TÓTH SÁNDOR
BUDAPEST OSTROMA
„Nem törődünk vele, ha Budapest tízszer is elpusztul, ha ezzel Bé
cset védeni tudjuk" 1 — jelentette ki Veesenmayer német nagykövet és
teljhatalmú birodalmi megbízott azokban a napokban, mikor a háború
a magyar főváros határaihoz közeledett. Ez a kijelentés fogalmazza
meg a legtömörebben Budapest szerepét a hitleri hadvezetés hadá
szati terveiben. 1944 őszétől kezdve ugyanis Hitler és a német vezér
kar a Budapest—Bécs—Graz háromszög végsőkig való tartását tekin
tette a legfőbb feladatnak a szovjet—német arcvonal délnyugati szár
nyán, hogy ily módon lezárja az Ausztriába és Bajorországba vezető
legrövidebb utakat a szovjet hadsereg előtt. Az említett területek fon
tosságát az adta meg, hogy itt helyezkedtek el a "Wehrmacht utolsó ha
diipari bázisai és üzemanyagforrásai, amelyek nélkülözhetetlenek vol
tak a háború fotytatásához. A németek számára a zalai olaj mező és az
ún. „alpesi erőd" mögötti hadiipari központok kézbentartását biztosító
utolsó, hadászati védelmi terepszakasz a Duna vonala volt, Budapest
tel, mint erős hídfővel. Hitler jól látta, hogy amennyiben Budapest,
ez a fontos pillér kiesik a német védelemből, a szovjet csapatok előtt
szabaddá válik az út a bécsi és grazi irányban, mód nyílik az „alpesi
erőd" megkerülésére és a délnémet területek megközelítési útvonalai
nak elérésére. Ez pedig a német védelem összeomlásához vezet a szov
jet—német arcvonal délnyugati szárnyán. Ennek megakadályozására
intézkedett a német hadvezetés már 1944. szeptember végén a magyar
hadszíntér — és benne Budapest — tartós védelemre történő előké
szítésére.
Guderian vezérezredes, a német szárazföldi haderőfőparancsnokság
vezérkari főnöke, 1944. szeptember 22-én rendelte el, hogy Budapest
keleti oldalán három, patkó alakú védőövet építsenek ki, szárnyaikkal
a Dunára támaszkodva. Ez a védelmi rendszer, amelynek tökéletesítése
december végéig tartott, az „Attila-vonal" elnevezést kapta. Az „At
tila-vonal" első védőöve az Alsógöd—Csornád—Veresegyháza—Mag1 Lásd Délmagyarország, 1943. január 15. Idézi Teleki Eva: Nyilasuralom Magyarországon
1944. október 15—1945. április 4. Budapest, 1974. 173. o.
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lód—Ecser—Vecsés—Gyál—Dunaharaszti terepszakaszon húzódott, a
Dunától 25—30 km-re. A második védőövet Dunakeszi—Mogyoród—
Isaszeg—Pécel—Pestimre—Soroksár vonalában, 12—15 km-re az első
védőöv mögött építették ki. Ettől 5—10 km-re Ű j pest-észak—Kőbánya
külső szegélye—Kispest déli pereme vonalában hozták létre a h a r m a 
dik védőövet. A védőövek két-négy harcárokból és helyenként harcko
csiárokból álltak, előttük tüskés drótakadályok húzódtak. A védelem
tábori jellegű volt, kiegészítve a gyalogsági nehézfegyverek és a tüzér
ség jól szervezett tűzrendszerével, valamint a csepeli Duna-ág vonalá
ban, a parttól 5—20 m-re húzódó, négy-hatsoros elektromos drótaka
dállyal. A drótakadályt négy méterenként telepítették, 28 km hosszú
ságban. Az első védőöv hossza 75 km, a másodiké pedig 60 km volt. 2
Az „Attila-vonal" mögött, a főváros pesti oldalán, fokozatosan, még
hat védelmi vonalat létesítettek. Az első a Rákos patak mentén húzó
dott. A patak hídjait felrobbantották, partját az épületekből és üze
mekből jól szervezett tűz alatt tartották. A második a Könyves Kál
mán körút, a Hungária körút és a Róbert Károly körút vonalát követ
te. Ez választotta el a város központját a külvárosoktól. A harmadik a
mai Asztalos Sándor utca—Dózsa György út—Dráva utca szakaszán hú
zódott. A negyediket
a jelenlegi Hámán Kató út—Mező Imre út—Rottenbiller utca—Élmunkás-híd—Csanády utca vonalában létesítették. Az
ötödik a Nagykörút, a hatodik pedig a Kiskörút vonalát követte. 3 A
hatodik vonal védte a Margit-, a Lánc-, az Erzsébet-, és a Szabadsághidat. E védelmi vonalakban több mint 200 ellenállási csomópontot
rendeztek be, amelyek egy-két lakónegyedet, egy-egy gyárat, üzemet,
vagy vasútállomást foglaltak magukban. Az ellenállási csomópontokat
úgy szervezték meg, hogy azokból két-három irányba lehessen ellen
lökéseket végrehajtani. A csomópontok tűzrendszerébe bekapcsolták a
gyalogsági nehézfegyvereket, a különböző űrméretű lövegeket, a pán
céltörő és légvédelmi tüzérséget. Az ellenállási csomópontokon belül
110 támpontot építettek ki, amelyek egy-két épületből, főleg sarok
házakból álltak. Az erőkkel és eszközökkel való manőverezésekre fi
gyelembe vették a csatornahálózatot és a pincéket is. A város pere
méhez vezető utakon közvetlen irányzású lövegeket és nehézgéppuská
kat állítottak fel. Az utcákat és a tereket elbarikádozták és széles
körűen alkalmaztak aknazárakat is. Sok utcát épületek felrobbantásá
val tettek megközelíthetetlenné.
A nagyszabású védelmi intézkedések alapja Hitler 1944. november
23-i személyes utasítása volt, amelyben Budapestet erőddé (Festung)
nyilvánította és elrendelte: a fővárost háztól-házig vívott harccal kell
védeni, tekintet nélkül a lakosságra és a lakónegyedekben okozott ká
rokra. 4 A „budapesti erőd harcparancsnokává" december 5-én Kari
Pfeffer-Wildenbruch SS Obergruppenführer^ a Waffen-SS tábornokát,
a IX. SS hegyihadtest parancsnokát nevezte ki.
2 Hadtörténelmi Levéltár (HL) Filmtár, 1252. tekercs. Kriegstagebuch der Heeresgruppe
Süd (KTB/HGr.) 1944. szeptember 23-i bejegyzések.
3 Arhiv Minyisztyersztva Oboroni SZSZSZR (AMO) fond (f.) 240, opisz (op.) 2779. delo
(d.) 1798, liszt (li) 138—139. Az utcákat jelenlegi elnevezésük szerint jelölöm.
4 HL. Filmtár 1252. tekercs. KTB/HGr. 1944. november 23-i bejegyzések.
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A „Dél" hadseregcsoport törzse nem fogadta osztatlan egyetértéssel
Hitler döntését Budapest erőddé nyilvánításáról. Attól félt, hogy a
magyar főváros ,,új Sztálingráddá válik" a németek számára. Emellett
már a körülzárást megelőzően erősen tartott a lakosság esetleges el
lenséges magatartásától. Mélységes aggodalom töltötte el a partizán
tevékenység kibontakozása, valamint a termelésben, meg az erődítési
munkálatok és az üzemek leszerelésének elrendelése során tapasztalt
szabotázsakciók miatt. Grolman vezérőrnagy, a hadseregcsoport vezér
kari főnöke, november 26-án Guderian vezérezredessel telefonon be
szélve meg is kérdezte: mi a teendő, ha a lakosság nem hajlandó tét
lenül nézni városának pusztulását? Az OKH (Oberkommando des
Heeres — szárazföldi haderőfőparancsnokság) vezérkari főnöke rövi
den ezzel intézte el a kérdést: ,,A nagyvárosi csőcseléket vagy idejében
evakuálni kell, vagy erőszakkal fékentartani."•"'
Az evakuálásra történtek is intézkedések, sőt erőfeszítések, ezek
azonban meghiúsultak a lakosság ellenállásán. Budapest népe ragasz
kodott városához, otthonához, vállalta a veszélyt, a szenvedést és a
nélkülözést; várta a szabadságot hozó szovjet csapatokat, s ahol
tudott, ártott a megszállóknak és nyilas cinkosaiknak. A partizáncso
portok akciói és a lakosság részéről tapasztalt ellenállás továbbra is
nyugtalanította a „Dél" hadseregcsoport vezetését. Különösen Friessner
vezérezredes, hadseregcsoport-parancsnok aggódott Budapest várható
bekerítése, a gyűrűben rekedt csapatokra váró sors miatt. Nem látta
értelmét a pesti hídfő tartásának. Szerette volna onnan fokozatosan ki
vonni az erőket, főleg a 8. SS lovashadosztályt, s a „Margit-állás"
Érd—Velencei-tó—Balaton közötti szakaszán, meg a budai hegyek vo
nalában akarta megállítani a szovjet csapatokat. Kérte Guderiant, tá
mogassa őt ebben, majd december 18-án a főhadiszállásra repült, hogy
Hitlerrel is elfogadtassa a tervet. Guderian azonban 22-én közölte vele:
„A Führer a magyar térséget túlszárnyaló politikai meggondolásai
miatt a 8. SS-lovashadosztály kivonásával nem veszélyeztetheti a híd
főt." 6 Ennek ellenére másnap Grolman próbálta megnyerni Guderiant
a pesti hídfő kiürítése gondolatának. Felhívta a figyelmét, hogy a tör
ténelem során még senkinek nem sikerült megvédenie a várost a
Duna keleti partján. Ezután a főváros nehéz élelmezési helyzetére hi
vatkozott. E hivatkozás mögött, csakúgy mint egy hónappal korábban,
a lakosság elégedetlenségétől
való félelem található meg. Grolman
ugyanis rögtön kijelentette az OKH vezérkari főnökének: a másfél
milliós, éhező Budapest ellátatlanságának hangsúlyozásában „nem a
részvét az alap", hanem az a tény, hogy a „nagyvárosi csőcselék, meg
fékezésére", a városban a rend helyreállítására a harcoló csapatok
egyetlen embert sem nélkülözhetnek. Mint mondotta: „ha egy kom
munistáktól és zsidóktól vezetett komoly felkelés kitör, leverésére saját
erő nem áll rendelkezésre, mert a csapatok az arcvonalban vannak le5 Uo. 1944. november 26-i bejegyzések.
6 Friessner, Hans: Verratene Schlachten. Die Tragödie der deutschen Wehrmacht in Ru
mänien und Ungarn. Hamburg, 1956. 204. o. Hitler egyébként már december 21-én eldön
tötte Friessner leváltását, őt téve felelőssé a magyarországi hadszíntéren elszenvedett soro
zatos kudarcokért.

