosztály érte 
el. Ez Staveloton át mindenáron ki akart jutni a Maashoz, s a cél elérése 
érdekében a szó szoros értelmében kíméletlenül tört előre. Peiper napipa-
rancslban szólította fel katonáit, hogy ne ejtsenek hadifoglyokat, s ne kímél
jék a polgári lakosságot sem. 

A vérittas SS legények az offenzíva alatt valóban 12 helyen öltek meg 
védtelen hadifoglyokat és belga polgári egyéneket. Legnagyobb gaztettük 
az volt, amikor Malmédytől délre egy útkereszteződésnél 142 amerikai hadi
foglyot géppuskáztak le.20 

A déli szárnyon lévő 7. hadsereg magasabbegységei közül az 5. ejtőernyős 
és 352. gyalogos hadosztály csapatai értek el jelentősebb előrehaladást.21 

Ralph Ingersoll amerikai újságíró találóan így jellemzi a német támadás 
után kialakult helyzetet: ,,50 mérföld széles nyílást hasítottak vonalainkban 
és úgy özönlöttek azon keresztül, mint a víz a felszakadt gáton. A nyugat 
felé vezető utakon az amerikaiak futva menekültek a németek elől" — 
olvashatjuk könyvében.22 

A németek a legerősebb ellenállásra Monschau és Butgenbach között 
találtak, ahol az 1. Amerikai Hadsereg jelentékeny erői alltak készen a 

18 Wilmot: i. m. 621., 624. o. 
19 John Toland: A rdennen Schlacht 1944. Bern—Stuttgart—Wien, Alfred Scherz Verlag. 

1960. 60. o. 
20 Lothar Grell: Die Wahrhe i t ü b e r Malmedy . Schild Verlag, 13. o. — Ez a fasisztaízű 

k ö n y v megkísér l i , hogy fe lmentés t ikeressen az SS gazte t te i re . 
21 Az előzőeket Toland idézet t k ö n y v é b e n és m á s szerzőiknél t a lá lha tó tértképek a l a p j á n 

ál l í tot tam össze. 
22 Ralph Ingersoll: Sz igorúan t i tkos . Budapes t , Zr ínyi Kiadó, 1957. 288. o. 
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Roer gátjai ellen indítandó támadásra. Igaz. a fasiszták számításba vették 
ezt, ezért itt a legjobbnak tartott hadosztályaik ikerültek bevetésre.2'5 

Az északi szárnyon a Dietrich parancsnoksága alatt álló 6. SS páncélos 
hadsereg került alkalmazásra. A tervek szerint a cél eléréséhez ennek a 
hadseregnek kellett megoldania a legnagyobb és legnehezebb feladatokat. 
Siker esetén természetesen nekik jutott volna a legtöbb elismerés is. 

A háború folyamán még nem volt példa arra, hogy bármelyik arcvonal-
szakaszán az SS ilyen tömegben, hadseregként alkalmazva kerüljön beve
tésre. Már ez a kivételes intézkedés is mutatja a 6. SS páncélos hadsereg
hez fűződő nagy várakozásokat. A válogatott SS alakulatokat Wehrmacht 
kötelékekkel erősítették meg, amelyeket szintén alárendelték a főerőknek.2'1 

Hitlernek bizonyára az volt az elképzelése, hogy a döntő csapás kivívá
sában nagy szerepet ad 'kedvenc katonáinak, s ezért iis szánta a 6. SS pán
célos hadseregnek a legfontosabb feladatokat. Már parancsnokká is kegyen-
cét, a náci eszmék fanatikus megszállottját, Sepp Dietrich vezérezredest, az 
egykori lovas altisztet nevezte ki. Alárendeltségébe mintegy 7 hadosztály 
és más kisebb kötelékek tartoztak.25 

A nagy várakozás azonban nem hozta meg az eredményt, mert a 6. SS 
páncélos hadsereg a sávhatár déli részén bevetett 1. SS páncélos hadosztá
lyon kívül szinte sehol sem tudott számottevő haladást elérni. Az erősebb 
amerikai ellenálláson kívül ez azzal is magyarázható, hogy az SS csapatok 
vezetése nehézkes volt, mert a tisztek nem tudtak megbirkózni az önálló 
hadsereg mozgatásával járó szokatlan feladattal, másrészt első alkalommal 
fordult elő, hogy SS hadosztályok a Wehrmacht felső irányítása alá kerül
tek, s ez a vezetés terén is zavarokat okozott. Kurt Assmann szerint Rund-
stadt helytelenítette is, hogy a hadműveletek súlyát egy ilyen feladatok 
megoldására begyakorlatlan hadseregre bízták.26 

A 6. SS páncélos hadsereg sávjában a támadás tehát — leszámítva az 
1. és 12. SS hadosztály részleges sikereit — kudarcba fulladt. Az alakulat 
még tartalékai bevetése után sem tudta megragadni a kezdeményezést. 
Az is megnehezítette az előrehaladást, hogy az északi rész rosszabb úthá
lózattal is rendelkezett, mint a déli. 

Mindemellett a harmadik nap estéjéig az 5. és '6. páncélos hadsereg két 
helyen áttörte az amerikai védelmet és 30—40 km-t nyomult előre. 

Az amerikai hadvezetőség az Ardennekben nem várt olyan erejű táma
dást, mint amilyen bekövetkezett, s ezért a hadművelet megindulása után 
sokáig képtelen volt a reális helyzetből adódó józan következtetések levo
nására. 

Az alábbiakban néhány ezzel kapcsolatos véleményt szeretnénk bemu
tatni. Eisenhower írja: „Meglepő volt számunkra a német támadás idő
pontja és ereje."27 Az offenzíva által legközvetlenebbül érintett Omar 
Bradley nyilatkozata így hangzik: „Von Rundstädt támadásának hirtelen
ségén meghökkentem, de mégmkább elcsodálkoztam azon, miként választha-

23 Winston Churchill: Der Zweite Wel tkr ieg . Bern , Alfred Sche r r Verlag, 1948—1954. 
320. o. 

24 Gerald Reitlinger: Die SS. Tragödie einer deutschen Epoche. Wien—München—Basel, 
Verlag Kurt Desch, 1956. 381. o. 

25 Rudolf Petershagen: A lelkiismeret lázadása. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1959. — A szerző 
könyvében leírja, hogy 340 amerikai hadifogoly és 90 belga polgári egyén agyonlövéséért 
életfogytiglani börtönre ítélt Sepp Dietrichet a nyugatiak 1955 végéin szabadlábra helyez
ték. Petershagen műve 240. oldalán közli Dietrich helyesírási hibáktól hemzsegő, önkezével 
írott életrajzát. Szerinte korlátolt és buta alak Volt. 

2(i Kurt Assmann: Deutsche Schicksalisjahre. Wiesbaden, Eberhard Brockhiaus, 1951. 504. o. 
27 Eisenhower. Dwight D.: Crusade in Europe. Heinemann. London. 1948. 371. o. — A szö

vetséges erők főparancsnoksága 1944 december elején színlelt osapatösíszíevonásokat hajtott 
végre az Ardennekben. így akarták a nemeitek egy részét támadásuk főirányától elvonni. 
Mikor Eisenhower értesült a fasiszták csapatöisszevonásairól, úgy vélte, hogy eredményes 
volt a németek félrevezetése, holott valójában őt csapták be. 
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tott ilyen kevéssé kifizetődő hadicélt." A következő idézet ugyancsak tőle 
származik: „Nemcsak én voltam zavarban, mert zavaromat nemcsak a had
seregparancsnokok osztották, hanem Montgomery és Eisenhower is".28 

Fox ezredes írja: „Az 1. Amerikai Hadsereg 8. hadteste, amely nagyrész
ben felfogta a német támadást, az első 48 órában rendkívül félreértette az 
ellenséges támadás jelentőségét. Pedig figyelemre méltó volt az a tömeg ame
lyet Hitler rohamba vetett, egy a szövetségesek által meglehetősen gyengén 
tartott arcvonalszakaszon, amelyet másodrendűnek minősítetteik, s amely az 
időjárás fokozta terepnehézségek miatt kevéssé látszott alkalmasnak táma
dás végrehajtására."29 

Az amerikai hadsereg tehát alaposan félreértette a helyzetet. Először 
úgy vélekedett, hogy a németek csupán a Saarra nehezedő nyomást szeret
nék csökkenteni, s ezért indítottak elterelő támadást. E felfogásból kiin
dulva huzamosabb időn keresztül még a szükséges ellenintézkedések meg
tételét is elhanyagolták, vélvén azt, hogy a helyi erők elegendők lesznek a 
fasiszták megállítására. ,,Csak a háború befejeztével tudtuk meg, milyen 
súlyos értékelési hibát követtem el az ellenség szándékait illetően, mikor 
az offenzívát elterelő támadásnak véltem" — írja Bradley tetteit mente
getve.30 

Időközben az amerikai felderítő szervek is lázas munkába kezdtek. Tudo
másuk szerint az Ardennekben a németeknek csupán 6 gyalog- és 1 páncélos 
hadosztálya tartózkodott. Annál nagyobb volt azonban a meglepetésük, 
mikor rövid időn belül 17 támadó hadosztályt sikerült azonosítaniuk, s fel
fedezték a németek hadászati tartalékaként számontartott 6. SS páncélos 
hadsereget is.31 Az 5. amerikai hadtest volt az első, amelyik észrevette, hogy 
„valami nagy" dolog van itt kialakulóban, s ennek megfelelő parancsok 
kiadását kérte. 

Még Eisenhower sem tett 24 órán keresztül semmi komolyabb intézke
dést a helyzet tisztázására, csupán a tervezett támadás előkészületeit állí
totta le. Csak később jutott arra a következtetésre, hogy itt nem egy helyi 
jellegű elterelő vagy lekötő hadműveletről, hanem hadászati célú támadás
ról van szó, mikor már az 1. hadseregük arcvonalát öt helyen törték át a 
német páncélosok. Ekkor Hodges és Middleton tábornokok kérésére a 82. 
és a 101. ejtőernyős hadosztályt, Bradley pedig a 30. gyalogos hadosztályt 
a VIII. hadtest sávjába irányította. 

Az amerikai vezetés szinte teljes kábulatban volt, s első intézkedéseit 
inkább kapkodás, mint megfontolt ítéletalkotás jellemezte. A sebtében 
kiadott rendelkezések közül csak az útcsomópontoík megerősítését elren
delő utasítások bizonyultak rendkívül hatásosnak. Nem túloz tehát Chester 
Wilmot, amikor ezt írja: ,,Bizonyos magasabb parancsnokságok nem ismer
ték fel, hogy mi szükséges a krízis megoldására."32 Jellemző például a hely
zet fel mem ismerésére, hogy Patton tábornok élénken tiltakozott egy had
osztály átadása ellen, noha ezekre az erőkre égetően szüksége volt a har
coló csapatoknak. 

A r/émet hadvezetés a sajtónak adott tájékoztatás sorián hangsúlyozta, 
hogy súlyosan tévedtek a szövetségesek, amikor a legválságosabb 24 órában 
abban a hiszemben voltak, hogy „elterelő hadművelettel, vagy lekötő táma
dással" van dolguk. „Ezzel a szövetséges hadvezetés értékes időt vesztett, 

28 Bradley: i. im. 21. fej . 
29 R. Fox: Bas togne és a 3. Amer ika i Hadsereg . 1944 deeamber-Hl945 j a n u á r . Revue His

to r ique de l 'Armée . 1951. No. 3. 73—94. o. 
30 Bradley: i. m. uo. — litt j egyzem meg, h o g y E i senhower d e c e m b e r 16-tàn este , .óvatos

ságbó l " ké t pánoélos hadosz tá ly t a VIII. had t e s t sáv jába i rány í to t t . 
31 Curti: i. m . 207. o. v 
32 Wilmot: i. m . 624. o. 
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s ezt — mint az eddigi harceredmények máris mutatják — a német támadó 
kötelékek merész elszántsággal kihasználták, hogy kikényszerítsék a had
műveleti áttörést" — közölte a német hírszolgálati iroda nyomán a „Nem
zetőr" című nyilas lap 1944. december 14-i száma. 

A támadás által érintett amerikai csapatok vagy elvéreztek az egyenlőt
len »küzdelemben, vagy pánikszerűen menekülteik az arcvonal mögöttes terü
letei felé. A jelentékeny élőerő veszteség mellett felbecsülhetetlen nagy 
volt az anyagi kár is. Az alakulatok egyszerűen hátrahagyták felszerelé
süket és készleteiket, csakhogy mielőbb kijussanak a veszélyeztetett öve
zetből. Nem túlzás azt állítani, hogy az offenzíva katasztrofális helyzetibe 
hozta a szövetségeseket. Jól jellemzi a helyzetet Montgomerynek a hadügy
minisztériumhoz küldött távirata is. A britt marsall tréfásan azt az üzene
tet küldte Londonba, hogy most nem Dunkerquen át mennek haza, mert 
ott még a németek vannak. 

Az amerikaiakat különösen a támadás helye, ideje és az offenzíva átfogó 
méretei lepték meg. A németek maguk is érezték, hogy nagyon elevenre 
tapintottak, s ezért igyekeztek is mindent megtenni a kezdeti sikerek kiak
názása érdekében. A december 16-át követő néhány napra valóban a nyo
masztó német fölény volt a jellemző. A szervezett védelem csak lassan bon
takozott ki, s a szövetségeseknek még jónéhány súlyos órát kellett átélniük. 

A kezdeti német sikereket értékelve meg kell mondanunk azonban azt 
is, hogy a támadás üteme lényegesen elmaradt a tervezettől. A harmadik 
nap végén 35—40 km-re voltak attól a terepszaksztól, amelyet a második 
támadási nap végére kellett volna elfoglalniuk. Ezért a német hadvezetés a 
legfontosabbnak a támadás ütemének meggyorsítását tartotta, nehogy az 
amerikaiak felocsúdjanak az első csapás okozta kábulatból és új erőket von
janak előre az áttörés körzetébe. Ennek érdekében Hitler december 18-án 
lemondott a 15. hadsereg kisegítő csapásáról és elrendelte, hogy a siker ki
fejlesztésére minden erőt a főirányban kell bevetni. Rundstädt egyidejűleg 
megparancsolta, hogy a 7. hadsereg fokozott erővel biztosítsa az 5. páncélos 
hadsereg szárnyát a szabad manőverezés érdekében.:í:! 

A német támadás erejétől meglepett és szétzilált amerikaiak az offenzíva 
kezdeti szakaszában csupán néhány helyen tanúsítottak jelentősebb ellen
állást. A felsőbb vezetés utasításait nélkülöző, a helyzetet, nem ismerő csaT 
patak inkább a menekülésre, mint a harcra gondoltak. Néhány egység- és 
alegységparancsnók azonban felismerte, hogy a szűk hegyi utakon aknazár 
telepítésével, jó páncélvédelem megszervezésével még kis erőknek is lehe
tőségük nyílik a nácik rohamának feltartóztatására, s a meglepetés okozta 
pánikon túljutva hozzálátott a védelem megszervezéséhez. 

Ezek a kisebb ellenállási gócok, amelyeket a mérnetek sokszor csak meg
kerülve tudtak elpusztítani, valóban elismerést érdemlő hősiességgel fogták 
fel a megújuló rohamokat. Bátor helytállásukkal a legfontosabb tényezőtől, 
az időnyeréstől fosztották meg a németéket. Az amerikai arcvonal felbom
lásával nagy jelentősége volt ezeknek a közlekedési utak mentén kiépített 
támpontoknak, hiszen ekkor ezek alkották a darabokra tört védelem még 
itt-ott ép láncszemeit. 