— 268 —

kötve." Guderian válaszában közömbös kérdésnek nevezte az élelem
ellátást, és a beszélgetést azzal fejezte b e : nem hiszi, hogy a budapesti
lakosság rossz ellátása egyedülálló. 7 Ez a válasz egyáltalán nem nyug
tatta meg a fővárosi nyilas vezetőket. A főpolgármester ugyanis de
cember 22-én úgy nyilatkozott, hogy a fővárosnak csupán két hétre
elegendő élelmiszerkészlete van. Beregfy honvédelmi miniszter az ellá
tási helyzetet katasztrofálisnak nevezte, amely nemcsak politikai, ha
nem katonai kérdés is. Kérte az OKH-t, Budapest ellátását úgy kezel
jék, mint a harcoló csapatok ellátásának részét.
Beregfyt, csakúgy, mint Grolmant, az élelmezés megoldatlansága
a lakosság elégedetlenségének kirobbanásától való félelem miatt foglal
koztatta. A „Dél" hadseregcsoport hadműveleti naplójának bejegyzései
tanúsítják, mennyire tartottak egy esetleges fegyveres felkeléstől,
mennyire kilátástalannak ítélték meg a körülzárt csapatok helyzetét
a lakosság megmozdulása esetén. Óriási kára az antifasiszta ellenállási
mozgalomnak, hogy árulás folytán meghiúsult a Bajcsy-Zsilinszky Endre
vezette Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága által terve
zett felkelés. 8 Az MNFFB Katonai Vezérkara ugyanis a 10. és 12. gya
loghadosztály több felelős beosztású törzstisztjét megnyerte a felkelés
tervének. Közülük Variházy Oszkár alezredes, ezredparancsnok, össze
kötőtisztet küldött a szemben levő szovjet parancsnokságra, az együtt
működés megtárgyalására. 9 Több adat bizonyítja, hogy a Kommunista
Párt Katonai Bizottsága, az MNFFB Katonai Vezérkara és az egyes
ellenállási csoportok is tettek kísérletet a kapcsolat megteremtésére a
szovjet csapatokkal. Somogyi Miklós megbízásából a többi között Körmendy László ment át az arcvonalon, az egyetemi Táncsics Mihály
ellenállási zászlóalj pedig a rákoshegyi partizánokkal közösen küldött
át egy járőrt a szovjet csapatokhoz. E tények ismerete jogot ad arra
a feltételezésre, hogy a magyar csapatok részvételével kirobbant fegy
veres felkelés győzelmét a fővárosban levő német és nyilas erők nem
tudták volna megakadályozni.

1944. december 24-én Pfeffer-Wildenbruch megkapta Hitler végső
döntését: Budapest keleti hídfőjét (a pesti oldalt) tartani kell. 10 Az
OKH azt is közölte vele, hogy megkezdődtek az előkészületek a gyűrű
áttörésére, s annak megtörténtéig légi úton biztosítanak utánpótlást a
körülzárt csapatok számára. 1 1 A lakosság részére történő élelmiszer
utánpótlásról nem esett szó.
7 HL. Filmtár 1252. tekercs, KTB/HGr. 1944. december 23-i bejegyzések.
8 Részletesen lásd Pintér István: A Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága.
Hadtörténelmi Közlemények (HK) 1961. 2. sz.
9 Partizánszövetség, Budai önkéntes Ezred anyaga.
10 HL. Filmtár 1252. tekercs, KTB/HGr. 1944. december 24-i bejegyzések.
11 Hitler a 4. légihadsereget bízta meg az utánpótlás Budapestre juttatásával. A körül
zártak napi lőszer-, üzemanyag-, élelem- és egészségügyi anyag-szükségletét 80—100 tonnára
becsülték. A 4. légihadsereg utánpótlást szállító tevékenységére a részletes adatokat lásd
Morzik: Die deutschen Transportflieger im zweiten Weltkrieg. Frankfurt am Main, 1966.
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Budapest körülzárását december 26-án fejezték be a 2. és 3. Ukrán
Front csapatai. A gyűrűbe a következő csapatok szorultak: a német 8.
és 22. SS lovashadosztály, a 13. páncéloshadosztály, a ,,Feldherrnhalle"
páncélgránátos hadosztály (két ezreddel), a 271. ., Volksgrenadier" had
osztály (két ezreddel), a 239. rohamlövegdandár, a 8. rendőrezred; a
magyar 10. és 12. gyaloghadosztály, a 20. gyalog-, az 1. lovas- és az
1. páncéloshadosztály maradványai, öt rohamtüzérosztály, hat légvé
delmi tüzérosztály, négy különféle üteg, öt műszaki zászlóalj, 12 külön
böző rendeltetésű század, öt csendőrzászlóalj, a budapesti őrzászlóalj, a
kerületi KIS KA (kisegítő karhatalmi) zászlóaljak, a Prónay- és Vannay-különítmény és a nyilas pártszolgálat kb. 1500 fegyverese. 12 K é 
sőbb felállítottak még két egyetemi rohamzászlóaljat is. A magyar csa
patok az I. hadtest alárendeltségébe tartoztak Hindy Iván altábornagy,
később vezérezredes parancsnoksága alatt. Hindynek azonban nem
volt önálló harcvezetési joga, hanem Pfefíer-Wildenbruch utasításai
szerint járt el. A „Dél" hadseregcsoport december 30-i harcértékjelen
tése a körülzártak létszámát 95 ezer főben (45 ezer német és 50 ezer
magyar) adja meg. 13
A bekerítés belső arcvonalát a budai oldalon a 3. Ukrán Front 46.
hadserege
alkotta
Budafok—Budaörs—Budakeszi—Pesthidegkút—
Üröm—Budakalász vonalában. A pesti oldalon a 2. Ukrán Front 7.
gárdahadseregének 30. lövészhadteste az Alag—Fót—Mogyoród-dél
erdő—Helvécia-telep—Kerepes-észak erdő terepszakaszon, a 7. román
hadtest Kerepes—Isaszeg—Pécel—Jászberényi út vonalában, a 18. ön
álló lövészhadtest pedig Maglód, Vecsés, Gyál, Dunaharaszti szegélyén
helyezkedett el. A főváros keleti részét (Pestet) átkaroló két szovjet és
egy román hadtest összereje 66 900 főt tett ki.1'1
December 27-én a helyzetük megjavításáért küzdő szovjet és román
csapatok felszabadították Budakalászt, Pilisszántót, Mogyoródot, Siká
torpusztát, Csömört, Maglódot, Ecsert és Vecsést; másnap Piliszszentkereszt, Dunakeszi, Pécel, Rákoscsaba, Rákosliget, Cinkota, Gyál, Pest
imre, Pestlőrinc, Rákoshegy és Rákoskeresztúr feladására kényszerítették az ellenséget. A pesti oldalt ostromló magasabbegységek közül
Lazko tábornok 30. lövészhadtestének (25. gárda-, 155. és 151. lövész
hadosztály) az volt a feladata, hogy Mogyoród—Rákosszentmihály irá
nyába mért főcsapással foglalja el Rákosszentmihályt, Rákospalotát,
Újpestet, Pestújhelyt, Zuglót és a Parlamentnél érje el a Dunát. Sava
tábornok 7. román hadtestének (2., 19. gyalogos és a 9. lovashadosz
tály) a Kerepesi úton kellett mérni a főcsapást és kijutni a Keleti
pályaudvarhoz. A főnyin tábornok 18. lövészhadtestére Pesterzsébet
irányába támadva Pest déli részének elfoglalása várt, ennek során az
Erzsébet-hídnál kellett elérnie a Dunát. Malinovszkij és Tolbuhin m a r 
sall, a két frontparancsnok, jelentős tapasztalatokkal rendelkezett a
helységharc szervezésében és vezetésében. Mindketten hadseregpa12 A g y ű r ű b e z á r t a l a k u l a t o k a t p o n t o s a n felsorolja a
j e l e n t é s e . L á s d Üj L á t ó h a t á r 1973. 1. sz. 48—49. o. A szovjet
s z e r ű e n sorolja fel. L á s d AMO. f. 240. op. 2779, d. 1781, li. 89.,
13 HL. F i l m t á r 1252. t e k e r c s , KTB/HGr. 1944. d e c e m b e r
14 AMO. f. 240, op. 32 305, d. 2, li. 52.
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m a g y a r I. h a d t e s t p a r a n c s n o k s á g
jelentés a körülzárt erőket szám
94.
30. Melléklet 32/45. g. K d o s . sz.