A német hadvezetőségnek az a kísérlete, hogy szabad mezőt — „Freies 
Feld"-et teremtsen és az áttörés mélységében kikényszerítse a páncélosok 
mozgási szabadságát, éppen ezért nem vezetett teljes sikerhez. Butgenbach-
nál például egy amerikai ezrednek sikerült elzárnia a St. Vith felé vezető 
utat, s mindaddig kitartott, amíg az erősítés megérkezett.34 

Különösen heves harcok voltak St. Vith körül, ahol az Aachenből átdo-

33 Kulis: i. m. 325. o. 
34 Wilmot: i. m. 625. o. 
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bott 7. amerikai páncélos hadosztály a 106. és 28. hadosztály részeivel együtt 
félig bekerítve fejtett ki szívós ellenállást. A város két oldalán a németek 
előrehaladtak, s így ott egy hatalmas zsák képződött, amelyben amerikai 
kötelékek maradtak vissza. Ezek meggátolták, hogy a németek a 6. SS 
páncélos hadosztállyal szemben védő amerikai csapatok hátába kerüljenek.35 

Az a tény, hogy a támadási sáv közepén fekvő város december 21-ig ellen
állt — miközben a fasiszták messze mögötte már.a Liége—Bastogne—Anion 
vonalat összekötő utakat is elvágták —, azt eredményezte, hogy St. Vith 
ékként hasította ketté a támadó csoportosítást, s az erőket dél felé terelve, 
jelentősen hozzájárult a különben is szilárdabb északi arcvonal stabilizálá
sához. St. Vithnëk ezenkívül szerepe volt abban is, hogy meghiúsult a 
németek terve a széles arcvonalon való áttörésre. Az elfoglalt terület hosz-
szan elnyúló hegyesszögű háromszöghöz lett hasonló, melynél jóval nagyobb 
volt az oldaltámadás és bekerítés lehetősége. A város kézbentartása egyben 
az északra vezető utak lezárását is jelentette. St. Vitíh december 22-i kiürí
tése után az ottlevő csapiatok a mögöttük fekvő, s már kiépített vonaliakba 
tudtak visszavonulni.36 

Északon a 99. amerikai hadosztály fejtett ki erős ellenállást a Monschau— 
Elsenborn arcvonalszakaszon. 

Az előzőek során említettem, hogy a támadó német erők közül a leg
nagyobb sikereket a Manteuffel tábornok vezetése alatt álló csapatok érték 
el. Különösen a 2. páncélos, a páncélos tanhadosztály és a 26. Volksgrenadier 
hadosztály alakulatai törtek előre lendületesen. Ezek a magasabbegységek 
érték el a legnagyobb mélységet;, mintegy 6 km távolságra megközelítve a 
Maas folyót. Az elkövetkező időben azonban, főleg Bastogne alatt, kudar
cokat szenvedett az 5. páncélos hadsereg. 

Miután a nyugatiaknak lehetőségük nyílt a németek szándékainak felté
teles tisztázására, az amerikai felderítő tisztek megállapították, hogy a 
támadás északi tengelye a Malmedy—Stavelot—.Marche—Dinant, a déli a 
Vianden—Wiltz—Bastogne vonal mentén fekszik. Tekintettel arra, hogy a 
fasiszták délen tudtak csak jelentősebb tért nyerni, különösen megnőtt a 
főirányban fekvő Bastogne jelentősége.37 

A német támadás első időszakában a nyugatiak védelme szempontjából 
különösen fontos szerepe volt ennek a kedvező földrajzi fekvésű kisváros
nak.38 Bastognen keresztül hét út vezet, ezek közül öt elsőrendű jelentő
ségű főútvonal. Itt megy át a Liége felé vezető közlekedési vonal is, tehát, 
ha a fasiszták eredeti terveiknek megfelelően akartak előrehaladni, a város
kát mindenképpen kezükbe kellett keríteniük. Bastogne birtoklása lehe
tőséget adott volna a Liége felé való felvonulásra is. Ez a város pedig a 
hadműveleti célt jelentő Antwerpen irányában fekszik. 

A német vezérkar már a támadás megindulása előtt számolt azzal, hogy 
az Ardennekben a harc a terep sajátosságainál fogva erősen az utakhoz 
lesz kötve, s a páncélosok számára kevés . manőverezési lehetőség nyílik. 
Erdős-hegyes terepen csakis a kiépített és használható állapotban lévő utak 
nyújtanak lehetőséget a páncélos és gépesített csapatok mozgására. Ezért 
olyan városok mint Bastogne, Houffalize, St. Vith, Werbomont stb. külö
nösen fontossá váltaik mind a németek, mind az amerikaiak számára. 
Hiszen egy-egy fontos útcsomópont birtokbavétele olyan területeken is érez
tette hatását, ahol még csapataik meg sem jelentek, vagy kedvező esetekben 

35 curti: i. m. 206. o. 
36 Stegemann: De r mene Wel tkr ieg . Zür ich , Ver tag Ber i ch thaus . — Lásd az 1944. december 

21-ire vona tkoz ada toka t . 
37 Curti: i. m . 208. o. 
38 Bas tognera lásd a Révai Nagy Lexikon II . köt . 681. o. és Grand Larousse lex ikon 

I. köt . 944. o. 
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sokszor egész tartományokban gátolta meg az ellenfél vezetését, szállítását, 
hadműveleteit stb.39 

A szövetségesek arcvonalának áttörése után mindkét hadvezetés felis
merte Bastogne hadászati jelentőségét, s megkezdődött közöttük a verseny
futás az üresen álló város elfoglalásáért, ahová időközben beérkeztek a 
tönkrevert VIII. amerikai hadtest 28. hadosztályának egyes csoportjai. 
Middleton tábornok pedig a felsőbb rendelkezések bevárása nélkül szigorú 
parancsot adott a városnak minden áron való megtartására.40 

A szövetséges hadvezetőség időközben riadóztatta a Reimsben lévő egyet
len tartalékát, a 18. ejtőernyős hadsereg a alakulatait, s a 82. hadosztályt 
St. Vithbe, a 101. ejtőernyős hadosztályt pedig Bastogneba (szállíttatta. 
A német Panzer-Lehr divízió alig 5 mérföldre állt a gyakorlatilag védelem 
nélkül álló Bastognetől, amikor rádiósai olyan értesülést fogtak fel, hogy 
ejtőernyős alakulatok vannak útban az általuk is célként kitűzött város 
felé. 

A versenyfutást az amerikai csapatok nyerték meg, mert a németeket 
alig néhány órával megelőzve bevonultak a városba. A Panzer-Lehr had
osztály december 19-én érkezett Bastogne előterébe, de már a város felé 
vezető mindhárom útvonalon műszaki zárak és reteszállásdk zárták el a 
továbbhaladását. A város előterében lévő csapatok olyan sikeresen folytat
ták védelmi harcukat, hogy a német kötelékeknek 3 napnyi időbe került 
míg a célt megközelítették/'1 

Mikor Bayerlein német tábornok látta, hogy a város elfoglalása hosszabb 
ostromot követel, elhatározta: gyalogságával bekeríti Bastognet, páncélo
saival pedig az előnyomulás ütemét nem csökkentve, folytatja a támadást, 
így is cselekedett. Gyalogos egységei lemaradtak a Város körülzárására, de 
a páncélosok a jobb- és balszárnyon tátongó hatalmas réseken át tovább 
özönlöttek Dinant és Namur felé/1'2 

Az általános zűrzavarban Bastogne maradt az egyetlen szilárd pont, 
hiszen a város körül 25 mérföldes körzetben nem is volt más szervezett 
ellenállás. A nácik kénytelenek voltak harcbaszállni, de a remélt 48 óra 
alatt nem tudtak megbirkózni a város hős védőivel, akik a megadásra fel
szólító javaslatot is visszautasították. A németeknek ezután sem sikerült 
megtörniük Bastogne ellenállását, s az mindvégig az amerikaiak kezén ma
radt. A bekerített város védelmi harcai azonban már az ardenni események 
történetének másik szakaszához tartoznak.43 

Mint az előzőekből láttuk, a német támadás az arcvonal középső szaka
szán teljes sikert ért el. Az 1. Amerikai Hadsereg fegyvereit, felszerelését, 
raktárait hátrahagyva pánikszerűen menekült a fasisztáik páncélosai elől. 
Nem túloznak azok a vélemények és nyilatkozatok, amelyek így ábrázol
ják a bekövetkezett helyzetet: Rundstädt „áttörte . . . védelmi vonalainkat 
és félő volt, hogy Franciaországig tör előre, bekeríti Aachent és a többi 
általunk elfoglalt német várost" — írja Kahn „Árulás" című könyvében.44 

39 A nyugatisuk részére meg lepe tés volt a n é m e t e k páncé los kö te l éke inek a lka lmazása , 
hiszen ezek bevetése erdős^hegyes t e r e p e n e l l en tmondot t harcásza t i sa já t sága iknak . A p á n 
célos c sapa tok a lka lmazása és a t e r e p közöt t i szoros összefüggésre u t a l n a k még a köve t 
kező m u n k á k : Kiképzési segédle t a gyors fegyvernem számára . Budapes t , Pa l las Bt., 1941. 
35. o. és Guderian: Achtung—Panzer . S tu t tgar t , Un ion Deutsche Verlagsgesellschaft . 205., 
208. o. 

40 Bradley: i. m. 
41 Curti: i. m. 206. o.. Wilmot: i. m- 641., 642. o. 
42 Az egye temes és m a g y a r hadművésze t tö r t éne te III/2. köt . (Budapest , Zr ínyi Kiadó — 

Had tö r t éne lmi Intézet , 1961.) 126. o lda l szer in t Bas togneban négy n y u g a t i hadosztá ly m a 
r a d t beke r í t ve a n é m e t e k h á t á b a n . Ez t az ada to t t ú l z o t t n a k t a r t o m . 

43 Marshall: Bas togne. In fan t ry J o u r n a l P ress . — Ez a kis könyvecske részletesen t á r 
gyal ja a vá ros körü l i híarci e seményeke t . 

44 A. D. Kahn: Áru lás . Budapes t , Szikra, 1951. 11. o. 
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„Némely pillanatban a teljes összeomlás veszélye fenyegetett"45 — olvas
hatjuk az „Egyesült Államok rövid története" című munkában. Az ameri
kaiak tehát saját hibáik, főleg pontatlan helyzetmegítélésük miatt kritikus 
helyzetbe jutottak. 

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a szövetségesek hadseregeit az mentette 
meg a teljes katasztrófától, hogy az áttörési szakasz északi szárnyán — az 
ott elhelyezkedett jelentősebb csoportosítás révén — és a déli szárnyon, ahol 
a németek védelembe kívántak átmenni, meg tudták őrizni cselekvési sza
badságukat. A szárnyak tartják magukat, de „más szakaszokon az ellen
ség csaknem föltartóztathatatlanul tör előre nyugat felé" — jelentette ki 
Eisenhower. 

A szárnyak megszilárdítása céljából az 1. Amerikai Hadsereg Malmédytől 
keletre Büllingen és Butgenbachnál, egy műszaki zászlóalj segítségével, rövid 
idő alatt egy alig 20 km-es részen több mint 31 000 harckocsi-aknát rakott 
le a páncélosok részére járható terepszakaszokon/16 Természetesen itt is 
visszavonultak az amerikai csapatok. 

A kiadott intézkedések is a szárnyak fontosságának felismerését tükrö
zik. Eisenhower például a következőképpen rendelkezett: „Szilárdan tar
tani kell a behatolás sarokpontjait, északon különösen Manschau körzetét, 
délen Bastognet. Meg kell akadályozni az ellenséget abban, hogy behato
lása elér j'en Sa Meuse nyugati területére, Liege, Naniur- körzetébe, majd 
Pattan tábornoknak hadseregével ellentámadást kell indítania Bastogne— 
Cologne általános irányba. Ezt az ellentámadást kell követnie Montgomery 
tábornagy csapatai támadásának" — hangzott a legfőbb szövetséges pa
rancsnok elképzelése a hadműveletek folytatásáról.47 

Az eredményes védelmi intézkedéseket nehezítette az is, hogy 1944 decem
berében a nyugatiaknál — noha a front egészét tekintve fölényben voltak 
— alig álltak tartalékok rendelkezésre. A Reimsből St. Vithbe és Bastogneba 
átdobott ejtőernyős hadosztályokat más, éppen kéznél lévő egységekkel 
folyamatosan harcba kellett vetni, s így a szövetségeseknek — legalábbis 
ez időben — semmi reményük nem volt arra, hogy az arcvonal mögött 
számottevő erőket tudjanak összpontosítani az ellentámadás céljaira. Tar
talékképzésük tehát alapvetően hibás volt. 

A nyugatiak vezetése nemhogy erre nern gondolhatott, hanem még arra 
sem volt képes, hogy csapatokat tartalékoljon arra az esetre, ha a fasisz
ták megkísérlik a Maas átlépését. A hadseregparancsnokok az esetenként 
beérkező tartalékokkal vagy a szárnyakat erősítették, vagy az ellenség meg
állítására tüstént harcba vetették.48 Ezek a csapatok az arcvonalban egyen
ként megjelenve, apránként szétszórva, nem voltak képesek jelentősebb 
ellenállásra. Őket is hatalomba kerítette a pánikhangulat, s náluk is meg
kezdődött a bomlás. 

Tartalék ok hiányában Bradleynek és Eisenhowernek arra sem volt módja, 
hogy gondoskodjon a német támadás irányában fekvő N amur, Dinant, 
Givet és más nagyobb városok védelméről. 

Sürgős intézkedéseket tettek tehát az Angliában és a francia tengerpar
ton kiképzés alatt álló három hadosztálynak az arcvonal közelébe való szál
lítására. Churchill engedélyével angol csapatokat és más kisegítő egysége
ket irányítottak a Maas mögé, az esetleges német átkelés meggátlására. 
A XXX. britt hadtestet pedig Namurtól délre csoportosították át Brüsszel 
biztosítása céljából.49 

45 Allan Nevins és Henry Steele Somnage: Kurze Geschichte der Vereinigten Staaten. 
Wiesbaden, Rheinische Verlagis-Aaistalt. 501. o. 

46 Curti: i. m. 208. o. « 
47 Fox:~i. m . 
48 u o . 
49 Wllmot: i. m. 632. o. 
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összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a nyugati vezetés különböző 
objektív és szubjektív okok következtében — ebben az időben — nem volt 
olyan helyzetben, hogy befolyásolni tudta volna az események alakulását 
Néhány amerikai forrást kivéve — amelyek sehogyan sem tudják lenyelni 
a presztízsveszteséget — még a nyugati történészek között is egységes az a 
vélemény, hogy a harc fő súlyát viselő Bradley a ,.be kell várni az esemé
nyeket, s nem növelni a zűrzavart" álláspontra helyezkedve sokban elő
segítette a helyzet romlását. A tábornok a német offenzíva alatt állandóan 
késve cselekedett, szüntelenül lemaradt az események mögött, s még a 
támadás negyedik napján sem volt konkrét elképzelése az ellenintézkéde
sekről. Bradleyt tehát súlyos felelősség terheli. Abszolút fölényben érezték 
magukat, s ezért elemi hibákat követtek el. Rossz voit a felderítésük, inem 
képeztek tartalékokat, s a harckészültséget illetően is mulasztásokat követ
tek el. 

Mikor a mérnetek olyam csatát kényszerítettek a nyugatiakra, melyik a 
porosz hadiiskola szigorú szabályai szerint a legapróbb részletekig kidol
gozva folyt, Bradley egyénieskedése — ami jellemző tulajdonsága volt — 
nemhogy segített volna a helyzeten, hanem csak tovább rontotta azt. A nácik 
a módszeresség és az alaposság fegyveréhez nyúltak, s ezt csupán hasonló 
elvekkel lehetett ellensúlyozni. 

A védelem megszervezése 

Az arcvonalon lévő fejetlenségen akart úrrá lenni Eisenhower is, amikor 
1944. december 19-re Verdunba, a 12. hadseregcsoport főhadiszállására meg
beszélésre hívta össze a magasabb beosztású parancsnokait. A tanácskozá
son megjelentek: Tedder, Devers, Bradley, Patton és más tábornokok. A napi
renden csupán az a kérdés szerepelt: milyen intézkedéseket hozzanak a né
met támadás megállítására. 

A megbeszélés során Elsenhower elmondotta, hogy a helyzet súlyos, de 
nem kétségbeejtő. A német támadás Liége és Namur felé mutat — hang-
goztatta —, majd kifejtette terveit a német offenzíva megállítására. Ezek 
szerint a Saarban támadásra készülő Patton arcvonalának egy részét átadja 
Devers tábornoknak, s a rendelkezésre álló erő meghatározott hányadával 
rövid időn belül támadást indít északi irányba, a bekerített Bastogne fel
mentésére.50 

Eisenhower később, december 23-án arra is felhatalmazta Deverst, hogy 
erősebb német nyomás esetén, erőit kímélve, Strasbourg feladásával visz-
szavonulhasson a Vogézekbe.51 

Patton, aki Bradley segítségkérését a német támadás megindulása után 
azzal hárította el, hogy az offenzíva csak elterelő hadművelet, a későbbiek 
során felismerte a veszély súlyosságát. Verduntoa már kész tervet vitt ma
gával hadosztályainak Bastogne felé való bevetésére. 