rancsnokként vettek részt a sztálingrádi csatában és több nagyváros
ostromában. De éppen e tapasztalatok alapján jól tudták, milyen óriási
pusztítással járnak a helységharcok az ostromlott városban és a lakos
ság között. És még egyet volt módjuk a maga teljességében látni: azt,
hogy a helységharc a saját csapatoktól is nagy véráldozatokat követel.
Mindezt megfontolva, az általános támadás megkezdése előtt enge
délyt kértek a főhadiszállástól, hogy Budapest lakossága, a város pótol
hatatlan értékeinek megóvása és a nagy veszteségek elkerülése érde
kében, parlamenterek útján, fegyverletételre szólítsák fel a körülzárt
csoportosítás parancsnokságát.
A főparancsnokság december 27-én helyt adott Malinovszkij és Tolbuhin marsall javaslatának s felhatalmazta őket, Budapest keleti és
nyugati részén küldjenek közös ultimátumot a körülzárt csapatok pa
rancsnokságának.
December 28-án elkészült a két frontparancsnokság közös fegyverletételi felhívása, a következő feltételeket ajánlva fel a körülzárt erők
parancsnokságának :
A fegyverletétel ellenében biztosítják az ellenállást beszüntető összes
német csapatoknak a háború befejezése után a visszatérést Németor
szágba, vagy kívánságuk szerint bármely más országba, a magyarok
nak pedig, akik megadják magukat a Vörös Hadseregnek, kihallgatás
és lajstromozásuk után az azonnali hazatérést.
Mindenki megtarthatja egyenruháját, rangjelzéseit, kitüntetéseit, sze
mélyes tulajdonát képező felszerelést és értéktárgyait, a főtisztek oldal
fegyvereiket is. A sebesültek és betegek orvosi segélyben részesülnek.
A hadifoglyok élelmezését azonnal biztosítják.
Az ultimátum ezután meghatározta a válasz átadásának helyét és
módját. Eszerint a meghatalmazott német tiszteknek fehér zászlóval
megjelölt gépkocsin, moszkvai idő szerint 1944. december 30-án 12.00kor a Budáról Érdre, illetőleg a Pestről Vecsésre vezető úton kellett a
választ elhozniuk a szovjet első állások perem vonaláig. Ott megbízott
szovjet tisztek várják őket. 15
Az ultimátum feltételei humánusak és méltányosak voltak. Elfoga
dásuk esetén rengeteg pusztítás, anyagi és emberveszteség lett volna
elkerülhető. A német hadvezetés azonban a szovjet csapatok időleges
feltartóztatása érdekében elszánta magát a főváros és lakossága felál
dozására. Pfeffer-Wildenbruch pedig szó szerint teljesítette Hitler uta
sítását. Alárendelt csapatainak parancsot adott: a felmentő sereg meg
érkezéséig ki kell tartani, fegyverletételi ajánlatot tudomásul vétel nél
kül el kell utasítani, s a parlamentereket is ellenségként kell kezelni. 16
15 UO. f. 240, o p . 2779, d. 1798, li, 158—160.

16 E parancsnak nem maradt meg egyetlen példánya sem. Pfeffer-Wildenbruch utasítá
sára valamennyit elégették a kitörési kísérlet előtt. Létezését Pfeffer-Wildenbruch nem
tagadja, de azt állítja, nem volt benne szö a parlamenterek elleni fegyveres fellépés
ről! Dr. Gyalog Ödön tartalékos százados, egykori gépágyús tüzérütegparancsnok (Buda
pest VI., Majakovszkij u. 78.) egyike azoknak a magyar tiszteknek, akik kihirdetésre meg
kapták a hivatkozott parancsot. A szerzőhöz 1967-ben írott levelében kijelenti: a parancs
határozottan leszögezte, hogy a parlamentert is ellenségként kell kezelni. Ezt a kitételt csak
egyféleképpen lehet értelmezni.
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Azt is elrendelte, hogy a szovjet csapatok politikai szerveinek hang
szórókon közvetített adásait tüzérségi tűzzel kell zavarni.
1944. december 28-án a nap folyamán és a 29-re virradó éjszaka is,
a szovjet perem vonalban elhelyezett hangszórók magyar és német
nyelven többször sugározták az ultimátumot. Ismertették a szovjet par
lamenterek útvonalát, indulásuk időpontját és közölték: 29-én reggel
a szovjet csapatok a körülzárás teljes szakaszán beszüntetik a tüzelést.
Erre hívták fel a német és magyar csapatokat is. Elővigyázatosságból
a december 28-ról 29-re virradó éjszaka szovjet repülőgépek az ellen
ség állásai fölött leszórták az ultimátum két nyelven kinyomtatott szö
vegét.
A 2. Ukrán Front parlamenterének kiválasztására és útbaindítására
Afonyin vezérőrnagy, a 18. lövészhadtest parancsnoka kapott utasítást.
A választás Steinmetz Miklós kapitányra, a 317. lövészhadosztály poli
tikai osztályának főelőadójára esett, aki a lakosság és a magyar kato
nák közti politikai munka felelőse volt. 17 Kísérői: Kuznyecov hadnagy
és Filimonyenko őrmester, gépkocsivezető.
A 3. Ukrán Front parlamentereként Hja Afanaszjevics Osztapenko
kapitányt, a 316. lövészhadosztály politikai osztályának főelőadóját je
lölték ki. 18 Kísérői: Nyikolaj Feoktyisztov Orlov főhadnagy az 1077.
lövészezred I. zászlóaljának segédtisztje és Jefim Taraszovics Gorbatyuk törzsőrmester.
A kiszemelt parlamenterek előtt feltárták a feladat veszélyeit, s mi
után vállalták a küldetést, gondosan felkészítették őket tennivalóikra.
A 2. Ukrán Front parlamentereinek eljutását az ellenség perem vo
naláig Nyecseporuk alezredesnek, a 66. gárda-lövészhadosztály helyet
tes törzsfőnökének kellett biztosítania. Ennek a hadosztálynak a sáv
jába esett ugyanis a vecsés—budapesti műút, amelyen elindult a par
lamentereket szállító gépkocsi. Steinmetz kapitány a 66. gárda lövész
hadosztály parancsnokának figyelőpontján átvette az ultimátumot tar
talmazó lepecsételt borítékot a 2. Ukrán Front parancsnokának képvi
selőjétől. A továbbiakra Nyecseporuk alezredes így emlékezik:
„Steinmetz a gépkocsi mellett állt, én pedig felderítőimmel jól meg
erősítettem a két nagy fehér zászlót, az egyiket hátul, a másikat elől,
a kocsi porvédő üvegénél. Aztán Lipszkij felderítővel együtt beültünk
az első — ismertetőjel nélküli — gépkocsiba . . . Elindultunk a perem
vonal mentén. 200 méternyire mögöttünk haladt a két fehér zászlóval
felszerelt gépkocsi. Benne a parlamenterek.
Miután áthaladtunk csapataink harcrendjén, Lipszkij j el együtt kiug
rottunk és a gépkocsit visszaküldtük.
Nagy, ritka pelyhekben esett a hó. Hátrafordultan és megláttam a
17 Steinmetz Miklós 1913-ban Pécsett született. Apja 1918—19-ben végzett íorradalmi tevé
kenysége miatt a család emigrációba kényszerült, s előbb Argentínában, majd az 1930-as
évek elején a Szovjetunióban telepedett le. Steinmetz Miklós részt vett a spanyol polgárhá
borúban, s többszöri jelentkezés után, 1944 tavaszán hívták be katonai szolgálatra a szovjet
hadseregbe. Részletes életrajzát lásd a Forradalomban, háborúban c. kötetben. Budapest,
1974.
18 Osztapenko 1904-ben született az ukrajnai Zseleznyák nevű faluban. Kőolajipari mun
kás volt, 1940-ben a Déloroszországi Kőolajipari Munkások Szakszervezete Központi Bizott
ságának titkárává választották. 1S42 januárjától teljesített katonai szolgálatot.
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parlamenterek gépkocsiját, amely valami miatt lassított és egy kicsit
lemaradt. 25—30 méternyire az ellenség peremvonalától kimentem a
műút bal oldalán levő útpadkára, a németek felé néztem és megmu
tattam Steinmetznek az utat:
— Előre! — mondtam.
Steinmetz felemelte a kezét és bólintott. Abban a pillanatban hatal
mas robbanás kábított el minket. A gépkocsi a levegőbe repült. Az
utcát fekete füstgomolyagok töltötték meg és égésszag terjengett. A
gépkocsit az emberekkel együtt egy gépágyú lövedéke robbantotta
szét." 19
Steinmetz és Filimonyenko a robbanás következtében kirepült a ko
csiból. Mindkettő meghalt, Kuznyecov hadnagy súlyosan megsebesült.
Lipszkij felderítő, aki Steinmetzhez futott, a sűrű ellenséges golyózá
porban életét vesztette. Kuznyecovot Nyecseporuk vonszolta be a pe
remvonalba, miközben a szovjet harcosok géppisztolytűzzel és kézigrá
nátokkal tartották vissza a németeket. Steinmetz holtestét Nazarkov
pártszervező felderítő csoportja állandó tűzben csak 30-án reggel 4
órakor tudta hátrahozni. Filimonyenko tetemét már nem találta meg. 20
A boncolás során Steinmetz testéből több repeszdarabot és két gép
puskalövedéket távolítottak el. 21
A nyugatnémet hadtörténeti és memoárirodalom az 1950-es évek
végéig lényegében hallgatott a parlamenterek meggyilkolásáról. Az
utóbbi években azonban Gosztonyi Péter „munkássága" következtében
nyugaton az a nézet terjedt el, hogy Steinmetz és társa baleset áldozata
lett. Jelentkezett a „koronatanú" is, Litteráti-Lótz Gyula, a Szabad
Európa Rádió magyar osztályának vezetője. Egy interjúban a követ
kezőket mondotta el:
„Azon a bizonyos december 29-én, mint a 12. gyaloghadosztály nehéz
páncéltörőágyús századának parancsnoka, én zártam le az Üllői utat
Vecsés irányában, nem messze a Hofherr—Schrantz—Shütleworth gyár
közelében. Körülöttem a 22. német SS lovashadosztály alakulatai vol
tak állásban . . . Tőlünk az oroszok irányában körülbelül 150—200 m é 
terre, az Üllői út macskakövein, sakktáblaszerűen tányéraknák voltak
lefektetve, mindenki által szemmel jól láthatóan . . . Legnagyobb meg
lepetésünkre a jeep, amelyben megállapításom szerint csak két ember
ült, a sofőr mellett ülő személy kezében egy botra felerősített fehér
kendő lobogott, csak lelassított az aknák előtt, majd lépésben megpró
bált az aknasorok között á t h a j t a n i . . . Néma csend volt, egyik oldalról
sem esett lövés. Minden a pillanat törtrésze alatt történt. Irtózatos dör
renés, fehéresszürke füst, a kocsi eleje a levegőbe emelkedett és gro
teszk látvány volt, ahogy a botra erősített fehér zászló nagy ívben
repült a levegőn át. Amikor a füst széj j eloszlott, a szétroncsolt jeep
ott állt az aknazár közepén. A roncsoktól csak annyit láttam, hogy a
19 N. A. Nyecseporuk: A magyar föld felszabadulása. HK 1969. 1. 108. o. Az Afonyin
altábornaggyal végzett helyszíni bejárás során megállapítottuk, hogy a tragédia Pestlőrincen, a mai Engels utcai általános iskola vonalában történt.
20 Uo. 108—109. O.