A megbeszélések során Bradley megbízást kapott Patton alakulatainak 
legkésőbb december 22—23-ig Bastogne—Houffalize felé történő felhasz
nálására. Patton egyben ígéretet tett, hogy 48 óra alatt 90 fokkal elfordítja 
a támadás tengelyét és gondoskodik arról, hogy a Saarból Elzászba vezető 

50 Brissac: i. m. 
51 Ennek a tervnek >a realizálására 1945 január elején — mint arról a tanulmányomban 

is szó van — majdnem sor került. A város feladásának tervét azonban a franciák any-
nyira ellenezték, hogy De Gaulle Churchilkiál tett személyes közbelépése nyomán — mikor 
megvalósítására sor került volna — végül is elejtették. 

Charles de Gaulle: Mémoires de Guerre. 1944—45. Librairie Pion. 8 rue Garanciére. Paris. 
6. 142—148., 476—478. o. 
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rossz úthálózat ellenére csapatai a lehető legsürgősebb segítségét adjanak 
szorongatott bajtársaiknak.52 

Az összejövetelen abban is megállapodtak, hogy a délről indítandó táma
dás után hamarosan északról is nyomást fejtenek ki a németek messzire 
elnyúlt szárnyaira. Bradley egyidejű hadműveletet szeretett volna kezdeni 
középről és északról is, de ez a kívánság az adott pillanatban lehetetlen 
volt, hiszen Hodges csapatai akkor még súlyos védekező harcokat folytat
tak a Maas felé igyekvő német páncélosokkal. Eisenhower is elállt a Rajna
vidék 'ellen tervezett támadás gondolatától, s csupán a Maas folyó meg
tartására korlátozta erőfeszítéseit. 

Az angolokkal való jobb együttműködés érdekében Eisenhower rádió
táviratot küldött Montgomeryhez, amelyben a következőképpen vázolta a 
pillanatnyi helyzetet: „Leggyengébb pontunk Namur irányában (fekszik. Az 
általános terv arra irányul, hogy a lyukat északról 'betömjük és délről 
koordinált támadásokat folytassunk.53 

A verduni megbeszélések után tapasztalható első ízben, hogy egységes 
akaratmegnyilvánulásként összehangolt — bár ki nem elégítő — intézke
dések történteik a németek megállítására. Hacsak nagy vonásokban is, de 
már kezdett kirajzolódni az a terv, amelyik végül mégis megállásra bírta a 
fasiszta hadigépezetet. 

A verduni értekezlet után ismét tovább romlott a szövetségesek katonai 
helyzete. A német előretörés szinte teljesen kettészakította az 1. Amerikai 
Hadsereget, s rendkívül megnehezítette, hogy Bradley összeköttetést tart
son fenn a betörési hely északi oldalán harcoló 9. Amerikai Hadsereggel. 
Különösen súlyossá vált a helyzet, amikor az a veszélyt fenyegetett, hogy 
megszakad a vezetékes hírösszeköttetés az 1. Amerikai Hadsereg és Bradley 
főhadiszállása között. így a rendkívül fontos hadműveleti intézkedések 
továbbítására csupán a rádiós kapcsolat maradt volna meg, de ennek hasz
nálata esetén mindenkor számolniuk kellett a német lehallgatás és meg
fejtés veszélyével.54 

A teljes összeomlás kísértete arra késztette Eisenhowert, hogy más magas 
rangú katonai vezetőkkel együtt radikális intézkedéseket hozzon a kudarc 
elhárítására. Az egyesített vezérkarok főnökével, Bedell Smithtel arra az 
elhatározásra jutott, hogy helyesebb lenne újból szabályozni az angol— 
amerikai csapatok közötti sávhatárt és az áttörési szakasz északi szárnyán 
lévő erők vezetését Mongomery tábornagyra, az ettől délre lévő csapatok 
parancsnokságát pedig Bradley tábornokra bízni. 

E megállapodásnak megfelelően, Bedell Smith december 19-én telefonon 
felhívta Bradleyt és közölte vele szándékukat. Végezetül azt hangoztatta, 
hogy az új alárendeltség természetesen csak addig tart, amíg a németeket 
ismét visszaszorítják kiindulási állásaikba.55 

Kevéssel ezután Eisenhower is hasonló hírrel kereste fel Bradleyt. A két 
tábornokot közelebbi szálak fűzték egymáshoz, s csakis ezzel magyarázhat
juk, hogy a 12. hadseregcsoport parancsnoka igen élesen ellentmondott a 
tervezett változtatásnak. „Nos tehát, Brad, ez az ón parancsom" — zárta le 
a vitát minden katonaember számára legérthetőbb módon Eisenhower.50 

Bradley, főleg hiúsági okokból, nem akarta angol parancsnokság alá adni 
katonáit. 

52 Brenton G. Wallace: Pa t t on and his Th i rd A r m y . Ba r i s sbu rg . Mil i tary Service Pub l i sh 
ing Company , 1951. Lásd i t t a XII . fejezetet. — A szerző i t t egészen apró lékos pon tosság
gal beszámol P a t t o n hadse r egének fe lhasználásáról . 

53 Curti: i. m. 207. o. 
54 Inger soli: i. m. 307. o. — Szerinte a telefonösszeköttetés meg is szakadt. Bradley 

azonban azt állítja, hogy vezetékes úton mindvégig meg volt a kapcsodat az 1. és 9. had
sereggel . 

55 Bradley: i. m . 
56 wilmot: i. m. 633. o. 
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Mongomery Zondhofen holland városkában éjszaka kapta meg a hírt, 
hogy az áttörési szakasz északi oldalán — beleértve a támadás sávját is — 
reá bíztak a parancsnoklást. A tábornagy első intézkedései a helyzet tisz
tázására irányultak. A legfontosabb pontokra nyomban futártiszteket kül
dött, hogy személyes megbízottai útján szerezzen értesüléseket az áttekint
hetetlen helyzetről. 

Az első hadijelentések alapján nagyjából a következőkben tudjuk ábrá
zolni a helyzetet, amelyeikben az intézkedés már Montgomeryre várt: 

A németek elérték Stavelot és Butgenbachot. St. Vithnél elvágtak egyes 
nyugati egységeket — s elesett a város is. Echternach vidékén és Consdorf-
nál feltartóztatták a németek előretörését. A fasiszták az áttörés mélysé
gében folytatták a bekerített amerikai csapatrészek felszámolását. December 
20-ig az áttörés már 100 km széles és 30—50 íkm mélységű volt.57 

Montgomery nyilatkozatai súlyosnak ítélték meg a helyzetet, amelyben a 
nagy felelősségei járó parancsnoklást át kellett vennie. „Véleményem sze
rint csekély lehetősége állt fenn annak, hogy a német páncélosokat és fel
derítőket megakadályozzuk abban, hogy a Maast átlépjék és Brüsszel ellen 
törjenek . . . Megparancsoltam ezért, hogy a főváros körül nagy sietséggel 
létesítsenek útzárakat." Egy másik helyen pedig a következőket mondja: 
„December 19-én a Maas és az 5. páncélos hadsereg között semmilyen erős 
szövetséges kötelékek nem állták."58 

Montgomery — miután a helyzet fölmérésére szétküldte összekötő tiszt
jeit"— az 1. Amerikai Hadsereghez, Hodges tábornok főhadiszállására ment. 
Itt valóban teljes káosz várta az új parancsnokot. A helyzet zavaros és át
tekinthetetlen volt, hiányoztak a vezetésihez elengedhetetlen adatoik, nem 
voltak megfelelő tervek, s a németek megállításához szükséges csapatok sem 
álltak rendelkezésre. 

A parancsnokság átvétele után Montgomery a német támadás mielőbbi 
feltartóztatására a következő intézkedéseket hozta:59 

1. Eisenhower verduni elképzeléseinek megfelelően hatékony ellenrend
szabályokat foganatosított a Maas felé törő nemietek esetleges átkelési kísér
letének meggátlására. Csapatokat — főleg angol egységeket — vezényelt a 
veszélyeztetett helyek és a Maas balpartjának biztosítására. Felismerte, hogy 
a német támadás Brüsszel—Antwerpen felé irányul. 

2. Ahol szükségesnek látszott, visszavonta csapatait, ha ezáltal erőt szaba
díthatott fel, vagy megrö\ádíthette az arcvonalat 

3. Általában defenzívában tartotta csapatait, de támadott, ha bekerített 
részeik felmentéséről, vagy a szétszakadozott arcvonal újbóli helyreállítá
sáról volt szó. 

4. Igyekezett erőit kímélni, s a beérkezett csapatokat még területfeladás 
árán is tartogatta az ellentámadás céljaira. 

5. Az egyéni akciók helyett szigorú központi vezetést iparkodott életbe
léptetni. 

6. A brit hadtestet az ellenség várható támadásai irányába helyezte el. 
7. Minden erővel szilárdítani igyekezett az északi szárny biztonságát. 
8: A 29. páncélos dandárt Nam úrhoz küldte. 
9. Geilenkirchennél jelentős erők csoportosítását kezdte meg. 
10. Az 1. Amerikai Hadsereg jobbszárnyán levő VIII. hadtestet kivonta a 

harcból. • 

57 stegemann: i. m. Az 1944. december 19. és 21-i jelentései! , ' va l amin t „A második 
v i l ágháború" , i. m . 344. o. 

58 Montgomery : Von de r Normad ie . . . 250. és 253. o. 
59 Az itt következő részt a rendelkezésre álló szakirodalom legkülönbözőbb részeiből 

állítottam össze. Jegyzetelését nem tartom feltétlenül szükségesnek. 
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11. A 12. hadtest maradék erőit Luxemburg térségében igyekezett össz
pontosítani a délről tervezett támadás céljaira. 

12. Az 1. Amerikai Hadsereg arcvonalának egy részét átadta a 9. Amerikai 
Hadseregnek. 

13. Az említett magasabbegységek mögé angol tartalékokat vont össze, míg 
a szükséges amerikai erők rendelkezésére fognak állni. 

A fenti intézkedések valóban egy nagyarányú rendcsinálást jelentenek. 
Lényegüket a következőkben foglalhatnánk össze: szilárd és összefüggő, a 
központi vezetés utasításait végrehajtani tudó arcvonalat építeni ki. Gon
doskodni a szükséges tartalékokról és felkészülni az ellentámadásra 

Montgomery ellenezte például, hogy a csapatokat nyomban beérkezésük 
után alkalomszerűen vessék harcba, és hogy csupán apró helyi jellegű ellen
állást fejtsenek ki a céltudatosan támadó fasisztákkal szemben. 

A tábornagy a csata után úgy összegezte a megtett intézkedéseket, hogy 
először megállították a németek támadását, majd szilárd, összefüggő arc
vonalat hoztak létre ellenük. A következőkben a felismert támadási irány
ból erős ellenállással dél felé fordították az érzékeny és létfontosságú ob
jektumaik ellen intézett támadásokat, majd elzárták az ellenség útját és 
véglegesen meggátolták szabad mozgásában.60 

Montgomery védelmi intézkedéseit elemezve, a fentieket az események-
sek egy kicsit elébevágva mondottam el. Míg azonban ezek megvalósítására 
sor kerülhetett, a szövetségeseknek nehéz és sck áldozatot követelő, véres 
harcok sorát kellett megvívniuk. 

A hadművelet második szakasza01 

A támadó német kötelékeknek első jelentősebb célként a Maas átlépését 
tűzték ki. A német hadvezetés úgy tervezte, hogy a folyó eléréséig 2—3 nap 
elegendő számukra. 1940-ben, a Franciaország elleni hadjárat során, ezt az 
utat 3 nap alatt hagyták maguk mögött a páncélos csapatok. 

A meglepésszerű áttörés után a fasiszták — különösen a támadás déli 
szárnyán —, viszonylag gyorsan törtek előre, de mégis csakhamar nyilván
valóvá lett számukra, hogy a tervezett időgrafikont nem fogják tudni be
tartani. 

A németek erre az északon támadó kötelékeik közül jelentős erőket a 
déli áttörés mélységébe irányítottak, hogy az ott levő 5. hadsereg hadosz
tályaival együtt döntést érjenek el. 

Az arcvonal középső és északi szakaszán ez időben a következő — már 
korábban is harcba vetett — nagyobb német erők indultak új és új táma
dásra.62 

Az 1. és a 9. SS páncélos hadosztály, a Führerbegleitbrigade,63 a 18., 62., 
560. Volksgrenadier hadosztály, 2. SS páncélos hadosztály és a 116. páncélos 
hadosztály. 

A hosszadalmas harcokban az északi szárnyon levő hadosztályok tudták 
felmutatni a legkisebb eredményt. Érthető tehát, hogy a náci hadvezetőség 
arra a következtetésre jutott, hogy a tervektől eltérően az arcvonal középső 
és déli szakaszára kell helyeznie a súlyt. 

A mozgalmas csatatéren az 1944. december 22-i jelentések alapján a kö-

60 Montgomery : Memoire . . . 350—351. o. 
öl A németek deoember 26-án érték el a legnagyobb áttörési mélységet. Ez a fejezet 

a december 20—26-ig terjedő időszaik eseményeit tárgyalja. 
62 Toland: i. m. 241. o. 
63 A Führerbeglei'tibrigade tevékenységét részletesen leírja: Die Geschichte des Panzer

korps Grossdeutschland. II. köt. Bielefeld, Eilens-Wenke, 1958. 721. o. 
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vetkezőkben rajzolhatjuk meg a katonai helyzetet: az amerikaiak északon 
Monschaunál továbbra is feltartóztatták a németeket, sőt néhány helységét 
sikerült vissza is foglalniuk. Stavelot a fasiszták kezére került, s a nácik 
egészen a városkától 13 km-re fekvő Habi em on tig jutottak előre. Ezen a 
környéken a németek jelentős számú ejtőernyőst is ledobtak. A Wehrmacht 
megjelent Clerfnél, s a Consdorf elleni támadásuk is térnyereséggel járt. 
Echternachnál továbbra is heves harcok dúltak. A front középső szakaszán 
a németeknek sikerült az Ourthe folyón több hídfőt létesíteniük.64 

A nyugatiak hadvezetése ekkor már kezdte felismerni, hogy a fasiszták 
hadművelete közel á l l a kifulladáshoz, bár a csapataik még egyre támadtak. 
December 23-án a német behatolás már 100 km széles és 110 km mélységű 
volt. Ekkor esett el St. Hubert, s a német páncélosok Dinant előterében 
jelentek meg. Átvágás veszélye fenyegette Marchenál a Nancy—Namur 
vasútvonalat is. 

A december 25-i hadijelentések a Hotton és Marche elleni támadásokról 
számolnak be, s közlik, hogy a 2. német páncélos hadosztály Marche és 
Rochefort között Dinant irányába folytatja előretörését.60 

A szövetségesek hadvezetése előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a német tá
madás iránya a Maason át Liége, a nyugatiak egyik legfontosabb' vezetési 
és utánpótlási gócpontja felé irányul. Az angol hírszerzők arra is felfi
gyeltek, hogy a német repülők csupán Liégetől északra bombázzák a Maas 
hídjait, s ebből arra következtettek, hogy a támadók valószínűleg Liége és 
Niamur között akarnak átkelni a folyón. Ezt felismerve, Montgomery mar
sall jelentős erőket irányított ebbe a térségbe, melyek feladata az átkelés 
megakadályozása volt. 

A németek ardenni támadása 1944. december 26-án érte el legnagyobb 
mélységét. Ezen a napon a 2. páncélos hadosztály katonáinak Cellesnél 6 
km-nyire sikerült megközelíteni a Maast. A harckocsikból kiszálló katonák 
már láthatták a folyót, amelyet a parancs szerint már egy héttel korábban 
el kellett volna érniük.66 

A támadó csapatok közül tehát a 2. páncélos hadosztály jutott legmesz-
szehb a nyugatiak védelmének mélységébe. Ez az előretörés azonban igen 
kockázatos volt, mert a fasisztáknak számolni kellett azzal, hogy a kiszö-
gelést észak-délről irányuló csapással könnyen levághatják. A feltételeik 
ehhez lassan már érlelődtek is. Bár a Bastogne—Dinant városokat összekötő 
egyenes mentén — azaz a német támadó erők déli szárnyával szemben 
— a nyugatiaknak semmilyen szervezett védelmi rendszerük nem volt, a 
németek ebben az irányban mégsem próbálkoztak a támadással. Az említett 
vonal mögöttes területein eközben már kibontakozóban volt Patton tábor
nok akciója, ami a későbbiek során jelentősen hozzájárult a fasiszta támadás 
derékba töréséhez.67 

Északon, tehát a német támadás eredetileg tervezett irányában, sokkal 
jobb volt a nyugatiak helyzete, mint középen és délen. Aachen körzetében 
ugyanis csökkentették a Westwallra nehezedő nyomást, s így jelentős erőket 
tudtak felszabadítani a szorongatott helyek részére. December 25-én, tehát 
a csata menetében történt fordulat előtt, a következő amerikai egységek 
álltak a Dinant—Marche—Manhay—La Gleize arcvonalszakaszon. 

64 Stegemann: i. m. 1944. december 22. 
65 u o . 1944. december 25. 
6fi Gyeborin ,,A m á s o d i k v i l ágháború" . (Budapest , Zr íny i Kiadó, 1961.) c. könyve 443. olda

lán írja, hogy a németek át is keltek a Maason. Hasonló véleményt olvashatunk „Az egyete
mes és magyar hadművészet története" III/2, köt. (Budapest, Zrínyi Kiadó — Hadtörté
nelmi Intézet, 1961. 126. o.) című kiadványban is. — Az előzőekkel ellentétes véleményt kép
viselnek Ensor, Cossé Brissacc és Bradley. 

67 Toland: i. m. 294. o. 
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A 82. és a 106. ejtőernyős hadosztály, valamint a 7., 83., 75., 3. és a 84. 
páncélos hadosztály.68 

A Dimantra törő 2. német páncélos hadosztállyal a XXX. angol hadtest, 
a 29. brit páncélos dandár és a 2. amerikai páncélos hadosztály állt szem
ben. Ezeknek a csapatoknak három napos kemény küzdelemben — 81 harc
kocsi kilövése után — sikerült meggátolniuk a Maas elérését. A fasiszták 
kudarcához hozzájárult az is, hogy az előretörés csúcspontján megakadt a 
lőszer- és üzemanyag utánpótlás. 

Hiába küldött tehát parancsot Hitler a támadás folytatására, a páncélosok 
személyzete másfél napi várakozás után kénytelen volt beásni az aeélkolosz-
szusokat s átmenni védelembe. A németek tehát arra kényszerültek, hogy a 
különben is lelassult előretörést — ha egyelőre ideiglenesen is — leállítsák, 
s számbavegyék egy észak-déli irányú ellentámadás lehetőségét.69 

Az ardenni offenzíva tehát elérte csúcspontját — kifulladt. Megkezdődött 
a második szakasza, s lassan megindult a nyugatiak ellentámadása is. A né
metek 2. páncélos hadosztályának, a Marche és Hotton között álló 116. pán
célos hadosztálynak és a Panzer-Lehr hadosztálynak — ezek voltak az élen 
— számot kellett vetni azzal, hogy egy esetleges szárnytámadás könnyen 
elvághatja őket. 

Hitler december 28-i nyilatkozata már az offenzíva kudarcát beismerő 
hangot ütött meg. A támadás az Ardennekben „sajnos nem vezetett ahhoz 
az átütő eredményekhez, amelyet az ember elvárhatott volna tőle".70 Ered
ményként csupán azt a sovány érvet tudta felhozni, hogy ellenségeik így 
támadási terveik feladására és csapataik átcsoportosítására kényszerültek. 
,,Az OKW-nek december végén, akár akarta, akár nem, be kellett látnia, 
hogy a csata elveszett" — állapítja meg Churchill is.71 

1944. december 23-án véget ért a nyolcadik napja tartó ködös, párás, fel
hős idő és kitisztult az ég. Ismét akcióba léphettek a nyugatiak légierői. Az 
angol—amerikai hadvezetés szinte lázas gyorsasággal igyeikezett pótolni az 
elveszett napokat, s ezért újra és újra támadásba küldte repülőit. Már az 
első napon is 1200 bevetést hajtottak végre. Pilótáik főleg a páncélosokra 
vadásztak, de támadásokat intéztek az utánpótlási oszlopok, a feltorlódott 
szállítmányok, hidak, útikereszteződések és raktárak ellen is.72 

December 24-én például 800 vadászgép és 2000 bombázó indult 31 előre 
meghatározott német célpont ellen. Ezekben a napokban 241 repülő után
pótlást dobott le a körülzárt Bastogne részére is.7$ A német források főleg 
a nyugatiak vadászbombázóira panaszkodnak. A fürge és gyors gépek nagy 
pusztítást végeztek a páncélosokban és a feltorlódott utánpótlási szállít
mányokban. 

Az angol—amerikai légierő nem kisebb dolgot szeretett volna elemi, mint
hogy a német arcvonalat teljesen elszigetelje mögöttes területeitől. Ez nem 
ŝ volt lehetetlen, hiszen abszolút légifölényben voltak. Jól jellemzi a meg

élénkült repülőtevékenységet az az adat, hogy a nyugatiak a derült idő 
első négy napján 15 000 bevetést hajtottak végre az Ardennek térségében, 
sőt tevékenységüket az egész Rajna vidék útjai, vasútjai és repülőterei 
ellen is kiterjesztették. 

A légierő beavatkozásának hamarosan kézzelfogható eredménye is volt. 
A nagy veszteségek után a nácik arra kényszerültek, hogy utánpótlási szál-

68 Uo. 294. o. — Más for rások 9 hadosz tá ly je lenlé téről szólnak. Ez az erő nemhogy a 
n éme t ek visszaszor í tására , de a t á m a d á s lokal izá lására s em volt elég. 

69 Montgomery : Von der N o r m a n d i e . . . 253—256. o. 
70 wilmot: i. m. 649. o. 
71 Churchill: i. m. 324. o. 
72 G . Marshall: Így győztünk. Budapes t , F r a n k l i n Társu la t . 79—80. o. 
73 Bradley: i. m. 
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lítmányaikat éjjel mozgassak, ami természetesen gátolta a hatékony erő
kifejtést. 

A Maas megközelítése után a támadást vezető német tábornokok előtt is 
egyszeriben bizonyossá vált, hogy a tervezett hadműveletet az eredeti el
képzelésnek megfelelően nem fogják tudni megvalósítani. Arról kezdtek 
tehát beszélni, hogy a kitűzött célok kezdettől fogva meghaladták iá rendel
kezésre álló erőt. Nem földrajzi célok után kell törni — hangoztatták —, 
hanem azon kell iparkodni, hogy az ellenség erejét szétzúzzák, s csökkent-
senek a hadseregeikre nehezedő nyomáson. Ezt a kívánságot igyekezett ki
fejezésre juttatni Rundstädt is, aki december 22-én kérelemmel fordult 
Hitlerhez. Azzal érvelt, hogy belátható időn belül számolniuk kell a keleti 
arcvonal részére történő erőátadással, s a 'meggyengült csapatok nem fogják 
tudni feltartóztatni a várható észak-déli irányú ellentámadást.M 

1944. december 24-én, amikor már látszott, hogy a célt nem érdik el, Model 
és Manteuffel tábornokok álltak elő azzal a javaslattal, hogy változtassanak 
az eredeti elképzelésen, mert azt nem tudják megvalósítani. Az egyik indo
kuk az volt, hogy a 300 mérföldre ígért üzemanyag helyett, csupán 100 mér
földre elegendő ellátmányt kaptak, s a síkos, csúszós utakon ez még a ter
vezettnél is hamarabb elfogyott. 

A két tábornok azt javasolta még, hogy az eredeti terv meghiúsultnak 
látszván, a „kis megoldást" — tehát az Aachen körüli erők bekerítését — 
kíséreljék meg megvalósítani. Azt indítványozták, hogy az áttörés helyétől 
Dkiantig szilárd védelmi vonalat kell kiépíteni, s el kell reteszelni Patton 
útját észak felé. Ezután erőik zömével Aachen felé kell fordulniuk és le kell 
vágni az ottani beöblösödést. 

Az eredeti terv kivitelezhetősége ellen szólott Sepp Dietrich és Guderian 
is. Dietrich Jodl előtt kijelentette, hogy ,,a parancsot ebben a formában lehe
tetlen megvalósítani". Guderian pedig arról beszél, hogy 1944. december 
23-án Hitlerhez utazott, hogy lebeszélje a további erőfeszítésekről, s elérje 
,,minden érintetlen erőnek a keleti frontra történő haladéktalan átszállí
tását;.'.75 

A német katonai vezetők reálisan mérték fel a lehetőségeket, amikor az 
offenzíva leállítását és irányának 90 fokkal való elfordítását javasolták. 
Nyilvánvaló volt számukra, hogy egy elakadt és megfeneklett támadást úgy
sem tudnak ismét kimozdítani a holtpontról, s a további harc esztelen erő-
pazarlás lenne csupán. Számításba kellett venniük azt is, hogy egy olyan 
ellenféllel állnak szemben, amelyik napról napra szilárdítani tudja védel
mét, s el van szánva, hogy előbb-utóbb támadásba megy át. 

Hitler azonban nem fogadta el a javaslatokat, mert 1944 végére újabb 
kisegítő akciókat akart indítani az elakadt offenzíva megsegítésére. Terveit 
a december 28-i értekezleten fejtette ki. Ennek lényege az volt, hogy az 
egyik ellenfélre döntő csapást kell mérni, s erre nyugaton adva van a lehe
tőség. Ez az elgondolás — amely nagyjából megegyezett a tábornokok ko
rábbi javaslatával —, már nem tűzte ki célul valamely terület elfoglalását, 
hanem arra irányult, hogy sorozatos csapással részenként semmisítsék meg 
az ellenség élőerőit. Az első csapást Bastogne körzetéből szándékoztak mérni 
a 3. Amerikai Hadseregre, annak lekötése céljából. Ugyanakkor Észak-
Elzász területén akarták a fő támadást megindítani, hogy megsemmisítsék 
a 7. Amerikai Hadsereget. A Liége'irányában folyó támadást pedig ideigle
nesen beszüntették. Hitler azt remélte, hogy sorozatos csapásokkal részen
ként megsemmisíti az Ardennektől délre levő amerikai hadosztályokat, majd 

74 Westphal: i. m. 283. o. 
75 wümot: i. m. 643. o. és Heinz Guderian: E r i nne r ungen e ines Soldaten. Heidelberg, 

Bei Kunt Vowinckel , 1961. 346. o. 
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új hadműveletet kezd a korábbi fő irányban. A terv végrehajtása érdekében 
december végén a német csapatok csoportosítását lényegesen megváltoztat
ták: a 6. SS páncélos hadsereg négy legharcképesebb hadosztályát az 5. pán
célos hadseregnek rendelték alá, melynek sávjába tevődött át a hadműve
letek; súlypontja.76 

A német tervek kudarcához nem kis mértékben hozzájárult a körülzárt 
Bastogne is. A városka csekély számú védőőrsége Mc Auliffe tábornok veze
tése alatt hősies elszántsággal verte vissza a fő erőktől lemaradt jelentékeny 
gyalogos és páncélos erők megújuló ostromát. Bastogne ellen a németek a 
15. páncélgránátos, a 26. népi gránátos és az 5. ejtőernyős hadosztályt küld
ték harcba, de mégsem tudtak eredményt elérni.77 

Pedig a védők szorongatott helyzetben voltak. Csaiknem (teljesen elfogyott 
a lőszerkészletük, s csupán december 24-én jutottak légi úton egy kis pót
láshoz. Kevés volt az élelem és gyógyszer, annál több a halott és sebesült. 
A körülzárt (katonáknak minden okuk meg lett volna a harc beszüntetésére, 
de a németek ajánlatát mégis kereken visszautasították. 

A város védőinek kitartását növelte, hogy tudtak Patton felmentési ter
véről, s remélték, hogy az amerikai páncélosok csakhamar elérik állásaikat. 
Ismerték ezt a szándékot a németek is, és ezért új meg új rohamra űzték 
katonáikat. Még karácsony estéjén is például két allkalommal bombázták 
Bastognet, s az ünnep első napjának hajnalán ismét támadásba lendültek 
egységeik. Ez alkalommal két helyen sikerült a városba is betörniük. 

December 26-án Patton erőinek végre sikerült elérni Bastognet és fel
mentették a sokat szenvedett katonákat. A rommá lőtt városlkában 482 ha
lott és 2449 sebesült volt a védők vesztesége.78 

A németek azonban még ezután sem mondtak le a fontos közlekedési 
csomópont elfoglalásának tervéről, s egészen 1945. január 3-ig harcokat 
folytattak a városért. Bastogne felmentése tehát sikerrel járt. Ez volt az 
első jele annak, hogy mozgásba jött Patton hadserege, s ettől kezdve a déli 
arcvonal egyre fenyegetőbbé vált a fasiszták számára. 

A német hadvezetés már az offenzíva megindulása előtt külön gondolt 
arra a veszélyre, amelyik előretörő hadseregeit délről fenyegetheti,^ s ezért 
a támadó erők tekintélyes részét arra kényszerült felhasználni, hogy a túl
ságosan is hosszúra nyúlt szárnyait biztosítsa. A feladat végrehajtására szánt 
7. hadsereg azonban szemmel láthatóan nem volt elegendő ennek megoldá
sára. Ez is azt bizonyítja, hogy a német hadvezetés az offenzíva bizonyos 
fázisainak részletproblémáit inkább óhajainak megfelelően, semmint a való
sághoz igazodva dolgozta ki. Ennek a hadseregnek eleinte még támadó fel
adatokat is szántak — Saarbrückentől kiindulva dél felé kellett volna tá
madnia —, de nemhogy erre, hanem a 150 km hosszúra elnyúlt szárnyak 
fedezésére is képtelennek bizonyult.79 December végén Patton hadosztályai 
által szorongatott 7. hadsereget a 6. SS hadsereg magasabb egységeivel erő
sítették meg. 

A verduni megbeszélésen Patton ígéretet tett, hogy legkésőbb 48 óra alatt 
megindítja csapatait a nyugat felé törő fasiszták déli szárnya ellen. Termé
szetesen ez a támadás sokkal hatékonyabb lett volna, ha egyidejűleg az 
északon levő erők is képesek lettek volna — ha csupán helyi jellegű akciók 
indítására is. Erre azonban nem került sor, így a inémetek a későbbiek során 
még északról kivont erőket is bevethettek Patton páncélosai ellen. Mont
gomery végül is csak 1945. január 3-án indított támadást, s így a fasiszták 
északról mindaddig biztonságban érezhették magukat. 

76 Toland: i. m. 294. o. — A vá ros körze tében összesen 12 n é m e t hadosz tá ly harcol t . 
77 Toland: í. m. 294. o. A váras körzetében összasen 12 német hadosztály harcolt. 
78 Bradley: i. m. 
79 Westphal: 1. m . 280.. 282. o. 
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Patton tábornok első intézkedésként leállította a 80. gyalogos és a 4. pán
célos hadosztály más irányú támadását és intézkedett az északira történő át
csoportosításukra.80 Eleinte még úgy vélte, hogy két-három hadosztály ele
gendő lesz a segítségre, s ezért csupán ennyit kívánt felszabadítani az arc
vonalban. Megjegyzem, hogy Patton tábornok kezdetben nem vette komo
lyan a német támadást, amikor azonban rádöbbent a helyzet súlyosságára, 
teljes erővel támogatta a védelmi intézkedéseket. 

A későbbiek során már a teljes 3. hadtest észak felé való alkalmazásá
nak lehetőségét vette számításba., Ennék arcvonalszakaszát átadták a 12. 
hadtestnek, s egyidejűleg arra is intézkedtek, hogy ez továbbra is folytassa 
a támadást az átcsoportosítás leplezésére. 

Bradley, aMt érzékenyen érintett a német offenzíva, nem várta meg a 
segítségére siető erők beérkezését, s máris telefonon sürgette Pattonnál 
csapatainak észak felé való fordítását. Pedig a türelmetlenség egyáltalán 
nem volt indokolt, hiszen a 3. hadsereg parancsnoka minden tőle telhetőt 
megtett a mielőbbi akcióba lépésre. 

Patton — akinek hallatlan szerencséje volt a gyors és merész lépések meg
valósításánál — sebtiben kiadott első intézkedéseinek megfelelően a 4. pán
célos hadosztály december 18-ról 19-re virradó éjjel már mozgásba is len
dült. Csakhamar követte ezt a 80. gyalogos hadosztály is.81 

Patton tábornok az észak felé való' minél gyorsabb mozgásra négy fő 
útvonalat jelölt ki, s számos forgalomszabályozó állomás létesítésére adott 
utasítást. 