21 Steinmetz Miklós húgának

közlése.
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két orosz egymásra borulva, mozdulatlanul ül a jeepen. Az akna a
kocsi bal oldalán robbant, feltehetően a bal kerék hajtott rá." 22
Nem tudni, miért hallgatott 20 éven át Litteráti-Lótz minderről nyu
gati emigrációjában, annyi azonban bizonyos, hogy amikor megszólalt,
nem gondolta át eléggé a mondanivalóját. A kocsiban ugyanis hárman
ültek, s az a légvédelmi gépágyú lövedékétől felborult, Lipszkij fel
derítő pedig géppuskatűz áldozata lett. Ha a jármű valóban aknára
futott, akkor miért zúdítottak rá géppuskatüzet? A tények határozot
tan cáfolják a „koronatanút", s nem engedik, hogy meghamisítsák
őket. 1944 végén nem véletlen baleset, hanem gyilkosság történt Pest
lőrinc akkori határában.
A 3. Ukrán Front parlamentereinek haladási útvonala a 316. lövész
hadosztály támadási sávjának balszárnyán vezetett keresztül. A parla
menterek át j utasának előkészítéséért Sahvorosztov őrnagy, a hadosztály
felderítő főnöke volt felelős, akivel Csebotarjov vezérőrnagy, hadosz
tályparancsnok kelenföldi figyelőpontjáról állandó telefonösszeköttetést
tartott fenn. A parlamenterek gépkocsija moszkvai idő szerint délelőtt
11 óra tájban haladt át az 1073. ezred harcrendjén a Budaörsi úton.
Mindhárom parlamenter bal karján jól látható fehér szalag, Osztapenko kezében rúdra erősített fehér zászló jelezte küldetésük céliát.
Kiérve a ,,senki földjére" alig haladtak 100 métert, amikor géppuska
tüzet kaptak. Gyorsan megfordultak és visszatértek a szovjet perem
vonalba. Ott Sahvorosztov őrnagy tájékoztatta őket a 2. Ukrán Front
parlamentereinek sorsáról. Osztapenko és társai a német géppuskatűz
megszűnése után újból elindultak. A Sasadi ú t és a Budaörsi út ke
reszteződése után néhány méterre elérték a német peremvonalat. A
köréjük sereglő katonák bekötötték mindhármuk szemét, gépkocsiba
ültették és a 8. SS lovashadosztály parancsnokának harcálláspontjára
vitték őket. A harcálláspont az ún. „sziklaközpont" egy részében volt
berendezve. 2 3 Orlov főhadnagy vallomása szerint Osztapenko az ulti
mátumot egy német alezredesnek volt kénytelen átadni, aki PfefferWildenbruch vezérezredes különleges meghatalmazottjának mondta
magát. Az alezredes a lepecsételt borítékot magához véve bement egy
szobába, ahol kb. egy órát tartózkodott. Amikor visszatért közölte, hogy
Pfeffer-Wildenbruch a felbontatlan borítékban levő ultimátumot vá
lasz nélkül küldi vissza. A parlamenterek szemét ezután ismét bekötöt
ték, felvezették a bunkerból és gépkocsiba ültették őket. Egy idő után
a kocsiból kiszállva, gyalog haladtak tovább a peremvonalig. Ott le
oldották róluk a kendőt. Félúton járhattak már a „senki földjén", ami
kor három robbanás és golyók süvítése hallatszott. Osztapenko a német
állások felé fordulva az útra zuhant, hátát a lapockától a medence
csontig 2 repesz és 4 golyó érte. Orlov és Gorbatyuk az árokba ugrott.
Osztapenko holttestét a tűzesőben kihozni nem tudták, de térképtás
káját Orlov magához vette. A két kísérő kúszva érte el a saját perem22 Gosztonyi
Péter: L e g e n d a és valóság. M a g y a r H í r a d ó . Wien, 1965. j a n u á r 1.
23 A helyszín azonosítását, Orlov v a l l o m á s a a l a p j á n végeztem el. A s z i k l a k ö z p o n t

egy

része kórházzá volt berendezve, egy részét pedig a hadosztályparancsnok harcálláspontjává
alakították ki. A kórházban szolgálatot teljesítő személyek közül többen értesültek is Osz
tapenko és társai ottjártáról. Lásd: HL Budai önkéntes Ezred gyűjtő, Pataki Mihály adat
gyűjtőlapja.
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vonalat. 2 ' Helyszíni kutatásaim során megállapítottam, hogy Osztapenkót körülbelül a Budaörsi út 127—129. sz. ház vonalában lőtték le.
Pfeffer-Wildenbruch tagadja, hogy Steinmetz haláláról tudomása
lett volna, de elismeri, hogy hallott Osztapenko küldetéséről. „Való
ban értesültem arról, hogy Budán egy szovjet tiszt hadikövetként át
lépte a német vonalakat és eljutott a 8. SS lovashadosztály harcállás
pontjára, Zechender Brigadeführerhez. Zechender azonban nem vette át
az ultimátumot, hanem parancsa szerint, annak tudomásul vétele nélkül
elutasította . . . 25 Osztapenko halálát Pfeffer-Wildenbruch véletlen sze
rencsétlenségnek tulajdonítja. 26
A parlamenterekre vonatkozóan a „Dél" hadseregcsoport h a d m ű v e 
leti naplójában semmiféle bejegyzés nem található. Ez a tény közvetve
bizonyítja a németek felelősségét a történtekért. Pfeffer-Wildenbruch
ugyanis legalább annyit elismer, hogy Osztapenko küldetéséről tudo
mása volt. Nehezen képzelhető el, hogy az esetet ne jelentette volna
elöljáró parancsnokságának. Ha pedig jelentette, akkor csakis közös
megállapodás eredményeként nem maradt írásos nyoma. Ez azonban
mit sem változtat a tényeken. Steinmetz és Osztapenko életüket áldoz
ták küldetésük teljesítése közben, az ultimátumot pedig visszautasí
totta a német parancsnokság. A szovjet csapatoknak nem maradt más
választásuk: véres és veszteségteljes, elhúzódó utcai harcokban kellett
megsemmisíteniük az ellenséget.
*
A parlamenterek meggyilkolásának hírére a szovjet parancsnokság
a támadás haladéktalan folytatására utasította csapatait. A keleti (pesti)
hídfőben tevékenykedő magasabbegységek az év végéig szünet nélkül
rohamozták az „Attila-vonal" harmadik védőövét, de a szárnyakon
jóformán csak néhány métert jutottak előbbre. Jobbszárnyon a 30. lö
vészhadtest Ü j pest, Rákospalota és Rákosszentmihály szegélyén küz
dött. A balszárnyon a 18. lövészhadtest Kőbánya—Kispest—Soroksár
vonalában, lényegében a 28-án elfoglalt terepszakaszon harcolt. A két
szovjet hadtesttel szemben az ellenség egymás után indította ellenlö
késeit. Csupán a 7. román hadtest javította meg helyzetét a nehéz
harcok során. December 29-én Rákoscsabát és Rákosligetet, 30-án Cinkotát, 31-én pedig Mátyásföldet foglalta el s ezzel szintén beékelődött
a harmadik védőövbe. 27
24 G. Sz. Csebotarjov : Szoldati m i r a . D n y e p r o p e t r o v s z k , 1970. 159—175. o. E részlet m a 
g y a r u l : HK 1967. 4. sz. 712—726. o.
25 M a g y a r H í r a d ó , Wien, 1965. j a n u á r 1. N y i l a t k o z a t á h o z c s u p á n a n n y i t , h o g y a 8. SS lo
v a s h a d o s z t á l y p a r a n c s n o k a R u m o h r B r i g a d e f ü h r e r volt. P f e f f e r - W i l d e n b r u c h m é g a l á r e n 
delt p a r a n c s n o k a i n e v é r e sem jól emlékszik.
26 Ezt a verziót t á m a s z t j a alá a M ü n c h e n b e n megjelenő N e m z e t ő r 1957. n o v e m b e r 1—15-i
száma, a m e l y b e n az o l v a s h a t ó , h o g y egy m a g y a r ü t e g t é v e d é s b ő l tüzelt a g é p k o c s i r a , s
ezért egy t ü z é r h a d n a g y o t és egy ő r m e s t e r t felelősségre v o n t a k . E h h e z elegendő a n n y i t
megjegyezni, hogy fehér zászlós és k a r s z a l a g o s p a r l a m e n t e r e k r e t é v e d é s b ő l lőni n e m lehet,
c s u p á n s z á n d é k o s a n . Az állítás hitelességét e g y é b k é n t is m e g k é r d ő j e l e z i az a k ö r ü l m é n y ,
h o g y ú j a b b a n a k ö z l e m é n y t félreértésen a l a p u l ó n a k m o n d j á k a N e m z e t ő r b e n .
27 A 30. l ö v é s z h a d t e s t d e c e m b e r 29-i h a r c a i r a Id.: AMO. f. 240. op. 2779. d. 1927. li. 443.
446., 450. A r o m á n c s a p a t o k r a Csima János: A 7. r o m á n h a d t e s t a B u d a p e s t f e l s z a b a d í t á 
sáért vívott h a r c o k b a n . HK 1965. l. sz. 50. o.
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Az előkészületben levő felmentő vállalkozás kapcsán a német veze
tésben különböző meggondolások merültek fel, a körülzárt csoport te
vékenységét illetően. A „Dél" hadseregcsoport vezérkari főnöke a IX.
SS hegyihadtest feladatát abban látta, hogy a felmentő vállalkozás
időszakában kösse le a hídfőt ostromló szovjet csapatokat. A Balek
hadműveleti csoport 28 vezérkari főnöke ezzel szemben szükségesnek
tartotta a IX. SS hegyihadtest áttörését Budára. Ügy vélte, ennek el
maradása esetén a szovjet csapatok a nyugati hídfőben szembefordít
hatják arcvonalukat a felmentőkkel. Javaslatára Grolman vezérőrnagy
hangsúlyozta: a IX. SS hegyihadtestet nem szabad olyan feszült hely
zetbe hozni, hogy a város nyugati részét is elveszítse. 29
Az I. magyar hadtest törzse és az alárendelt csapatok parancsnokai
kezdettől azt az álláspontot képviselték, hogy a pesti hídfő tartásának
nincs értelme. Már december 26-án javasolták Hindy altábornagy had
testparancsnoknak: a csapatok, a pesti hídfőt fokozatosan leszűkítve,
törjenek át a budai hegyekig, majd 30—31-én hajtsanak végre áttörést
Bicske irányában Mór felé. Hindy a javaslatról beszélt Pfeffer-Wildenbruch-kal. Ö azonban elutasította azzal a megjegyzéssel, hogy egye
lőre nem foglalkozik a kitörés gondolatával.
A körülzárt csoportosítás helyzete változatlanul ellátási téren volt
a legnehezebb. A december 29-i jelentés szerint élelemkészlete január
12-ig, lőszere január 3-ig elegendő. A Hitler által elrendelt légiután
pótlás december 29-ről 30-ra virradó éjszaka kezdődött. A 4. légiflotta
kijelölt kötelékei leszállással és ledobassál összesen 120 tonna lőszert és
10 tonna üzemanyagot juttattak el Budapestre.^ 0
1945. január 1-én a keleti hídfőben az erőviszonyok, a következő
képpen alakultak a szovjet és román csapatok javára: : ! l
Szovjet és román Német és magyar
ember

Arány

66 900

32 890

2 :1

löveg és pct.
ágyú

837

332

2,5 :1

aknavető

724

255

3 :1

A szovjet és román csapatok az év utolsó napjáig sorra visszaverték
az ellenség ismételt ellenlökéseit és megszilárdították helyzetüket az
28 Black p á n c é l o s t á b o r n o k h a d m ű v e l e t i c s o p o r t j a a 6. n é m e t h a d s e r e g e t , a IV. SS p á n 
c é l o s h a d t e s t e t és a 3. m a g y a r h a d s e r e g p a r a n c s n o k s á g n a k a l á r e n d e l t c s a p a t o k a t foglalta m a 
gában.
29 HL. F i l m t á r , 1252. t e k e r c s , KTB/HGr. 1944. d e c e m b e r 29-i bejegyzések.
30 u o . 1944. d e c e m b e r 30-i bejegyzés.
31 AMO. f. 240, op. 2779, d. 1798, li. 137.
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elért terepszakaszokon, majd 1945. január 1-én felújították a táma
dást. A jobbszárnyon a 30. lövészhadtest mindhárom hadosztálya ro
h a m r a lendült és egész napos harcban befejezte Rákosszentmihály és
Sashalom birtokba vételét. Középen a 7. román hadtest Nagyiccét fog
lalta el. A nap folyamán a legjelentősebb sikert a balszárnyon harcoló
18. lövészhadtest érte el. Afonyin vezérőrnagy a hadtest jobbszárnyára
átcsoportosított 297. lövészhadosztállyal Kőbánya irányába mért csa
pást. A hadosztály az Űj Köztemető szakaszán áttörte a védelmet és
kijutott egészen az Akna utca vonaláig. 32 A két szovjet hadtest harc
tevékenysége azt eredményezte, hogy az „Attila-vonal" harmadik vêdőövének nagy részét feladni kényszerültek a német csapatok.
1945. január 1-ét követően a harcok feszültsége még tovább fokozó
dott. Az első felmentő vállalkozás megindulása érezhetően megnövelte
a védők ellenállását a keleti hídfőben. A szovjet harcosoknak minden
egyes épületet külön-külön kellett megostromolni, s a padlástól a pin
céig megtisztítva egyenként elfoglalni. Az ellenállási objektumok el
foglalására a két hadtestparancsnokság, a sztálingrádi tapasztalatokat
felhasználva, speciális rohamcsoportokat szervezett; ezek képezték az
alapját a lövészszázadok harcrendjének. A rohamcsoportokba 15—30
katona tartozott, közülük 10—20 lövész (zömmel géppisztolyos) 3—4
műszaki és híradó, 2—5 pedig lángszórós volt. A harc eredményes
megvívására 1—2 nehézgéppuskával, 2—3 könnyű géppuskával, pán
céltörő ágyúval és közvetlen irányzású löveggel erősítették meg őket.
A rohamcsoportok előtt a nagy űrméretű, közvetlen irányzással tüzelő
lövegek, vagy robbantással a műszakiak nyitottak utat a kőkerítéseken
és az épületek falain át. A rohamcsoportokhoz beosztott kisebb ű r m é 
retű (37—76 mm-es) lövegeket rendszerint felvitték a legfelső emelet
re, onnan tüzeltek velük a tűzfészkekre, az ablakokra és padlásokra,
valamint a házak kerítéseibe és falába vágott lőrésekre. A géppuska
fészkeket általában kézigránátos, vagy lángszórós harcosok semmisítet
ték meg. A rohamcsoportok a védelem gyenge pontjait megkeresve tör
tek be az ellenállási objektumokba és ha tehették, a pincéken keresz
tül, mélyen benyomultak az ellenség harcrendjébe. Egy-egy épület
megtisztítása során lehetőleg a r r a törekedtek, hogy a tetőkön át minél
gyorsabban elfoglalják a legfelső emeletet, és lefelé haladva semmisít
sék meg az ellenséget.
Az ostrom körülményei, a különleges viszonyok, nehéz próba elé
állították a magasabbegységek, egységek parancsnokait és törzseit, nagy
megterhelést róttak a vezetésre. A legnagyobb gondot a korlátozott
megfigyelési lehetőségek jelentették. Ennek tulajdonítható, hogy a „bu
dapesti csoport" főparancsnoka, valamint a hadtest- és hadosztálypa
rancsnokok figyelőpontjaikról még a főirányban folyó harccselekmé
nyeket sem tekinthették át közvetlenül. Az ezredparancsnokok figyelő
pontjai a második lépcső mögött 150—300 méterre települtek, de sok
esetben közvetlenül a harcrendben. A zászlóalj- és századparanesnokok
32 UO. li. 141—142.