A délről indított ellencsapás hatékonyságának fokozása érdekében Bradley 
8. hadtestét átadták a 3. páncélos hadseregnek. Ezekkel az egységekkel az 
volt a terv, hogy Neuf Chateau—Saint Hubert, Arlon—Bastogne, Luxem
burg—Diokirch, St. Vith vonalon fognak akcióba lépni észak felé. 

Pattonnál tehát ez időben a következő magasabbegységek voltak: a 8., 3., 
12. és a 20. hadtest. 

A 3. hadsereg valóban hatalmas erőfeszítéseket tett, hogy az ígért segít
ség minél hamarabb megérkezzék. Egyes hadosztályait például a saari arc
vonalból vonták ki, melyek december 20-án éjjel 69 mérföldes utat meg
téve, másnap már harcot is kezdtek a fasiszták ellen.82 Patton offenzívája 
teljes mértékben csupán a támadási parancsban megszabott idő, december 
22-e után bontakozott ki. A hadsereg magasabbegységei 1050 löveg tűztá
mogatása miellett, mintegy 40 km széles sávban indultak meg a szívósan 
védekező 7. Német Hadsereg ellen. Patton még olyan reményeket is táplált, 
hogy az eliső meglepetés alatti rohammal egy nap alatt el fogják érni Bas-
tognet, de a németek tudomást szereztek a csapatok mozgásáról, s fel tudtak 
készülni az ellenállásra.83 

A 4. páncélos hadosztály katonái öt nappal később felmentették ugyan az 
ostromlott várost, de az oda vezető közlekedés továbbra sem volt bizton
ságos. A keskeny korridorban levő utak ugyanis a német ágyúk tüze alatt 
álltak. Az amerikaiaknak ezért a folyosót még ki kellett szélesíteniük, s a 
környező erdőket is meg kellett tisztítaniuk a német csapatoktól.84 

A 3. Amerikai Hadsereg ellentámadásának sikerét jelentős mértékben 
elősegítette az a körülmény, hogy alárendelt hadosztályai rendkívül mozgé
konyak és gyorsak voltak; képesek arra, hogy teljes hadtápjukkal, raktári 
készleteikkel és segédszolgálatos csapataikkal együtt, gyors átcsoportosítást 

so Fox: i. m. 
81 Patton 1944. december 19Jén 4. (pc. ho.-al 19 óra alatt 200, a 80. gyal. ho.-al 24 óra alatt 

180 km utat tett meg. 
82 Fox: i. m. 
83 wilmot: i. m. 642. o. 
84 Fox: i. m. és Assmann: i. m. 510. o. 
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hajtsanak végre. „A mozgékonyság volt az a »titkos« amerikai fegyver, ami 
Rundstädtet — tegyük hozzá, hogy végső fokon csupán — az Ardennekben 
megverte" — írja Bradley tábornok.85 

Az amerikai hadseregnek ezt az előnyét ismerték a németek is. s ezért 
igyekeztek annyira a meglepés, a gyors lerohanás tényezőjét kihasználni. 
Tudták, ha lemaradnak és megrekednek, az amerikaiak képesek lesznek 
gyorsan átcsoportosítani erőiket, s a hadseregeik zömét a főcsapás irányába 
bevetve, meg tudják állítani a támadó hadosztályaikat. 

Ez a helyzet december 25—26-ra be is következett. A német csapatok 
először védelembe mentek át, majd hamarosan megkezdődött lassú vissza
szorításuk. 

Ez azonban már az ardenni offenzíva újabb szakaszát, a német támadás 
lefelé ívelő ágát jelenti. 

A nyugati védelem megszilárdulása, 
felkészülés az ellentámadásra, 

a németek lassú visszaszorítása 

1944 december végére a szövetségesek lassan magukhoz tértek az ardenni 
csapás okozta kábulatból. Lezárult a támadás második szakasza. A német
vezérkar nap mint nap érezhette, hogy az időköziben beálló egyensúlyt egyre 
jobban a nyugati kezdeményezés és erőfölény váltja fel. Az angol—ameri
kaiak személyi és technikai túlsúlya kezdte éreztetni hatását. A német pa
rancsnokoknak most már nem a támadás, hanem az okozott gondot, hogyan 
is menthetnék meg csapataikat a felmorzsolástól. Lassú visszavonulás, az 
erők kímélése — egyszeriben ez a harcmód került előtérbe az Ardennek 
térségében. 

A német támadás megtorpanásával egyidejűleg megszűnt a rossz időjárás, 
felszakadozott a felhőtakaró, s így már lehetővé vált a nyugatiak légierőinek 
tömeges bevetése. >v 

Az angol-amerikai repülők csaknem kizárólag a földi harcokba kapcso
lódtak be. A német állások mögött támadták a szállítóoszlop obat, raktára
kat, vasútvonalakat, hidakat, gyülekező és feltorlódott csapatokat stb. A va
dászbombázók támadásai nyomán eltorlaszolódtak a szűk hegyi utak, s 
mindez hamarosan éreztette hatását az arcvonalban levő hadosztályok ellá
tásában. Az utakon és útcsomópontokon gyakran ezrével torlódtak össze a 
fasiszták gépjármüvei, melyek különösen jó célpontot jelentettek a bom
bázók számára.. 

A későbbiek során a nácik nappal már mozdulni sem mertek az ország
utakon, s az utánszállítást is főleg az éjjeli órákban bonyolították le. 

A nyugatiak bombázó kötelékei 1945. január 3.. 8., 9. és 12-én nagy tá
madásokat intéztek a német erők ellen. Repülőik behatoltak a hadműveleti 
terület mélységébe is, miközben a Rajna-vidéken, Hamm, Münster, Osna
brück térségében több helyen szétrombolták a vasúti hálózatot.86 

A légierőre nehezedő nyomás csökkentése céljából a fasiszták elhatároz
ták, hogy 1945. január 1-én reggelre mélyrepülésben meglepésszerű táma
dást intéznek a nyugatiak franciaországi, hollandiai és belgiumi repülőterei 
ellen. A mintegy 900 repülőgéppel végrehajtott akció a „Bodenplatte" fedő
nevet kapta.87 Ezt a vállalkozást a németek eredetileg december 16-a előtt 

85 Bradley: i. m. 
86 Georg W. Feuchter: Geschichte des Luf tkr ieges . Bonn, A t h ä n a e u m Verlag, 1954. 280. o. 
87 Adolf Galland: Die Ersten und die Letzten. (Die Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg.) 

Darmstadt, Franz Schneekluth, 334. o. — Itt számos adat található a „Bodenplatte" vál
lalkozásira. 
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akarták végrehajtani, de megvalósítására számunkra ismeretlen ok miatt 
mégsem került sor. 

Az .akció eredményeként mintegy 412 angol—amerikai repülőt, az össz-
meninyiség 4,12%-át sikerült a földön elpusztítaniuk.88 Az elszenvedett vesz
teségek azonban olyan súlyosak voltak, hogy a kár — a németek részéről — 
nagyobb volt mint a haszon. A harcokban ugyanis 317 német gép, a ren
delkezésre álló erő 32% pusztult el személyzetével együtt. Ezek elvesztése 
nagyobb csapás volt a Luftwaffenak, mint amilyen problémát a repülő
tereken ember nélkül álló gépek pótlása jelentett a nyugatiaknak.89 

A német légierőnek ez a látványos vállalkozása tehát nem hozta meg a 
szükséges eredményt. A hosszútávon végrehajtott mélyrepülés eleve kiszol
gáltatta gépeiket az erős nyugati légvédelemnek. Nagyabb eredményre szá
míthattak: volna, ha a vaktában mért csapás helyett a harcoló alakulatok 
fölött kísérelték volna meg a helytállást, s nem csupán a holt anyag — 
aminek pótlása csak idő kérdése volt a nyugatiak számára — elpusztítására 
törekedtek volna. Az angol—amerikaiak valóban gyorsan kiheverték a csa
pást — hiszen légifölényük eddig is vitathatatlan volt —, de a németek 
részére szinte végzetes kihatással járt a nagyarányú anyagi és élőerő vesz
teség. 

Vessünk egy pillantást ezután az arcvonalak helyzetére. 
Az arcvonalon helyenként még támadtak a fasiszta csapatok, s itt-ott 

apróbb sikereket is elértek. December 27-én például a Stavelottól 16 km-re 
délnyugatra fekvő Manhay került a kezükre. Az általános helyzet azonban az 
1944. december 27—31-i időszakban az volt, hogy az angol—amerikaiak 
egyre szilárdabban ellenálltak, s egyre több jel bizonyította, hogy a dolgok 
alakulása javukra változott meg. íme néhány kivonatos szemelvány decem
ber utolsó napjainak hadijelentéseiből. 

Hotton és Marche között tovább tartott a német nyomás, de a nyugatiak 
nagyjából megtartották állásaikat. A La Roche körüli nagy páncélos csata 
még nem dőlt el. Bastogne birtoklásáért Lierneuxnál folytaik erős harcok. 
Escbdorffoól kiverték a fasisztákat, s az arcvonalszakasz déli irészón is aktí
van léptek fel a nyugatiak haderői. Stavelot és Hotton között a németek 
feladták támadó szándékaikat. Manhay, Grandmenil és Humain a szövetsé
gesek kezére került. Az St. Hubertnél bekerített német erők továbbra is el
keseredett ellenállást tanúsítottak. Délen az amerikaiaik elfoglaltak több 
helységet, s átlépték a Sauer folyót. A Bastogne közelében levő Homprc is 
csapataik birtokába jutott.90 

A hadi jelentések minden' tendencia nélkül válogatott hírei tehát fokozódó 
nyugati kezdeményezésről tanúskodnak. Bár ezek a sikerek még nem ese-, 
ménydöntőek, de mégis mutatják, hogy a hadmüvelet új szakasza kezdő
dött el. 

Ebben a helyzetben Bradley tábornok úgy érezte, hogy sürgősen tennie 
kell valamit a csorba kiköszörülésére, s ezért azonnali ellentámadást sür
getett a megtorpant németek ellen. A felső vezetés körében azonban az volt 
az általános vélemény, hogy hagyni kell míg a Wehrmacht ereje teljesen 
kifullad, amíg a németek támadó szándékaikat véglegesen feladják. 

Ez volt a véleménye Eisenhowemek és Montgomerynek is, akik december 
27-i találkozásuk alkalmával megállapodtak, hogy a Patton részéről indított 
nyomás északi ellenpólusaként (hacsak a németek előbb meg nem támadják 
őket), 1945. január 3-án Montgomery is akcióba lép. Nem írható az angol 

88 Assmann: i. m . 510. o. 
89 Hans Ulrich Rudel: T ro tzdem. Göttdngen,, Plesse Verlag. K. W. Schütz. 183. o. — A 

szerző szer in t 500 laingol^amferiikai r epü lő t pusz t í to t tak el. A n é m e t veszteség — szer inte — 
csupán 220 gép volt. 

HO Stegemann: i. m. 1944. december 27—28. 

312 



hadvezetés valami nagy dicséretére, hogy csapataik a déli támadás meg
indulása után csak 11 nappal lettek harcképesek, noha az ő védősávjuk vi
szonylag csendesnek volt mondható. Ezzel a késlekedéssel meghiúsult egy 
azonos időben végrehajtott kétirányú támadás lehetősége, ami minden bi
zonnyal nehéz helyzetbe hozta volna a hitleristákat. 

Miután a németek nyugaton és északon leállították támadásaikat, a fel-, 
szabaduló erőiket az arcvonal déli szakaszán vetették be Patton tábornok 
3. hadserege ellen.01 Ismét azon próbálkoztak, hogy kezükbe kerítsék Bas-
tognet, ezt a fontos közlekedési csomópontot. Ellencsapásaik méretére jel
lemző, hogy végül is már nyolc hadosztály összefogott erejével próbálták 
kicsikarni a döntést. Fox francia ezredes így ír a december utolsó napjaiban 
itt kialakult helyzetről: „hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a helyzet 
súlyos".92 1945. január 1. után azonban már nem itt. hanem az elzászi részen 
volt a német támadás súlya. Erről a későbbiekben ejtünk még szót. 

Az Ardennekben elszenvedett vereség után jóval óvatosabbak — Mont-
gomeryre gondolva, túl óvatost is mondhatnánk — lettek az angol—ame
rikai vezetők. Noha érezték, hogy a kerék fordulóban van, csapataik fö
lénybe kerülnek, még mindig tartottak egy újabb néniét áttöréstől. Nem 
ismerték a németek erej'ét és szándékait, s ez bizonytalanná tette helyzetü
ket. Azt sem szabad azonban elfelednünk, hogy rettegésüknek volt is némi 
alapja, hiszen a németek az Ardennekben tulajdonképpen nem verték 
meg, a fasisztáknak sikerült megőrizniük erőik zömét. 

Egy újabb német próbálkozás gondolata egészen 1945 január közepéig 
kísérte őket. Magabiztosságukat csak azután nyerték vissza, miután a Vörös 
Hadsereg megindította lengyelországi támadását, s a németek kénytelenek 
voltak erőik jó részét nyugatról keletre szállítani. 

A Vörös Hadsereg segítsége szorongatott szövetségeseinek 

Az utóbbi időben nyugaton számos olyan hadtörténelmi vonatkozású mű 
látott napvilágot, amelyek szerzői megkísérlik elhallgatni, vagy kisebbíteni 
a szovjet katonáknak a fasizmus szétzúzásában játszott döntő szerepét. Kü
lönösen tagadni igyekeznek azt, hogy a Vörös Hadsereg keleten kivívott 
győzelmei közvetlenül is segítették a francia, holland, belga és más népek 
felszabadító harcát. Hallgatnak arról is, hogy a második front katonái is a 
bőrükön 'és vérükön érezhették keleti szövetségesük állandó és hatékony 
segítségét. Helyes és szükséges tehát, hogy a nyugati arcvonal, és közvet
lenül az ardenni események tárgyalása során is, súlyának és jelentőségének 
megfelelően, külön foglalkozzunk a Maas ós Visztula mentén lejátszódó ese
mények összefüggés ével. 

A németek erőinek, lehetőségeinek és szándékainak nem ismerése, féle-
Jeni, hogy egy újabb katasztrófát csapataik már nem fognak tudni elhárí
tani, az angol—amerikai hadseregben beállott lelki törés stb. — ezek voltak 
azok a tényezők, amelyek arra késztették a legfelsőbb angol—amerikai ve
zetést, hogy nehéz helyzetükben presztízsüket félretéve, szövetségesüknél, 
a Szovjetuniónál keressenek segítséget. 

A nyugati források — kevés kivételtől eltekintve —, mindmáig ellihall-
gatni, lekicsinyleni vagy megmásítani igyekeznek azt a felbecsülhetetlen tá
mogatást, amelyben a Vörös Hadsereg részesítette a megtépázott angol— 
amerikai csapatokat. 

91 Az egyetemes és magyar hadművészet története III/2. köt. 127. o. szerint 4 gyal., 4 p c , 
2 gépesített hadosztályt és 1 gépesített dandárt vetettek be a németek délre. 