5 Hadtörténelmi

277

első lépcsős alegységeik harcrendjében, személyesen és közvetlenül
szervezték az ellenséges objektumok ostromát. 3 3
J a n u á r 2-án a keleti hídfő teljes kiterjedésében folytatódott a küz
delem. A harcok súlypontja Kispest, Sashalom és Rákospalota körze
tében volt.
Másnap a szovjet és román csapatok tovább folytatták a harcot a
főváros külső kerületeinek teljes megtisztításáért. Lazko vezérőrnagy,
a 30. lövészhadtest parancsnoka, az alárendeltségébe utalt 36. gárda
lövészhadosztályt a délutáni órákban ütközetbe vetette a hadtest bal
szárnyán, Zugló irányában. Az új erő bevetése eredménnyel járt: a
36. gárda-lövészhadosztály támadási sávjában kijutott a körvasút vo
naláig. A sikert kihasználva a 7. román hadtest is lendületesen nyo
mult előre és a Budapesti út—Jászberényi út közötti szakaszon szintén
elérte a körvasutat. A 18. lövészhadtest a nap folyamán a Lóverseny
tér irányában ért el mély betörést.
A Lóverseny tér veszélyeztetése kritikus helyzetet teremtett az után
pótlás megszervezése tekintetében. A körülzárt csoportosítás parancs
noksága ugyanis a Lóverseny teret leszállóhelynek rendezte be. A
Balek hadműveleti csoport vezérkari főnöke azonban már a 3-án reg
geli tájékoztatón jelentette Grolman vezérőrnagynak: Budapesten a
repülőgépek leszállására nem sok a lehetőség, mert a Lóverseny tér
500 méterre van a főellenállási vonal mögött, következésképpen ellen
séges tűzben fekszik. Erre Grolman azt javasolta, hogy a IX. SS hegyi
hadtest a Duna nyugati partján, Budaörsnél harcolja ki leszállóhely
létesítésének lehetőségét. Közölte még, hogy 3-ról 4-re virradó éjszaka
két uszályt indítanak Budapestre. Emellett az éjszaka folyamán össze
sen 93 repülőgép szállított utánpótlást. 3 4
J a n u á r 4-én változatlan hevességgel folytatódott a küzdelem. A 18.
lövészhadtest tovább mélyítette a betörést Kőbányán, az ellenség vé
delmében. A 297. lövészhadosztály elérte a Körösi Csorna Sándor utca
vonalát, s délnyugatról közvetlenül fenyegette a Lóverseny teret. A 7.
román hadtest balszárnyának erői szintén a Lóverseny tér felé törtek
előre és felzárkóztak annak keleti részére. 35 Ebben a körzetben a n é 
metek rendkívül heves ellenállást tanúsítottak, hogy minél tovább ke
zükben tarthassák a leszállóhelyet. A német parancsnokság továbbra
is az ellátás megjavítását tekintette elsőrendű feladatának. A hadmű
veleti napló szerint a légi ellátásban 70 repülőgép vett részt. 36
Másnap, késő este, a 18. lövészhadtest 68. gárda-lövészhadosztálya
befejezte Soroksár teljes megtisztítását az ellenségtől és a Duna-part
mentén előretört a Gubacsi útig. A harcok hevessége a hídfő teljes ki
terjedésében fokozódott. A 30. lövészhadtest Újpesten, Rákospalotán,
Pestújhelyen és Zuglóban, a 7. román hadtest a Fehér út vonalában, a
18. lövészhadtest pedig Kőbányán, Kispesten és Pesterzsébeten lépés
ről lépésre küzdötte magát előre. A 18. lövészhadtest ellen a 22. ŠS
33 Uo. f. 404, op. 212 506, d. 3, li. 255—264) és f. 486, op. 67 020, d. li. 1—15. Lásd még : Ha
zánk felszabadulása 1944—1945. Budapest, 1970. 185—187. o.
34 HL Filmtár 1253. tekercs, KTB/HGr. 1945. január 3-1 bejegyzés.
35 AMO. f, 464. op. 264 486, d. 1. 11. 16 és Csima: i. m. 54. o.
36 HL. Filmtár 1253. tekercs. KTB/HGr. 1945. január 4-i bejegyzések.
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lovashadosztály Kőbánya-nyugat—Népliget—Kispest észak-északkelet
körzetéből január 6-án délelőtt kilenc alkalommal indított ellenlökést.
A hadtest magasabbegységei az ellenlökések elhárítása közben folytat
ták az ellenséges objektumok felszámolását. Estig a 297. és 66. lövész
hadosztály elfoglalta Kőbányát, a 317. lövészhadosztály a Vak Bottyán
út, a 68. lövészhadosztály pedig Kispesten a Hunyai út, Pesterzsébe
ten a Nagy Sándor út vonalában harcolt.37 A 30. lövészhadtest 36. gár
da-lövészhadosztálya január 6-án Zuglót a Mexikói útig tisztította meg
az ellenségtől.38
A keleti hídfőben védekező német—magyar csapatok helyzete mind
nehezebbé vált. A IX. SS hegyihadtest parancsnokságának jelentése
szerint a tüzérség kilőtte lőszerét, a gyalogsági lőszerre is a legszigo
rúbb tüzelési korlátozást kell bevezetni. ,,A készletek január 7-ig csak
a legnagyobb takarékossággal lesznek elegendők. A sebesültek hely
zete katasztrofális"39 — olvasható a jelentésben. Január 8-án a szov
jet és román csapatok támadása tovább szűkítette a keleti hídfőt. A
IX. SS hegyihadtest helyzetét a hadműveleti napló bejegyzése így
összegezi: „A hídfő keleti arcvonalán az ellenségnek nehéz és hosszan
tartó harcokban sikerült betörni Kispest északi részén, a Keleti pálya
udvartól délre és Pestújhely déli szegélyén. Ellenintézkedések folya
matban vannak. A 22. SS lovashadosztály arcvonalát Csepel északi sze
gélyéig szorították vissza."40
A másnapi harcok során a 18. lövészhadtest csapatai jelentős ered
ményeket értek el. Támadási sávjukban befejezték a külső kerületek
teljes megtisztítását az ellenségtől. A hadtest balszárnyán a 68. lövész
hadosztály Kispest, Kossuthfalva és Pesterzsébet elfoglalása után elérte
a Szabadkai út vonalát. Középen a 317. lövészhadosztály a Valéria
telepet, a 66. lövészhadosztály pedig a Népligetet tisztította meg. A
jobbszárnyon a 297. lövészhadosztály, a 7. román hadtest balszárnyá
val együttműködve, elfoglalta a Lóverseny teret. 41 Január 10-én a 30.
lövészhadtest eddigi harcait koronázta siker. Csapatai több napos ost
rom után befejezték Újpest, Rákospalota és Pestújhely elfoglalását.42
Az ostrom s a körülzárt csoportosítás vandál hadviselési módszerei
mérhetetlen szenvedésnek tették ki a város védtelen lakosságát. Almay
Béla ezredes jelentése már december végén így érzékelteti a helyzet
alakulását: „Az utcák kihaltak, az üzletek lezárva, a lakosság fűtetlen
pincékben van. Gáz nincs, villany csak Pesten néhány helyen. A szak
értelem nélküli rombolások a vízvezetékeket gyakran napokig műkö
désképtelenné teszik. A lakosság I. 1-től napi 5 dkg kenyeret kap.
XII. 31-től az összes lovakat levágják. Élelmiszer még összegyűjtés
esetén is legfeljebb 10—14 napig tarthat. A kórházak fűtetlenek. Még
a műtőtermekre sem jut elegendő fűtőanyag. A lakosság nélkülözése
minden képzeletet felülmúl."43
37
38
39
40
41
42
43
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Az éhség és hideg által elcsigázott emberek szenvedéseit még fokozta
a nyilas rémuralom. A felfegyverzett fasiszta csőcselék, megrészegülve
a hatalomtól, gátlás nélkül gyilkolt, rabolt és fosztogatott. Garázdál
kodásuk mindenkit fenyegetett. A megfélemlített lakosság kétségek és
remények között vergődve várta a harcok végét, a szabadulást a szen
vedéstől és borzalmaktól.
A IX. SS hegyihadtest január 10-i jelentése is kiterjed a lakosság
helyzetére: „A polgári lakosság rendkívül izgatott. A tömegeknek gya
korlatilag nincs élelmük, nagy városrészek vannak víz és világítás nél
kül. Teljes a vezetésnélküliség, az összes jelentős párt- és hatósági
személyek elmenekülése következtében növekvő az elégedetlenség. Már
részben érezhető a forrongás, amit eddig sikerült fáradságosan el
nyomni a felmentő csapatok megérkezésének kilátásba helyezésével.
További bíztatás kilátástalan" — jelenti Pfeffer-Wildenbruch január
10-én.
Ám a felmentésben a magyar I. hadtestparancsnokság jelentései
szerint sem a katonák, sem a lakosság többsége nem hitt. Ekkor már
a január 7-én megkezdett második felmentési kísérlet is kudarcba
fulladt.
A január 10-ig elért eredmények kedvező feltételeket teremtettek a
főváros belső kerületeinek felszabadításához. E feltételek maximális
kihasználása érdekében a 2. Ukrán Front parancsnoksága január 11-én
„budapesti csoport" néven összevonta és egységes vezetés alá helyezte
a keleti hídfőben harcoló szovjet és román csapatokat. Malinovszkij
marsall a „budapesti csoport" parancsnokává Afonyin vezérőrnagyot,
a 18. lövészhadtest parancsnokát nevezte ki. A frontparancsnok azt a
feladatot adta a „budapesti csoportnak", hogy zúzza szét az ellenség
védelmét a pesti oldalon és január 14-én estig érje el a Duna keleti
partját.
J a n u á r 11-én a „budapesti csoport" csapatai megkezdték a belső ke
rületek ostromát. A 30. lövészhadtest Angyalföld és a Városliget terü
letének megtisztításáért harcolt. A 25. gárda-lövészhadosztály a nap
folyamán erőteljes csapással áttörte az ellenség védelmét a Rákos pa
tak mentén és elfoglalta Rákosrendező pályaudvart. A 155., 151. lövész
és a 36. gárda-lövészhadosztály, a hadtest főcsapásának irányában, a
Városligetet támadta. Itt az ún. Dörner-harccsoport védett, amely a
vasúti töltés mentén emelt barikádok mögül, az Angol-parkban, az Ál
latkertben, a Széchenyi-fürdő és a múzeumok épületébe befészkelve,
heves tűzzel igyekezett megállítani a szovjet csapatokat. A rohamcso
portok, a vasútvonalon áttörve, a mai Május 1. útról indultak táma
dásra. A Városliget területén két napon át szinte szünet nélkül folyt
a küzdelem. A rohamcsoportok következetesen arra törekedtek, hogy
elszigeteljék egymástól a védelmi gócokat és külön-külön számolják
fel azok védőőrségét. A harc a méterekért és helyiségekért 12-én estére
lényegében eldőlt a szovjet csapatok javára. A németek már csupán
a Városliget délnyugati és északnyugati részében tartották magukat.
A főváros külső kerületeinek felszabadítása következtében a keleti
hídfő jelentősen összeszűkült, a körülzárt csoportosítás kritikus hely— 230 —

zetbe került. A Balek hadműveleti csoport törzse úgy ítélte meg a
helyzetet, hogy a IX. SS hegyihadtest nem tud sokáig kitartani és az
északnyugati irányú kitörésben látta az egyetlen lehetőséget. Grolman
vezérőrnagy ezt közölte Guderiannal, aki így válaszolt: ,, . . . ma beszélt
Hitlerrel, de döntés nincs." Éjjel 2.20-kor az OKH vezetési csoportfő
nöke a főhadiszállásról telefonon közölte Grolmannal: két órán át küz
dött a döntésért, de az eredmény ugyanaz, amit Guderian mondott;
„ . . . az egyetlen amit elért, a lovagkereszt Pfeffer-Wildenbruch S S Obergruppenführer számára. A IX. SS hegyihadtestnek Budapesten kell
maradnia." 4 4
A szovjet csapatok politikai szervei nagy m u n k á t fejtettek ki a n é 
met katonák valóságra ébresztése érdekében. A 7. gárdahadsereg poli
tikai osztálya csupán 1944 decemberében 20 ezer német nyelvű röp
lapot adott ki, 1300 példányban terjesztette a Szabad Németország cí
m ű lapot és 180 adásban sugárzott különböző szövegű felhívásokat.
Ezekben mindenekelőtt a szovjet hadifogságról terjesztett koholmányok
megcáfolására fordított nagy gondot. A 2. Ukrán Front politikai cso
portfőnökségének jelentése szerint ugyanis a német katonák azt tar
tották: a halál is jobb, mint a fogság.
A szovjet politikai szervek, hogy eloszlassák a félelmet a hadifog
ságtól, rádión és röplapokon ismertették 50 német tábornoknak a ka
tonákhoz intézett felhívását, és Paulus tábornagynak a hadifogsággal
foglalkozó előadását. Ennek ellenére német katonák nagyobb mértékű
átállására nem került sor Budapesten. Az önként átálltak száma leg
feljebb néhány százra tehető. Erre utal, hogy például a 18. lövész
hadtestnél 53 német katona kapcsolódott be a felvilágosító munkába.
Közülük 27-en visszamentek alakulatukhoz és 219 társukat beszélték
rá az átállásra. 45
Sokkal eredményesebb volt az agitáció a háborúba belefáradt, an
nak céltalanságát és értelmetlenségét egyre inkább felismerő magyar
katonák között. Ök a 2. Ukrán Front politikai csoportfőnökségének több
mint egymilió példányban terjesztett röplapjaiból értesültek az ország
felszabadított területein végbement legfontosabb változásokról: az
Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulásáról, a magyar néphez inté
zett szózatáról, a fasiszta Németországnak küldött hadüzenetről, a nem
zeti bizottságok megalakulásáról és a demokratikus átalakulás más,
kezdeti eredményeiről. E felhívások nagyban elmélyítették a személyes
tapasztalatok hatását a németek vandalizmusáról és a nyilasok garáz
dálkodásairól. A magyar katonák mind nagyobb számban ismerték fel:
ha tovább harcolnak a fasiszta Wehrmacht oldalán, vállalniuk kell a
bűntárs szerepét, s nem kerülhetik el a pusztulást. Mindez oda veze
tett, hogy január közepe táján Budapesten már alig-alig akadt olyan
magyar egység, amely kész volt teljesíteni a németek parancsait. A
legtöbb alakulat minden eszközt megragadott, hogy ne kelljen harcol
nia, ha pedig a bevetést semmiképpen nem kerülhette el, harc nélkül
44 HL. F i l m t á r , 1253. t e k e r c s . KTB/HGr. 1945. j a n u á r 10-i bejegyzés.
45 AMO. f. o p . 366 670. d. 1. li. 38.
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visszavonult. Tízezres nagyságrendű azoknak a katonáknak a száma,
akik polgári r u h á t szerezve bujkáltak, vagy az első alkalmat megra
gadva megadták magukat. Sokan átálltak a szovjet csapatokhoz, eset
leg valamelyik partizáncsoporthoz csatlakoztak. December 28-tól ja
nuár 18-ig egyedül a 30. lövészhadtest arcvonalán 25 675 katona és
tiszt (ebből csak néhány száz volt német) állt át. A 18. lövészhadtest
nél 334-en vettek részt az agitációs munkában. Közülük 280 vissza
ment alakulatához és onnan 2963 bajtársát hozta magával a szovjet
csapatokhoz. A 30. lövészhadtestnél 117 magyar katona vállalt ilyen
feladatot. Budapesten összesen 739 magyar katona és tiszt volt kész
arra, hogy átállás után újra felkeresse egységét. Visszatérnie 580-nak
sikerült, 6208 bajtársával együtt/ 16 Több mint 300 volt a budapesti
partizáncsoportokhoz csatlakozott katonák és tisztek száma is.
J a n u á r 12-én Pfeffer-Wildenbruch, erőinek állandó csökkenésére hi
vatkozva, légi úton kért személyi feltöltést. A Balek hadműveleti cso
port, a budapesti helyzet bizonytalanságára való tekintette], nem tar
totta lehetségesnek csapatok légi úton történő odaszállítását. 47 Másnap
a IX. SS hegyihadtest jelentése a napi harccselekmények ismertetése
után leszögezte: ,,A védelmi harcok támogatása tüzérséggel és gránát
vetőkkel a lőszerhiány következtében, és páncélosok bevetése az üzem
anyaghiány miatt nem volt lehetséges." 48
J a n u á r 13-án a szovjet és román csapatok tovább folytatták előnyomulásukat a város belsejébe. A 30. gárda-lövészhadtest 25. gárda-lö
vészhadosztálya Angyalföldön megközelítette a Rákos patak mentén a
Dunáig kiépített ellenséges védelmet, és harcot kezdett annak áttöré
séért. A 155. és 151. lövészhadosztály befejezte a Városligetben levő
elszigetelt német csoportok megsemmisítését. Ezután rendezte sorait
és a Rudas László utcától az Ajtósi Dürer sorig terjedő szakaszon hoz
záfogott a védelmi objektumok ostromához. A 36. gárda-lövészhadoszosztály az Ajtósi Dürer sor és a Thököly út közötti sávban küzdötte
magát előre. „Budapest keleti részében a nehéz, változatos harcok a
városközponthoz közelednek. Az ellenség folyamatosan támadta a saját
gyenge biztosítóvonalat összefogott erőkkel, csatarepülőkkel, harcko
csikkal és tömeges tüzérségi tűzzel" — jellemzi a napi helyzetet a né
met hadműveleti napló. 49
Január 14-én a 30. lövészhadtest főerői a Szív utca—Körönd—
Lövölde tér—Rottenbíller utca—Baross tér vonalát érték el. E napon
foglalta el a Keleti pályaudvart és környékét a 155. lövészhadosztály,
együttműködve román csapatokkal. 50 Ekkor adja hírül a IX. SS hegyi
hadtest jelentése, hogy az előző napi harcokban elveszett a Ludovika
Akadémia környéke, a Kerepesi temető és a Városliget. A ..Dél" had
seregcsoport parancsnoka, Wöhler tábornok, a n a p folyamán távirati
lag tett jelentést Hitlernek a nehéz ellátási helyzetről. Jelentése sze
rint az utóbbi időben a légi ellátás kb. napi 20 tonnára tehető, holott
46
47
48
49
50

Uo. 11, 31 és f, 486, o p . 82 587, d. 1, li. 38.
HL. F i l m t á r , 1253. t e k e r c s . KTB/HGr. 1945. j a n u á r 12-i b e j e g y z é s .
Uo. 1945. j a n u á r 13-i b e j e g y z é s .
Uo.
AMO. f. 464, op. 264 486, d. 1. li. 89 és f. 486, Op. 91 242, d. 1. li. 15.
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Pest, Martinelli tér, 1945 január

a napi szükséglet legalább 80—100 tonna lőszer és üzemanyag. Emel
lett a védők élelmiszerellátása is nagyon szükséges, „Félő, hogy Bu
dapest védőinek erőfeszítése a végső határt éri el, hacsak a légi ellátás
nem teremti meg a lehetőséget a további harcra" — állapítja meg a
távirat. 51 Wöhler ugyanilyen tartalmú üzenetet küldött a 4. légihad
sereg parancsnokának is. „A Budapestért folyó csata elérte a végkifej
lődést . . . A város védőinek lőszerellátása egyre nehezebb teherpróbát
j e l e n t . . . " — írta, majd kérte, hogy a 4. légihadsereg „minden erővel
támogassa a város védőit a lőszerellátásban, és másodlagosan a vadá
szok alkalmazása pszichológiailag is kívánatos lenne." 52
Január 15-én a „budapesti csoport" állománya megváltozott. A ke
leti hídfő összeszűkülése lehetővé tette Malinovszkij marsallnak, hogy
— eleget téve a román vezérkar korábbi kérésének — kivonja a harc
ból a 7. román hadtestet és átadja az 1. román hadsereg parancsno
kának alárendeltségébe. A román csapatok a késő esti órákban meg
kezdték az átcsoportosulást Szécsény körzetébe.
A nap folyamán a 30. lövészhadtest 25. gárda-lövészhad osztálya a
Váci út és a Béke út között áttörte az ellenség Rákos patak mentén
kiépített védelmét és szakadatlan harcban kijutott a jelenlegi Dózsa
György útig. A hadtest főerői ugyanekkor a Nyugati pályaudvar—
51 HL. F i l m t á r , 1253. t e k e r c s . KTB/HGr. 1945. j a n u á r 14-i bejegyzés. Melléklet 53/45. g. K d o s .
52 UO. 166/45. g. KdOS.

— 283 —

Rákóczi út között elérték a Nagykörutat. A 18. lövészhadtest támadása
is eredményesen haladt előre. Rohamcsoportjai a Boráros téren és a
Kálvin tér keleti háztömbjénél harcoltak. ,,A helyzet Budapesten to
vább élesedik. A Horthy Miklós-hidat fel kellett robbantani, a Ferenc
József-híd erősen veszélyeztetve" 5 3 — olvasható a hadműveleti napló
ban. Wöhler szükségesnek tartotta, hogy lelket öntsön a védőkbe, de
sok jót nem tudott mondani. „A hadseregcsoport igyekszik minden ere
jével a védőket segíteni, de meg kell mondani, hogy az időjárás miatt
a légierő nem tud segíteni" 5 4 — táviratozta Pfeffer-Wildenbruchnak.
Ez egyúttal válasz volt Beregfy nyilas honvédelmi miniszternek is, aki
szintén az ellátás nehézségei miatt fordult hozzá, megjegyezve: „ . . . a
polgári lakosság nem viseltetik megértően és erre a saját légierő halo
gató magatartása hatással van." 5 5
Január 16-án a „budapesti csoport" az utolsó rohamot indította a
keleti hídfőben maradék erejével védekező ellenség objektumai ellen.
A 30. lövészhadtest főerői a Parlament, a 18. lövészhadtest főerői pe
dig az Erzsébet-híd irányába nyomultak előre. A német csapatok he
ves ellenállást tanúsítottak, hogy biztosítsák a Budára való átjutás le
hetőségét. A szovjet rohamcsoportok a Margit-híd pesti hídfője—Nagy-

Szétlőtt repülőgépek a Vérmezőn
53 Uo. 1945. j a n u á r 15-i bejegyzés.
54 Uo. Melléklet 756/45. g. K d o s .
55 Uo. Melléklet 1318. sz. t á v i r a t .
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körút—Baross utca eleje—Kálvin tér—Ferenc József (Szabadság)-híd
szakaszon egymás után tisztították meg a szívósan védett támpontokat.
Az események alakulásának hatására a nap folyamán végül Hitler tel
jesítette Pfeffer-Wildenbruch ismételt kérését: cselekvési szabadságot
engedélyezett neki a keleti hídfőre vonatkozóan. 56
Január 17-én az arcvonal az előző naphoz képest alig változott. A
németek kétségbeesett erőfeszítésekkel tartották magukat, hogy az
Erzsébet-hídon és a Lánchídon átmenthessék erőiket és eszközeiket a
nyugati hídfőbe. A hadműveleti napló bejegyzései már a végkifejletről
tanúskodnak. A harcok nehézségeit így érzékeltetik: „Nem ritka az
olyan eset, hogy a házak földszintjén németek, az I. emeleten oroszok
vannak, és a II. emeleten ismét németek védekeznek." Hírt ad arról
is: „A harci feltételeket Budapesten súlyosbították az arcvonal mögött
rajtaütő beszivárgott oroszok és magyar kommunisták." Az erőálla
potról megállapítja: ,,A nehézfegyverek tűztámogatásának hiánya miatt
a gyalogság ellenálló ereje tovább süllyed." 57
Az I. hadtestparancsnokság napi jelentése a pesti hídfő kiürítése
kapcsán megállapítja: „A lakosság szenvedései szavakkal már nem jel
lemezhetők. Az elrendeltek hatása miatt a honvédcsapatok harckész
sége rohamosan csökken, további hatása kiszámíthatatlan." 5 8
A keleti hídfő kiürítése január 17-én 22.00-kor kezdődött. Másnap
reggel 7.00-kor, Pfeffer-Wildenbruch parancsára, német műszakiak
felrobbantották az Erzsébet- és a Lánchidat. A szovjet csapatok a ma
radék támpontokat a kora reggeli órákban felszámolták és a hídfő
teljes szélességében elérték a Duna keleti partját. A főváros pesti ol
dalának felszabadításáért folytatott nehéz küzdelem véget ért.