92 Fox: 1. m. 
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íme a tények, a megcáfolhatatlan diplomáciai iratok tükrében. 
1944. december 24-én — tehát amikor a német támadás ereje teljében volt 

— Roosevelt amerikai elnök üzenetet intézett Sztálin marsallhoz, a szovjet 
fegyveres erők főparancsnokához. Ebben a levélben a következőiket írja: 
„Annak érdekében, hogy valamennyien megkaphassuk az erőfeszítéseink 
szempontjából fontos értesüléseket, utasítani akarom Eisenhower táborno
kot, hogy vezérkarából küldjön Moszkvába egy teljesen beavatott tisztet, 
aki megtárgyalja önnel a nyugati fronton, Eisenhowérnél kialakult hely
zetet és a keleti fronttal való együttműködés kérdését. Meg fogjuk őrizni a 
legteljesebb titkosságot. Remélem ön fogadja majd Eisenhower tábornoknak 
ezt a vezérkari tisztjét és biztosítja az értesülések vele történő kicserélését, 
ami kölcsönösen hasznos lesz" — üzente az amerikai elnök:.93 

Kevéssel ezután meglehetősen riadt hangon Churchill is támogatásért for
dult Sztálinhoz, meg sem várva, hogy Tedder légimarsall Moszkvába érjen. 
Az 1945. január 6-án küldött üzenetéhez kommentárt se kell fűzni, hiszen 
az irat maga helyett beszél. Ezt a levelet a január elején kialakult súlyos 
helyzet diktálta. „Nyugaton igen súlyos harcok dúlnak, amelyeik bármely 
pillanatban nagy fontosságú döntések elé állíthatják a legfőbb parancsnok
ságot, ö n saját tapasztalatából tudja, mennyire aggasztó egy olyan helyzet, 
amikor a kezdeményezés elvesztése után egy igen széles arcvonalat kell 
védeni. Eisenhower tábornok számára igen kívánatos és elengedhetetlenül 
fontos lenne nagy vonalakban tudni, mit szándékoznak önök tenni, mivel 
ez természetszerűleg kihat mind az ő, mind pedig a mi legfontosabb dönté
seinkre . . . Hálás volnék, ha közölné velem, számíthatunk-e január folya
mán nagyobb orosz támadásra a Visztula mentén, vagy valahol másutt, 
továbbá olyan más mozzanatokat, amelyeket ön esetleg kívánatosnak tart 
megemlítem. E szigorú 'titkos tájékoztatást senkinek sem adom át, csupán 
Brook tábornagynak és Eisenhower tábornagynak, azonban nekik is csak a 
legszigorúbb titoktartással. Az ügyet sürgősnek tartom" — közölte a brit 
miniszterelnök.94 

Sztálin már másnap, nyomban az üzenet kézhez vétele után válaszolt 
Churchillnek. „Készülünk a támadásra, bár az időjárás jelenleg nem ked
vező számunkra. A Legfelsőbb Hadvezetőség Főhadiszállása azonban figye
lembe véve szövetségeseinek helyzetét a nyugati arcvonalon, úgy döntött, 
hogy erőltetett ütemben befejezi az előkészületeiket és tekintet nélkül az 
időjárásra, széles támadó hadműveleteket kezd a németek ellen az egész 
középső arcvonalon, mégpedig nem később, mint január második felében. 
Nem kételkedhetnek abban, hogy mi mindent megteszünk, amit csak'meg 
lehet tenni, hogy támogassuk szövetségeseink dicső csapatait" — közölte 
Sztálin Churohillel.95 

Napjainkban, amikor a burzsoá történettudomány buzgón fáradozik a 
második világháború eseményeinek meghamisításán, bizony nem ártana sok 
angol—amerikai szerző elé tenni Churchill szavait, aki így nyugtázta a 
Szovjetunió önzetlen ajánlatát. 

„Igen hálás vagyak önnek megható üzenetéért. Átküldtem Eisenhower 
tábornoknak kizárólag személyes tudomásulvétel végett. Koronázza teljes 
siker az ön nagylelkű vállalkozását" — hangzott a köszönet.90 

93 Sztálin üzene tvá l tása az Egyesül t Á l l amok és Nagy-Br i t ann i a ko rmányfő ive l 1941— 
1945. Budapes t , Kossuth', 1958. I I . köt. 250. sz. dok. 

E i senhower m á r d e c e m b e r 21-én í r t a vezé rka r i főnökök egyes í te t t t a n á c s á n a k és meg
kérdez te , hogy lehe tne-e t e n n i va lami t a Vörös Hadseregge l v-aló koord inác ió é rdekében . 
Közölte, hogy e célból kész egy felelős t ábornoko t , Tedde r mar sa l l t Moszkvába kü lden i . Roo
sevelt c sak ezután , december 24-én í r t Sz tá l innak . Levelében m é g azt a lá tszatot igyekezet t 
kel teni , hogy a n y u g a t i a rcvona lon n incs kü lönösebb b a j . (Kulls: i. m. 329. o.) 

94 Történelemhamisítók. Budapest, Anonymus könyvkiadó, 1948. 114. o. 
95 u o . Lásd Sztálin 1945. j a n u á r 7-i üzene té t Churci l lhoz. 
98 u o . Lásd Churchi l l 1945. j a n u á r 9-i üzene té t Sztál inhoz. 
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A felsorolt okmányok félreérthetetlenül bizonyítják, hogy a nyugati ha
talmak a Vörös Hadsereg segítségét kérték a továbbra is fenyegető kataszt
rófa elhárításához. A szovjet katonák nagyszabású lengyelországi hadmű
velete ragyogó példája a szövetségesi hűségnek és együttműködésnek, s 
egyike a második világháború legragyogóbb hadműveleteinek. 

A Vörös Hadsereg a Kárpátok és a Baltikum között mintegy 1200 km-es 
arcvonalon megközelítőleg egy időben szándékozott hatalmas erejű támadást 
indítani, melynek hadászati célja az volt, hogy elvágja a kelet-poroszországi 
német erőket, felszabadítsa Lengyelországot, a fasisztákat a német anya
földre vesse vissza, segítséget nyújtson a szorongatott nyugati frontnak és 
kedvező feltételeket teremtsen a harmadik birodalom elleni végső hadmű-
letekhez. Ez az offenzíva lényegében a kelet^poroszországi és a Visztula-
Odera közti, egymással szorosan összefüggő hadműveletekre bontható fel. 

A szovjet csapatok hadászati támadása a tervezett január 20-i időpont 
helyett, 1945. január 12-én indult meg a sandomierzi hídfőből.97 Az 1. Ukrán 
Front támadásához két nappal később csatlakoztak az 1. Belorusz Front 
csapatait is. A Vörös Hadseregnek sikerült nagy erőket összpontosítania, s 
magasabbegységei a szó szoros értelmében szétmorzsolták a fasiszták védő
rendszerét. Alnémetek kétségbeesetten ellenálltak, de a szovjet katonák fel
tartóztathatatlanul törtek előre. 

Roosevelt amerikai elnök négy nappal később már üzenetet kapott Sztá
lintól, amelyben közölte vele a harcok addigi eredményeit. Az 'üzenetből 
ismét csak a nyugati front és a lengyelországi hadműveletek közötti szoros 
és egyenes összefüggés derül ki. „A szovjet—német fronton megindított 
támadó hadműveletek 4. napja után most már módomban van közölni ön
nel, hogy a szovjet csapatok támadása a kedvezőtlen időjárás ellenére ki
elégítően halad előre . . . Nem kételkedem abban, hogy a németeknek meg 
kell majd osztaniuk tartalékaikat a két arcvonal között, s ennek következ
tében kénytelenek lesznek lemondani a támadásról a nyugati fronton."98 

Kevéssel ezután Churdhill köszönte meg a szovjet katonák őszinte 'bajtársi 
támogatását: „Őfelsége kormánya nevében szívből jövő hálánkat és jókí
vánságainkat fejezem ki önnek, annak a gigászi méretű támadásnak az al
kalmával, amelyet ö n a keleti fronton elindított" — hangzott Churchill 
üzenete.99 

Roosevelt január 18-i levele is. teljes elismeréssel adózott a Vörös Had
seregnek: ,,Az Önök vitéz katonái által eddig véghezvitt hőstettek és a jelen
legi támadás során máris bebizonyosodott ütőképességük teljesen indokolttá 
teszi azt a reményt, hogy csapataink mindkét fronton gyors sikereket fognak 
elérni."100 

A mérnetek úgy fogadták a bekövetkezett eseményeket, mint akit fejbe
ütöttek. A háború egyik napról a másikra a fővárosukat fenyegette., Mi sem 
jellemzi jobban a felső vezetésben levő zűrzavart, mint az, hogy január— 
február folyamán négyszer cserélték ki a keleten levő német erők legfőbb 
parancsnokát. 

A náci zsarnokság ellen küzdő népek boldog megelégedéssel fogadták a 

97 Elliot Roosevelt „ A p á m így l á t t a " (Budapest , Dante könyvk iadó , 180. o.) c ímű k ö n y v é 
ben így í r e r rő l : ,,A t á m a d á s t egy héttel a k i tűzö t t időpont előtt i nd í to t t ák meg, a' rossz idő 
el lenére, hogy a .nyugati szövetséges csapatoka/t men te s í t s ék az utolsó n á c i nyomás tó l . " ,,A 
másod ik v i l ágháború tö r t éne t ének meghamis í tó i e l len" (Budapest , Zr íny i Kiadó, 1961. 444. o.) 
című k i a d v á n y á b a n pedig a köve tkezőke t o lvasha t juk e r rő l : ,,A n y u g a t o n r o h a m o s a n rosz-
szabbodó hadihe lyze t a r r a kényszer í te t te a szovjet pa r ancsnakságo t , hogy a szövetségesek 
mielőbbi megsegí tése é rdekében még jobban meggyors í t sa a t á m a d ó h a d m ű v e l e t e k e t . " 

98 Sztál in üzene tvá l t á sa . . . 257. »z. dok. 
99 Történelemhamisítók. Budapest, Anonymus könyvkiadó, 1948. Churchill 1945. január 17-i 

üzenete Sztálinhoz. 
100 Sztálin üzenetváltása . . . 258. sz. dok. 
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második világháborúnak ezt a legnagyobb méretű harccselekményét. A nyu
gati lapok szinte egymást igyekeztek felülmúlni a Vörös Hadsereg dicsére
tében. A szovjet harcosok körében is hatalmas lelkesedést váltott ki az a 
tudat, hogy már német földön harcolnak, s hamarosan elérkezik a fasizmus 
utolsó órája. 

A Vörös Hadsereg katonáinak január 31-én sikerült elérni az Oderát, s 
Küstrin alatt és felett át is keltek a túlsó partra. A háború ezzel egyszeri
ben áttevődött a német anyaország földjére is. 

A Vörös Hadseregnek a nyugati szövetségeseik megsegítésére indított tá
madása igen tanulságos számunkra. A hadtörténelem folyamán mindaddig 
nem ifordult elő, hogy egy támadó hadsereg ilyen hatalmas kötelékeket moz
gatva, 21 nap alatt, képes lett volna az ellenség egymás mögötti, területein 
kiépített hétszeres védelmi rendszerét áttörni és 579 km mélyen előnyomulni. 
A szovjet katonáknak ez a hatalmas arányú offenzívája felmorzsolta a nyu
gatról keletre szállított fasiszta hadosztályokat, s egyszer s mindenikorra 
kizárta annak lehetőségét, hogy a német hadvezetés még egyszer támadást 
tudjon indítani. Legfontosabb eredményének azonban azt tekinthetjük, hogy 
a németek kénytelenek voltak feladni támadásukat és további támadó szán
dékaikat. Az időben jött segítség tehát a katasztrófától mentette meg az 
angol—amerikaiakat. 

A hadműveletek végeztével Sztálin parancsban értékelte a csapatok tel
jesítményeit. ,,Ez év januárjában a Vörös Hadsereg páratlan erejű csapást 
mért az ellenségre a Baltikumtól a Kárpátokig terjedő egész arcvonalon . . . 
Téli támadásunk sikerei mindenekelőtt azt eredményezték, hogy sikerült 
meghiúsítani a németek téli támadását nyugaton, amely Belgium és Elzász 
elfoglalására irányult, és lehetővé tették szövetségeseink hadseregeinek, hogy 
támadásba menjenek át a németek ellen, és összekapcsolhassák nyugati tá
madó hadműveleteiket a Vörös Hadsereg keleten indított támadásával" — 
írta a szovjet fegyveres erők főparancsnoka.101 

A nyugati források céltudatosan hallgatnak a Hitler-ellenes erők 1945 ja
nuárjában kelet és nyugaton folytatott hadműveleteinek összefüggéséről. 
Általában kisebbíteni igyekeznek a Vörös Hadsereg szerepét. Titkolják, hogy 
valójában a szovjet katonák egyedül morzsolták fel a fasiszta hadseregek 
fő erőit, s egyedül törték el a legyőzhetetlennek vélt Wehrmacht gerincét. 
Ezért is tartottam szükségesnek, hogy egy kicsit alaposabban szoljaik ezekről 
az ardenni offenzívával összefüggő eseményekről. A történelmi elemzés dia
lektikus módszere is .megköveteli, hogy — ha nem. is egyenlő arányban — 
együtt ejtsek szót a két hadműveletről. 

A keleti támadástól való félelem arra késztette a fasiszta hadvezetőséget, 
hogy már a szovjet offenzíva előtt, alatt és után erői jelentékeny részét 
kivonja a nyugati frontról és a Vörös Hadsereg ellen vesse azt be. A követ
kezőikben megkísérelem tényékkel és adatokkal igazolni ezt az állítást. 

Az ardenni támadás idején a németek szárazföldi erőinek vezérkari fő
nöke Guderian vezérezredes volt. Az „Egy katona visszaemlékezései" című 
könyvében részletesen beszámol a keleti—nyugati front közötti összefüg
gésről. 

Memoárjából kiderül: már 1944 karácsonyán Hitlerhez utazott, hogy elérje 
minden nélkülözhető erőnek keletre való halaszthatatlan elszállítását.102 

Szilveszterkor Wenck és Gehlen tábornokok kíséretében ismét látogatást 
tett a főhadiszálláson. Véleményük szerint nyugaton le kellett volna állítani 
minden támadást, s a hadműveletek súlypontját a szovjet arcvonalra kellett 
volna áthelyezniük. 

101 Sztálin: A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújáról. Budapest, Szákra, 1949. 172. o. 
102 Guderian: Erinnerungen eines Soldaten. Bei Kurt Vowinokel—Heidelberg. 1951. 347. a 
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Guderian először Rundstädt tábornagyot látogatta meg, aki megígérte, 
hogy négy hadosztályt átad a keleti arcvonal megsegítésére. Ezeket riadó
készültségbe helyezték és megkezdték átszállításukat is.103 Guderian arra 
törekedett, hogy még mielőtt a szovjet katonák a Visztula vonaláról táma
dásra indulnak — amelyre számítottak ugyan, de nem olyan kórtan, mint 
ahogy valójában (a nyugatiak tehermentesítésére) bekövetkezett —, jelentős 
tartalékakat gyűjtsön össze. A négy hadosztály átadását — mint írja — úgy 
tekintette csupán, mint a segítség kezdetét. 

1945. január 9-én az előző kéréseit ismételve, megint Hitlernél találjuk a 
fasiszta tábornokot. Azt írja, azért utazott oda, hogy megkísérelje a keleti 
arcvonalat „mérvadóvá" tenni, és hogy a nyugati arcvonalról erőket kapjon. 
Egy héttel későbbi negyedik utazása során ismét jelentős eredményeket ért 
el. Hitler beleegyezett, hogy nyugaton leállítsák a támadást és a felszabaduló 
erőket keleten vessék majd be.J(M 

Az Oberkommando West sem ellenezte az átszállítást, hiszen már a meg
felelő parancsok beérkezése előtt három nappal — látva a Vörös Hadsereg 
támadásának méretét és gyorsaságát — elrendelte a 6. SS páncélos hadsereg 
menetkészültségét. „1945. január 12-én megkezdődött a nagy szovjet offen
zíva. Tekintettel a támadás elsöprő előrehaladására, nyilvánvaló volt, hogy 
a keleti frontot hamarosan segíteni kell. A nyugati front főparancsnoksága 
kezdettől fogva elismerte a keleti arcvonal elsőbbségét" — írja könyvében 
Rundstädt vezérkari főnöke, Westphal tábornok.105 

A források szerint Hitler 1945. január 12-én adott parancsot a feltöltött 
és kiegészített 6. SS páncélos hadseregnek keletre való szállítására.106 A túl
terhelt és összebombázott német vasutak meglehetősen lassan, 5—6 nap 
alatt tudták a hadsereget rendeltetési helyére — Magyarországra — szál
lítani. 

Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy a németek Kurlandból és a tengerpart 
mellékéről, a magyarországi hadműveletekkel összhangban, oldaltámadást 
akartak indítani a Lengyelországban előretört szovjet erők ellen, ezért hoz
ták azt a furcsa intézkedést, hogy a felszabaduló erőket nem az őket ért 
főcsapás irányába, hanem egy mellékhadszíntéren vetették be. Guderian 
szerint Hitler a 6. SS páncélos hadsereggel az utolsó természetes olajforrá
sokat, a zalai olajmézőt és a magyarországi finomítókat akarta biztosítani.107 

A 6. SS páncélos hadsereg Magyarországon a Balaton és a Velencei-tó 
közötti részen a Budapest felmentésére indított hadműveleteikbe kapcsolódott 

- be. Dietrich SS tábornok ekkor 303 harckocsi és 132 rohamlöveg felett pa
rancsnokolt.108 Más nyugatról kivont egységek Lengyelországban kerültek 
felhasznáMsrta. A „Weltkrieg" . . . című erősen fasiszta ízű kiadvány szerint 
az Ardennekben bevetett német erők egyharmadát irányították keletre.109 

Más adatok azt mondják, hogy a nyugati arcvonal a szovjet támadás után 
mintegy 16 kitűnően felszerelt hadosztályt és tüzérsége nagy részét leadta a 
keleti arcvonal részére.110 A német források is szinte kivétel nélkül elisme
rik, hogy a fenyegető helyzet beköszöntével a német hadvezetés csak az 

103 Malte Plettenberg: Guderian. Düsseldorf, Abz-Veerlag, 1950. 96. o. 
104 Guderian: i. m. 351., 357. o. 
105 westhpal: i. m. 248. o. 
106 Westhpal (uo. 284. o.) szerint már három nappal a szovjet támadás eľott elrendelték 

a 6. SS páncélos hadsereg menötkészültségét. 
107 Guderian: i. ra. 357. o. 
108. Fejezetek hazánk felszabadításának történetéből. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1960. 112— 

113. o. — A német irodaloimban is bőséges adatokat találhatunk a 6. SS páncélos hadsereg 
magyarországi tevékenységéről. 
• 109 Weltkrieg... i. m. 66. o. 

110 Westphal: i. m. 289. o. — Melenas tábornok szerint (Násza Mysl. 1949. június 6. 22—30. 
o.) 12 SS hadosztályból 9 elhagyta az Ardenneket, s ,,ieljQsien eltűnt a szövetséges hírszerzés 
szemiköréből". 
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Ardennekből kivont egységekre és a Kurlandban — nehéz helyzetben — 
levő hadosztályaira tudott támaszkodni. 

Az idézeteket és a tényeket tovább is lehetne sorolni. A vázolt adatok 
azonban kétségtelenül bizonyítják, hogy a Vörös Hadsereg lengyelországi 
támadása jelentős mértékben tehermentesítette az angol—amerikai arcvo
nalat. 

A nyugati hatalmak államfériainak segítségkérése tehát nem maradt ha
tás nélkül. A németeknek — mint erre Sztálinnak, a Roosevelthez intézett 
1945. január 15-én kelt levele is utal — meg kellett osztaniuk tartalékaikat 
a keleti és a nyugati arcvonal között, s ennék következtében kénytelenek 
voltak lemondani a támadásról az Ardennek térségében, „örülök, hogy ez 
a körülmény megkönnyíti nyugaton a szövetséges csapatok helyzetét és meg
gyorsítja az Eisenhower tábornok által tervezett támadás előkészítését" — 
írta Sztálin.111 

Az utóbbi években számos nyugati történész, államférfi és katonai vezető 
foglalkozott az ardenni offenzívával. Nem egy közülük az önkényesen válo
gatott és tendenciózusan csoportosított tények egész halmazával próbálja túl
értékelni és saját szája íze szerint kommentálni az 1944—45-ös év for
dulóján az amerikai arcvonalon történt eseményeket. 

Eközben még attál sem riadnak vissza, hogy az elmúlt háború történetét 
minden aggályoskodás nélkül, tudatosan meghamisítsák. A fenti tényeket 
látva arcátlanság kell azokhoz a hazugságokhoz, amelyeket a nyugatiak 
a Vörös Hadsereg 1945. évi januári támadásáról is állítanak. Azt a képte
lenséget terjesztik, hogy a visztulai arcvonal áttörése csupán azért vált le
hetővé, mert ez időben az ardenni frontszakaszon ők tartották lekötve a 
német haderő jó részét. 

Ilyen húrokat penget Bradley tábornok is. akinek nézeteiről a következő 
értékelést adja az egyik szovjet kiadvány. „Bradley . . . a tényeket semmibe 
véve az Ardennekben indított német támadás kudarcát az amerikai csapatok 
sikeres tevékenységének tulajdonítja. A tényeket fejtetőre állítva nem átallja 
kijelenteni, hogy az 1945 január—februári szovjet támadás sikerét az Arden
nekben végrehajtott eredményes amerikai hadműveletek »stratégiai hatása« 
tette lehetővé."112 

Chester Wilmot már idézett könyvében is olvashatunk hasonló ferdíté
seket. „Az, hogy Hitler az összes stratégiai tartalékait nyugaton lekötötte, 
biztosította a Vörös Hadsereg részére cffenzívájuk Lengyelországon át tör
ténő sikeres továbbvitelét."113 Ki-ki megítélheti, hogy a neves angol törté
nész véleménye mennyiben tér el a tőrölmetszett fasiszta „Deutscher Solda
ten Kalender 1959" által képviselt állásponttól. Ez a (kiadvány ugyanis a 
következőket írja: „A Vörös Hadsereg gyors sikerei okozati összefüggésben 
állnak az ardenni offenzívával."114 

A nyugatnémet történetírás, amelyik magyarázatot keres és igyekszik 
adni a lengyelországi vereségsorozatukra, természetesen kapva kap az ilyen 
nézetek után. Az atlanti szolidaritás nevében nemcsak átveszi, hanem tovább 
is fejleszti ezeket a véleményeket. 

Azt hangoztatja, hogy Visztula—Odera közti balsikereik nyugati győzel
meikkel függnek össze. így a vereségeiket máris a legtetszetősebb csoma
golásiban tudják előtálalni. 

Hamisítást követ el a nyugati „stratégák" és történészek egy része iáikkor 
is, amikor azt próbálják bizonygatni, hogy a szovjet hadműveletek megin

ni Lásd Sztálin üzenetváltása . . . 257. sz. dok. 
112 A második világháború történetének meghamisítói ellen. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1961. 

350. o. 
113 Wilmot: i. m. 677. o. 
114 Deutscher Soldaten Kalender. München, Schild Verlag, 1959. Lochhausen, 31. o. 
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dulásának idejére a németek már teljesen kifutották magukat, kifáradtak, 
nem voltak képesek új támadásra. A nyugatiak — szerintük — 1945. január 
12-én lényegében már helyre is állították a meglepésszerű német offenzí
vával megbolygatott helyzetet. Következtetéseik nyilván valóíak, hiszen ha 
azt állítják^ hogy önerejükből érték el „sikereiket", ezzel csökkenteni lehet 
a Vörös Hadsereg tekintélyét. Egyszeriben nagyon nehezükre esiik annak 
beismerése, hogy valójában a szovjet csapatok segítségét kérték szorongatott 
helyzetükben. 

„Sikereiket" mi sem jellemzi jobban, minthogy — angol forrás állítja ezt 
— abban az offenzívában, amelyben német részről nem utolsósorban a minél 
nagyobb területfoglalás volt a döntő, 1945. január 16-ig „az ellenség a tá
madás során elfoglalt területeknek már mintegy felét feladta".115 Igen, 
a németek ekkorra valóban elkezdték a visszavonulásukat, de nem az angol 
csapatok nyomására, hanem a január 12-én megkezdett szovjet támadás 
hatására. Montgomery ellenlökései január 12-ig meddőek voltak, január 
12. után azonban az angol és amerikai csapatok könnyen követhették a visz-
szavonuló német hadosztályokat — írja az egyik szovjet kiadvány.116 

A marxista történettudománynak elsőrendű kötelessége, hogy a valóság
nak megfelelő hű képet adjon a második világháború eseményeiről, s meg
tisztítsa azt attól a sok ferdítéstől és szo v j ételien es rágalomtól, amelyet a 
burzsoázia kiszolgálói az utóbbi években előkotortak. 

„A való tényekkel ellentétben a burzsoá történészek igyekszenek leki-
csinyleni a szovjet—német front jelentőségét a Hitler-ellenes koalíciónak 
a fasiszta Németország ellen vívott közös harcában. A szovjet emberek mél
tányolják mindazt, amivel a Hitler-ellenes koalícióhoz tartozó országok né
pei és hadseregei hozzájárultak a fasizmus szétzúzásához. De mindenki tudja 
és senki sem hallgathatja el, hogy a harc fő terhét igenis a Szovjetunió vi
selte" — írja Sljomin altábornagy.117 

Ez a vélemény a teljes igazságot fejezi ki. Állításai érvényesek az ardenni 
csata időszakára is. Nem volt érdektelen tehát, hogy egy kicsit részleteseb
ben foglalkoztunk a kelet-poroszországi és a Visztula—Odera közti hadmű
veletekkel. 

A hadműveletek utolsó szakasza 

1944 december végére már a kezdeti sikerektől elvakított német tábor
nokok számára is nyilvánvaló volt, hogy az ardenni offenzíva terveit nem 
fogják tudni megvalósítani. Az Oberkommando West-et ettől kezdve az 
a célkitűzés vezette, hogy csapatai minél nagyobb részét megóvja a nyu
gatiak ellentámadása esetén. Azzal a kéréssel fordult például Hitlerhez, 
hogy engedje meg a páncélos erők mielőbbi kivonását. Helyükre könnyeb
ben pótolható és felszerelhető gyalogos egységeket akart beállítani. Rund-
städt pedig minden támadást be akart szüntetni ezen a frontszakaszon. 

Hitler sokáig ellenszegült ezeknek a javaslatoknak, de december végére 
ő is belátta, hogy az offenzíva, melyhez oly sok reményt fűzött, meghiúsult. 
Az 1944. december 28-i beszédében már nyíltan is beismerte ezt. Okkul a 
rossz utakat és a hídrombolásokat jelölte meg, amely eket nem tudtak gyor
san helyrehozni. Eredménynek jelezte viszont azt, hogy az angol—ameri
kaiak a német rajtaütés nyomán támadó terveik feladására, csapataik átcso
portosítására és leharcolt, fáradt egységeik ismételt felhasználásaira kény
szerültek. „A kritika odahaza — tudniillik az angoloknál és amerikaiaknál 
— roppant nagy. . . Most már ki kell jelenteniük, nem gondolhatnak arra, 

ttf Grand Strategy. VI. köt. London, 1957. 68. o. 
116 A második világháború történetének meghamisítói ellen. 35. o. 
il? Szovjet Híradó, 1949. június 15. sz. 1. o. 
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hogy a háborút augusztus vagy talán az év vége előtt el tudják dönteni. 
Tehát az egész szituáció úgy megváltozott, ahogyan az ember 14 nappal 
előbb bizonyára nem tartotta volna lehetségesnek" — mondotta Hitler az 
Elzászban tervezett támadás parancsnokai előtt tartott beszédében.118 

Ezen a megbeszélésen végleges formát öltött az a terv is, amely szerint 
az ardenini helyzet mentése érdekében, 1945 elején, Elzászban kísérelnek 
meg egy kisebb méretű támadást a 7. Amerikai Hadsereg ellen. Hitler azt 
remélte, hogy siker esetén visszanyerhetik az Ardennekben elvesztett tekin
télyüket, s valamennyire mérsékelni tudják a kudarcot is. 

Mióta Patton tábornok délről kivonta hadosztályai egy részét, a németek 
állandóan tapogatóztak, szüntelenül kísérleteztek ezen a szakaszon. Bár az itt 
hátrahagyott amerikai erők nem voltak jelentéktelenek, mégis úgy láttáik, 
hogy az elzászi front viszonylag sebezhetőbb, s egy innen indított támadással 
könnyen segíthetnének az Ardennekben levő csapataikon. 

Az arcvonalnak ezt a szakaszát kevéssel 1944. december 15-e előtt Himm
ler vette át. Az itt harcoló 19. hadsereg azt a feladatot kapta, hogy a svájci 
határtól Karlsrúheig terjedő sávot oltalmazza. A Vogézekben az 1. Német 
Hadsereg is készült a támadásra. A két hadsereg állományába 12 hadosz
tály, köztük egy páncélos és két gépesített, valamint egy páncélos dandár 
tartozott.119 

Ezekkel az erőkkel szándékoztak most támadást indítani az Ardennekben 
kátyúba jutott csapataik megsegítésére. Hitler könnyű sikert remélt, hiszen 
— mint mondta — „olyan szituációt fogunk találni, melynél jobbat nem is 
kívánhatunk magunknak". „Ezáltal a fő offenzíva bal szárnya elleni fenye
getés automatikusan megszűnik, ami aztán új sikerkilátásokat hoz magá
val" — biztatta az egységek vezetőit a részükre tartott parancsnoki megbe
szélésen.120 

A támadás szilveszter estén mintegy nyolc hadosztállyal, köztük/két SS 
páncélos hadosztállyal, Hagenaun át Strasbourg irányába indult meg. He-
nesheimnél átkeltek a Rajnán, sikerült áttörniük a Maginot-vonalat, s ez
által lehetőségük nyílt a város elfoglalására. A nyugatiak most valóban kínos 
helyzetbe, újabb válságba kerültek. Ekkor írta meg Churchill a már idézett 
segítséget kérő üzenetét. Eisenhowernek nem állt módjában ide újabb csapat
erősítéseket küldeni, ezért hozzájárult, hogy feladják a Westwallba elért 
behatolásukat, s Strasbourg átengedése után jobbszárnyukkal a Vogézekig 
vonuljanak vissza. Ezen intézkedések megvalósítása Észak-Elzász elveszté
sét jelentette volna. 

A németek támadása tehát kezdeti sikerekkel járt. Himmlert azonban 
elkapta a hadvezéri hév és elhatározta, hogy Strasbourg bevételének dicső
ségét magának szerzi meg. A támadásra rendelt csapatok közül Hitler segít
ségével két hadosztályt kivont az arcvonalból és más frontszakaszra csopor
tosíttatott át. Ezzel azonban sok időt elpazarolt, s ez elegendő volt a nyu
gatiaknak a város megerősítéséhez.121 

Közben a strasbourgi ügy széles hullámokat vetett a nemzetközi politi
kában is. A város birtoklása a franciák számára döntő fontosságú volt. 
Mikor a kiürítés terve ismertté vált, Charles Fey, a város polgármestere 
De Gaullehoz fordult. A tábornok Churchillhez továbbította a város meg
tartásának kérelmét. Az angol miniszterelnök telefonált Eisenhowernek, s 
kérte, hogy kíséreljék meg Strasbourg megtartását. A város erősítése meg 
is történt, s Himmlernek nem sikerült megvalósítani szándékait.122 

U8 wümot: i. m. 649—650. o. 
119 Reitlinger: i. m. 384. o. és Kulis: i. m . 339. o. 
120 wümot: i. m. 650. o. 
121 Westphai: i. m . 288. o. 
122 De Gaulle: i. m. 142—148., 476—478. o. 
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Az elzászi támadás 'hadieseményeit itt, ahol az Ardennekben folyó harcok
ról esik szó, nem kívánom részletesebben taglalni, hiszen ez külön prob
lémát képez a második világháború történetében. Azonban mégis szükségét 
éreztem annak, hogy — ha röviden is — utaljak az itt történt eseményekre, 
hiszen összefüggése az ardenni offenzívával egészen nyilvánvaló. 

1945 elején a nyugatiak tovább folytatták előrehaladásukat. A német csa
patok általában defenzívába mentek át, de helyenként erős ellencsapások
kal, sőt kisebb-nagyobb támadásokkal is kísérleteztek. Ez arra mutat, hogy 
erőik jó részét sikerült megőrizniük. 

Eisenhower 1944. december 31-én kidolgozott, hosszabb időre szóló had
műveleti terve ilyen megítélést adott róluk: „Az ellenség magatartása a be
törési helyen belül arra mutat, hogyN elhatározta motorizált erőinek a csa
tába való 'bevetését, és azt, hogy döntést csikarjon ki. Ezért készen kell len
nünk, mindent bevetnünk, ami a legszükségesebb biztonsági intézkedésekkel 
még összeegyeztethető, hogy az ellenség véderejének megsemmisítését el
érjük." 

Latnat j ük, hogy ez a helyzetmegítélés, amely a nyugatiak hadászatának 
alapját képezte, újabb német támadással számolt. Ez 200 km-re délebbre, az 
elzászi részen, valóban be is következett. Nem csodálkozhatunk tehát, hogy 
az angol—amerikaiak, további támadást várva, olyan bátortalanul folytatták 
a német betörés felszámolását. 

A terv a továbbiakban arról beszélt, hogy észak-déli irányú nyomással 
meg kell szüntetni a német támadás okozta beöblösödést, s el kell érni, hogy 
Collins tábornok hadteste kapcsolatba kerüljön a 3. Amerikai Hadsereggel. 
Eisenhower ezután az 1. hadsereget ismét vissza szándékozott adni Brad-
leynek.123 

A kidolgozott terveknek megfelelően, január 3-án megindult Montgomery 
támadása észak felől Houffalize irányába. Az 1. Amerikai Hadsereg és a 
VII. amerikai hadtest támadása azonban szinte csigalassúsággal haladt előre. 
A németek erősen kiépítették védőállásaiklat, s földibeásott páncélosokkal 
erősítették meg azokat. A támadás keskeny sávon, alig 20 km széles szaka
szon történt, az amerikaiaknak egy nap alatt mégis csupán 2 km-t sikerült 
előrehaladniuk.124 

Ilyen értelemben adott tájékoztatást a fasiszta hírszolgálat is. Az 1944. 
január 6-án megjelent lapok például a következő értesülést hozták: „A csata 
az északi Ardennekben tegnap fokozódott. Az áttöréshez bevetett amerikai 
hadosztályok . . . támadása már csekély kezdeti eredmény után ismét meg
akadt. Basitogne térségében páncélos kötelékeik továbbra is fenntartják erős 
nyomásukat. Az ellenséges támadások meghiúsultak."125 • / 

1945. január 3—4-én súlyos harcok dúltak Bastogne körül is. A németek 
— miután az északi oldalon egyáltalán nem értek el sikert — délre cso
portosították át erőiket, s itt próbáltak hacsak részleges eredményeket is 
elérni. így például január elején két hadosztályt szállítottak ebbe a kör
zetbe, hogy Bastognet, ezt a fontos útcsomópontot, kézbe tudják keríteni. 
Január 2. és 6. között az amerikai egységek nemhogy eredményt tudtak 
volna itt elérni, de ,,az ellenség szüntelen támadásába ütköztek és előre
haladásuk gyakorlatilag megáll."126 A város védelmét Patton tábornok sze
mélyesen irányította. Január első hete után azonban itt is alábbhagyott a 
németek támadó kedve. 

Az ászaikról jövő nyomás lassan éreztette hatását, mert a német támadás 
ereje fokozatosan — majd január derekától rohamosan — csökkent. Ettől 

123 Jacobsen: i. m. 371. o. 
124 Montgomery: Von der Normandie . . . 255. o. 
125 Lásd a Völkischer Beobachter 1945. január 6-i számát. 
126 Fox: i. m. 
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kezdve egyre növekvő nyugati kezdeményezésnek lehetünk tanúi. Január 
4-én például a XXX. brit hadtest két hadosztállyal akoióba lépett. A 6. angol 
ejtőernyős hadosztály pedig elfoglalta Buret. Január 7-én jelentették, hogy 
Grandmennitől délkeletre a nyugatiaknak sikerült átvágniuk a La Roche, 
Vielsalm fontos utánpótlási utat. Ugyanakkor a 82. amerikai hadosztály 
elérte Vielsalmot is. Ez a város már alig 30 km-re volt a németek kiindulási 
vonalától. 9-én a 3. és a 8. hadtest Saint Hubert és Bastogne keleti körze
tében már nyolc hadosztállyal folytatott támadást. 1945. január 10-én a fa
siszták feladták La Rochet. A szövetségeseknek a Bostognetól délkeletre levő, 
kiugrást is sikerült levágniuk. Január 10. és 16. között a 8. hadtest Basgto-
netől északra és Ourthetől délre jelentős területet nyert.127 

A németek különösen a visszavonulásukat biztosító utak mentén fejtettek 
ki erős ellenállást. Befészkelték magukat az erdőkbe, megerősítették a leg
fontosabb pontokat. Arra törekedtek, hogy főleg a Houffalize és St. Vith 
felé tartó amerikai erőket állítsák meg. 

A 17. amerikai és az északról jövő 51. angol hadosztály január 14-én 
kapcsolatba lépett egymással, de a tartós egyesülés csak két nappal később. 
Houf f alizenél jött létre a délről támadó 3. Amerikai Hadsereg 11. páncélos 
hadosztálya és az északról jövő 1. hadsereg 2. páncélos hadosztályai között.128 

A két irányba támadó erők egyesülésével ismét lezárult a csata egyik 
szakasza. Bár egyes nyugati források előszeretettel beszélnek arról, hogy 
a németeket „kettévágták", a valóságnak az felel meg, hogy a nácikat nem 
sikerült bekeríteniük. A fasiszták kivonták erőiket a nyugatiak kezére jutott 
területről. ,,E1 kell ismernünk, hogy határozott utóvédek támogatásával a 
német hadsereg gyorsan és könnyedén hajtotta végre ezt a visszavonulást" 
— írja Cossé Brissac francia ezredes.1-11 

Az offenzíva második szakaszára az volt a jellemző, hogy a fasiszta ve
zetés óvatoskodott, őrizte tartalékait, és sokszor minden jelentősebb ellen
állás nélkül visszavonult, hogy csapatait a bekerítés veszélyétől megmentse. 
A németek 5. hadseregének vezérkari főnöke ezzel kapcsolatosan például 
kijelentette, hogy a nyugatiak ardenni győzelme csak látszatsiker volt, mert 
a németek részére lehetséges volt a kiindulási állásokba való visszatérés. 

A fasiszta csapatok tehát megőrizték harcértékük jó részét és megmene
kültek a teljes szétveréstől. Azért fontos ezt hangsúlyoznunk, mert ezt a 
munkát, a nyugaton volt- fasiszta erők teljes megsemmisítését, a Vörös Had
sereg hajtotta végre a lengyelországi, magyarországi és az ezt követő had
műveletek során. 

1945. január 16-a után az ardenni offenzívának már csak az utójátéka 
zajlott le. Az itteni hadműveleteket tárgyalva a legtöbb forrás erről az idő
szakról már említést sem tesz. 

A nyugatiak csapatai előtt az a feladat állt, hogy mielőbb felszámolják 
a német behatolást, és visszavessék őket a Siegfried-vonal teljes hosszába. 
A 3. hadsereg 12. hadtestének például Dickirch—St. Vith. a 3. és 8. hadtest
nek pedig északkelet felé kellett folytatniuk a támadást.130 Az 1. Amerikai 
Hadsereg január 17-én újra visszakerült Bradley parancsnoksága alá, s Mont
gomery is átvette régebbi csapatai vezetését. Január 22-től a németek már 
erőltetett ütemben vonultak vissza az Our folyóra. Egy nappal később St. 
Vith is elesett. „Január 28-án a csata befejeződött, a németek minden terü
letet elvesztettek, amelyet a decemberi áttörés révén kaparintottak maguk
hoz" — írja Fox ezredes.131 

127 Montgomery : Von der Normand ie . . . 255. o. és Churchill: Der Zweite Weltkr ieg . . . 
328. O. 

128 Fox: l. m. és Brissac: i. m 
129 Brisacc: i. m. 
í30 Fox: i. m. 
131 Uo. 
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A mér kézben volt /területek elfoglalása után a nyugatiak jó néhány hétig 
gondolni se mertek támadó fellépésre. A németek, bár céljukat nem érték 

. el, mégis némi időnyeréshez jutottak. A szövetségesek csupán februárban 
kerültek abba a helyzetbe, hogy még az ősszel tervezett téli támadásukból 
valamit is megvalósítsanak. Németország helyzete ekkor azonban mái' ala
posan megváltozott. Mire a nyugatiak ismét támadásba kezdtek, már egy 
olyan ellenféllel álltak szemben, amelyik el volt szánva arra, hogy a szi
lárdabb keleti ellenállás reményében nyugaton beengedi a szövetséges ősa
pátokat, és beszünteti a harcot. Sorsukon azonban ez már nem sokban Vál
toztatott. Alig három hónappal később beteljesedett rajtuk a történelem 
elkerülhetetlen ítélete. 
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Й О Ж Е Ф ГАЖИ 

Н Е М Е и К О Е НАСТУПЛЕНИЕ В А Р Д Е Н Н А Х 1944—45 ГОДОВ 

Резюме 

Автор в 1. номере за 1963 г. Военно-исторических известий опубликовал статью 
под названием: «Подготовка немецкого наступления в Арденнах 1944—45 годов». 
В этой статье автор показал политические и стратегические цели немецкой операции, 
подготовку и планы оффензивы, а также положения наступающих и обороняющихся 
армий. 

Эта разработка органически связана с первой и ставит целью подробный аналдз 
операции. . 

Автор статьи раскрывает перед читателем соотношение сил воюющих сторон, 
говорит о материальной подготовке немецких дивизионов, о диверсионных акциях 
Шкорзень, а также о трудностях, вызванных климатическими условиями и Местно
стью. События начинаются с командным совещанием Гитлера. Мы можем проследить 
события по статьи, начиная с выступления войск, через артиллерийскую подготовку, 
вплоть до прорыва американского фронта. 

Глава «Первые успехи фашистов» занимается периодом от 16 до 19 декабря 
1944 года. В ней подробно показано, что 3. нацистская армия как выполняла свою 
задачу. Вследствие наступления у 1. Американской Армии создалось катастрофиче
ское положение. Автор указывает на крупные ошибки западного руководства и гово
рит о первых спешно принятых оборонительных мероприятиях. Автор подробно трак
тует бои, происходившие около М. 81;. У1Ш и Ваэ1о§пе. 6. танковая армия на север
ном фланге не достигала успехов, поэтому тяжесть наступления передвинулась на 
средний и южный участок. 

Глава «Организация обороны» трактует верденское совещание 19 декабря. После 
этого Монтгомери взял на себя руководство сил — находящиеся в зоне наступле
ния — и вынёс решения на задержку немцев. 

Автор, после этого представит читателю второй этап немецкой оффензивы до 
конца 1944 года. Фашисты в это время находились на вершине своих успехов. 

Глубина их проникновения достигла более 100 километров. Автор статьи снова 
рассматривает положение и боевые действия наступающих и обороняющихся армий. 
С улучшением погоды приступавшая снова к действию западная авиация значительно 
затруждала немецкое пополнение. Поэтому, и по ряду других причин дивизионы 
Гитлера задыхались, а наступление застревало. Тогда немецкие генералы предлагали 
изменить первоначальные цели. В это время завязали бой и заместители генерала и 
с юга оказали всё сильнее возрастающий нажим на 7. и 5. немецдую армию. 

Глава «Укрепление западной обороны, медленное и постепенное оттеснение нем
цев» трактует англо-американские оборонительные мероприятия. Здесь говорится о 
событиях немецкой воздушной операции под названием «Ви<1епр1аие». Оборонитель
ные мероприятия западных были нерешительны и бессильны. 

В разгаре немецкого наступления Рузвельт, а потом Черчиль обратились за по
мощь к Красной Армии. 



В статье говорится о переписке государств и даёт краткую картину о гран
диозной операции советских солдат в Польше, направленной с целью разгрузки. 
Автор критикует западные точки зрения в связи с советской помощью. Богатый ма
териал доказывает, что после наступления Красной Армии, немцы большинство своих 
сил перебросили на восток. 

Глава «Последний этап операций» показывает немецкое наступление в Элсасе, 
начатое с целью поддержки, потом 3 января контрнаступления англичан в Арденнах 
вернее положение, создавшееся в первой половине января. Немецкие войска ослабе
вая от восточного советского наступления везде отступали. Только к концу января 
удалось западным восстановить положение, создавшиеся ещё до фашистского наступ
ления. С этим и кончилась операция в Арденнах. Это было последнее большое на 
ступление немецкой армии, организованное со стратегической целью. 

JÓZSEF GAZSI 

DIE DEUTSCHE OFFENSIVE IN DEN ARDENNEN 
IN DEN JAHREN 1944—1945 

Rezension 

Der Verfasser liess im Jahre 1963 in der 1. Nummer der Zeitschrift Hadtörté
nelmi Közlemények einen Aufsatz mit dem Titel: „Die Vorbereitung der deut
schen Offensive in den Ardennen im Jahre 1944" erscheinen. Hier stellte er die 
politische und strategische Ziele der deutschen Kriegsoperation, die Vorberei
tung und die Pläne der Offensive, gleichwie die Lage der angreifenden und ver
teidigenden Armeen dar. 

Diese Bearbeitung stüzt sich organisch auf die Vorige und versucht eine detail
lierte Analyse der Operation zu vollziehen. 

Der Verfasser des Aufsatzes referiert über die Kraftverhältnisse der Gegner, 
schreibt von der materiellen Zurichtung der deutschen Divisionen, von den Skor-
zenyschen Diversantenaktionen, weiterhin von den Witterungs- und Terrain
schwierigkeiten. Die Ereignisse liess er mit der durch Hitler geführten Kom
mando-Besprechung in Gang setzen. Aus dem Aufsatz kann man den Ereignis
sen von dem Aufmarsch der Truppen durch die Artillerievorbereitung ganz bis 
zu dem Durchburch der amerikanischen Frontlinie folgen. 

Das erste Kapitel mit dem Titel „Die ersten Erfolge der Faschisten" behandelt 
den Zeitabschnitt vom löten bis 19ten Dezember des Jahres 1944. Es wird da 
ausführlich vorgelegt, auf welche Weise und inwiefern die 3. Naziarmee ihre 
Aufgabe erfüllt hat. Infolge der Offensive trat .bei der 1. amerikanischen Armee 
eine katastrophale Lage ein. Der Verfasser zeigt die schweren Fehler der Welt
mächte, welche sie durch ihre Führung verursachten, und spricht von den ersten,, 
in der Eile effektuierten Verteidigungsmassnahmen. Ausführlich setzte er die 
Kämpfe um St. Vith und Bastogne auseinander. Die 6. Panzerarmee hat auf der 
Westflanke keine Erfolge erreicht, deshalb wurde die Schwere des Angriffes 
auf den mittleren und südlichen Abschnitt verlegt. 

Das Kapitel „Die Organisierung der Verteidigung" spricht von der aim 19ten 
Dezember in Verdun stattgefundenen Konferenz. Darnach nahm Montgomeri die 
Führung der in dem Gebiet des Angriffes stehenden Kräfte über, und traf seine 
Massregeln um die Deutschen zum Stehen zu bringen. 

Nachdem macht der Verfasser uns mit dem zweiten Abschnitt der Offensive 
bis Ende Dezember des Jahres 1944 bekannt. Die Faschisten standen damals 
auf der Spitze ihrer Erfolge. Ihre Eindringung erreichte stellenweise 100 Kilo
meter. Der Verfasser des Aufsatzes prüft wiederholt die Lage der angreifenden 
und verteidigenden Armeen und die durch sie geführten Kampftätigkeiten. Die 
mit der Verbesserung des Gewitters wieder in Aktion tretende westliche Luft
waffe machte die Lage des deutschen Nachschubes sehr schwierig. Eben deshalb 
und auch wegen anderen Ursachen erstickten die Divisionen Hitlers und die 
Offensive ist stecken geblieben. Da rieten die deutschen Generäle die originell 
ausgesetzten Ziele zu verändern. Inzwischen traten auch die Stellvertreter des 
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Generals Patton in Kampf und übten von Süden einen immer grösseren. Druck 
/ auf die 7. und 5. deutsche Armee. 

Das Kapitel mit dem Titel : „Die Konsolidierung der westlichen Verteidigung, 
das langsame Zurückdrängen der Deutschen" gibt einen Überblick über die Ver
teidigungsmassregeln der Angloamerikaner. Auch die mit dem Tarnname „Bu
denplatte" bezeichnete Fliegerunternehmung kommt hier in die Rede. Die Ver
teidigungsmassregeln der Westmächte waren zögernd und kraftlos. 

Noch in jener Zeit, als die deutsche Offensive am erfolgreichsten war, baten 
Roosevelt, dann später Churchill um die Hilfe der Roten Armee. 

Der Aufsatz spricht weiterhin über den Briefwechsel der Regierungschefs, gibt 
eine kurze Übersicht von der grossartigen Operation der sowjetischen Soldaten 
in Polen, zweks Befreiung, und kritisiert die westlichen Stellungnahmen in Bezie
hung der sowjetischen Hilfeleistung. Mit vielen Daten beweist er: nach der 
Offensive der Roten Armee transportierten die Deutschen den grössten Teil 
ihrer Kräfte nach Osten hinüber. 

Der letzte Teil mit dem Titel: „Der letzte Abschnitt der Operation" behandelt 
den in Elsass zwecks Aushilfe geführten deutschen Gegenangriff und den aim 
3ten Januar stattgefundenen Gegenangriff der Engländer, dass heisst, die in der 
ersten Hälfte des Monats Januar entsandene Lage. Die von dem östlichen sow
jetischen Angriff erschwachten deutschen Truppen zogen sich überall zurück. 
Den Westmächten gelang es erst am Ende Januar die vor dem faschistischen 
Angriff gewesenen Lage zurückzustellen. Damit hat sich die Operation in den 
Ardennen beendet. Das war der letzte grosse strategische Angriff der deutschen 
Armee. 
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