A főváros nyugati oldalán az ostrom feltételei még nehezebbek vol
tak, mint a keleti hídfőben. Buda számos uralgó magaslata, a Citadella,
a Vár és alagútrendszere, a vastag falú középkori építmények, a szűk
utcák kitűnően hasznosítható feltételeket teremtettek a védelem meg
szervezésére, a terület huzamosabb ideig való tartására. A németek
a budai hídfőben négy védelmi gyűrűt alakítottak ki, ezek képezték
a védelmi rendszer alapját, amely itt is ellenállási csomópontok és
támpontok hálózatából állt. Az első védőgyűrű a jelenlegi Bartók Béla
út—Kis-Svábhegy—Szilágyi Erzsébet fasor—Rókus-hegy vonalát kö
vette. A második a Citadella, az Avar utca, az Alkotás utca, a Krisztina
körút és a Mártírok útja mentén húzódott. A harmadikat a Krisztina
út—Árok utca, a negyediket
pedig a várpalota térségében rendezték
be oly módon, hogy magába foglalta a minisztériumok épületét is.
A német felmentő vállalkozások miatt a Budán harcoló csapatokat
a 2. Ukrán Front parancsnoka január 2-án védelembe rendelte az
56 Uo. 1945. j a n u á r 16-i bejegyzés.
57 Uo. 1945. j a n u á r 17-i bejegyzés.
58 Üj L á t ó h a t á r , 1973. 1. sz.
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elért terepszakaszon, hogy megakadályozzák a körülzárt csoportosítás
esetleges kitörési kísérletét. Ebből következően az arcvonal helyzete
1945 januárjának második feléig lényegesen nem változott.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy szüneteltek a harccselekmé
nyek. Arról van szó csupán, hogy miután a harcok súlypontja a keleti
hídfőbe tevődött át, a budai oldalon zajló csatározások korlátozott cé
lúak voltak, egy-egy kedvezőbb helyzetet biztosító objektum elfogla
lásáért, illetve visszaszerzéséért folytak. A harccselekményekről eseten
ként egy-egy mondatban emlékezik meg a IX. SS hegyihadtest pa
rancsnokságának napi jelentése. J a n u á r 3-án például megemlíti: „A
Ny-i hídfő északi és déli szakaszára nehezedő támadások kikényszerítették a déli főellenállási vonal visszavonását. Az északi rész 300 m-es
magaslata a nap folyamán kétszer cserélt gazdát." A támadó vállal
kozást a 75. lövészhadtest rohamcsoportjai hajtották végre s a jelentés
ben szereplő magaslat a Mátyás-hegy volt. A január 4-i és 5-i jelen
tés már arról ad hírt, hogy a szovjet csapatok nyomása csökkent a
budai hídfőben. Ott a következő napokban csupán kisebb vállalkozá
sokra került sor, és tüzérségi tevékenység folyt.
A január 16-i jelentés megállapítja: ,,A Ny-i hídfő elleni támadás
iránya ismét a Sashegy és az Orbán-hegy. A sashegyi betörést ellen
lökéssel ismét megszüntettük, de az Orbán-hegyi D-i ellenlökés az
ellenség erős tüze miatt elakadt. Az ellenség erős anyagi fölényben
van. A saját lőszer- és üzemanyaghiány igen nagy. Az . . . ellenséges
lövegeket nem lehet megsemmisíteni. Az egész nap folyamán erősödő
ellenséges légitevékenység, bombázás, fedélzeti fegyvertűz a főellen
állási vonal és a város ellen . . . Egész háztömbök, különösen hatósági
objektumok állnak lángokban." 5 9
Az idézett jelentésekből látható, hogy a pesti hídfő felszámolásáért
folytatott harcok időszakában a Budán védelemben volt 75. és 37. lö
vészhadtest az uralgó magaslatok körzetében vezetett kisebb erejű
támadó vállalkozásokkal igyekezett helyzetét megjavítani. A rajtaüté
seket végrehajtó alegységek és egységek tehát korlátozott feladatokat
kaptak.
1945. január 18-át követően, Malinovszkij marsall frontparancsnok
utasítására, a „budapesti csoport" 18. lövészhadteste (a 68. lövészhad
osztály nélkül) átcsoportosult Budára. A 30. lövészhadtest és a 68>lö
vészhadosztály is átkelt a Duna nyugati partjára, de ezek a magasabb
egységek nem Buda ostromába kapcsolódtak be, hanem Dunaföldvár
nál összpontosultak, készen arra, hogy részt vegyenek az akkor kez
dett harmadik, s egyben a legveszélyesebb német felmentési kísérlet
elhárításában.
A szovjet főparancsnokság január 18-án 1009. sz. direktívájában
intézkedett Buda elfoglalására. Ezzel a feladattal is a 2. Ukrán Front
„budapesti csoportját" bízta meg, melynek állománya január 20-tól a
18. lövészhadtestből
(297., 317., 66. lövészhadosztály), a 37. lövészhad
testből (108., 320., 316. lövészhadosztály, 83. tengerészgyalogos dandár)
59 HL Filmtár, 1253. tekercs. KTB/HGr. 1945. január 16-1 bejegyzés.
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és a 75. lövészhadtestből
(113., 180., 109. lövészhadosztály) tevődött
össze.
A korábban kialakult helyzet eredményeként a budapesti csoport
jobbszárnyán a 18. lövészhadtest, közepén a 37. lövészhadtest, balszár
nyán pedig a 75. lövészhadtest helyezkedett el.
Az arcvonal a déli összekötő vasúti hídon átvezető vasútvonal — a
jelenlegi Bartók Béla út és a vasútvonal kereszteződése—Sashegy—
Orbán-hegy—Zöldmái—Árpád-híd budai hídfője terepszakaszon húzó
dott. Budán az ellenség ellenállása még hevesebbé és elkeseredettebbé
vált. A január 18-án megkezdett harmadik felmentési kísérlet ugyanis
újból felcsillantotta a körülzártakban a felmentés reményét. A IX.
SS hegyibadtest parancsnoksága rendszeresen tájékoztatta a csapato
kat a német ellencsapás kezdeti sikereiről. „Az utolsó lövészgödörig el
jutott a Gilléről szóló hír. Ö az, aki bármelyik pillanatban felrobbant
hatja a katlant. Mindenütt ő volt az erkölcsi támasz" 6 0 — írja erről
a harcok egyik német résztvevője.
J a n u á r 18-án 14.10-kor a 6. hadsereg parancsnoksága a következő
rádiótáviratot küldte a IX. SS hegyihadtest parancsnokságának: „1.
A Balaton és Székesfehérvár között áttörés 4 páncélos hadosztállyal.
A támadók éle délben: Polgárdi-É és a csatorna partja, Ürhidától EKre. Továbbnyomulás felétek. 2. A IX. SS hegyihadtest előrenyomulást
készít elő a NY-i hídfő DNY-i részéről Budaörs-D irányába, a rep.
térnek mint ellátási bázisnak birtokba vételére, valamint a mostani
NY-i hídfő megtartására. A befejezett előkészületeket jelenteni.'" 61
Pfeif er-Wildenbruch ki is adta a szükséges utasításokat.
A megújult remény a körülzártakat körömszakadtáig való védeke
zésre késztette, s azt jelentősen megkönnyítették a védelemre kiválóan
berendezhető magaslatok és objektumok. J a n u á r 19-én a IX. SS hegyi
hadtest parancsnoksága az új híreket eképpen tudatta csapataival: „A
Sárvíz-csatorna Sárszentmiklós és Székesfehérvár-D között széles arc
vonalon átlépve. Akadálytalan előnyomulás felétek." 62
Managarov altábornagy, aki a január 22-én megsebesült Afonyin
vezérőrnagytól vette át a „budapesti csoport" parancsnokságát, az el
lenséges védelem áttörésének, feldarabolásának és részenkénti meg
semmisítésének feladatát állította csapatai elé. A 18. lövészhadtest át
kelése a Duna nyugati partjára és felkészülése az ostromra, valamint
a hadtestek közötti sávhatárok módosulásával járó átcsoportosítások
több napot vettek igénybe. Ezért a „budapesti csoport" magasabbegy
ségei nem egyszerre, hanem részenként kapcsolódtak be Buda ostro
mába.
J a n u á r 19-én a Margitsziget északi csücskénél partraszállt egy szov
jet rohamcsoport és harcot kezdett a szigeten védelemre berendezke
dett ellenséges erők megsemmisítéséért. A 37. lövészhadtest ugyanezen
60 W. Jester: lm Todessturm von Budapest 1945. Neckargemünd, 1960. 126. o. Idézi: Cosztonyi P.: Der Kampf um Budapest 1944/45 Ungarisches Institut München, 1964. 66. o.
Gille tábornok a felmentési kísérletekben főszerephez jutott IV. SS páncéloshadtest pa
rancsnoka volt.
61 HL 13. német páncéloshadosztály iratai.
62 Uo.
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a napon a Törökvész úttól a Farkasréti temetőig, a 75. lövészhadtest a
Vörösvári ú t és Törökvész út szakaszon kezdte meg az ellenséges vé
delmi objektumok ostromát. Legerősebb ellenállást a Margitszigeten,
a Vérhalomnál, a Farkasréti temetőben és a Sashegyen fejtették ki a
németek. Az arcvonal több pontján harckocsikkal támogatott ellenlö
késeket is indítottak a szovjet csapatok megállítására.
Az altábornagyból időközben előléptetett Hindy vezérezredesnek, a
magyar csapatok főparancsnokának utasítására a maradék magyar
erőket is bevetették. A 10. gyaloghadosztály maradványai a Bors utca
irányából, Billnitzer altábornagy vezetésével pedig egy vegyes magyar
harccsoport a Böszörményi útról támadva próbálta megállítani a szov
jet előretörést. Az ellenlökés azonban nem járt eredménnyel.
A szovjet csapatok támadása miatt egyre nehezebbé váló helyzetben
különös súllyal merült fel a körülzártak ellátásának problémája, m e 
lyet a „budapesti erőd" parancsnoksága már politikai kérdésként ke
zelt. A január 19-i megbeszélésen Winkelmann SS tábornok első ve
zérkari tisztje kijelentette: ,, . . . a magyar ellenálló erő a fővárosban
összeroppan, ha nem sikerül az ellenséges légiuralmat elhárítani. A
nyilaskeresztesek segítésétől a fővárosban nem lehet elzárkózni." Kér
te, hogy a légierő repüljön ,,az erőd fölé is", ne csupán a harcászatilag
fontos tüzérségi állásokat bombázza. ,,A saját légierő megjelenése er
kölcsi támasz a védők számára" 6 3 — jelentette ki.
A harcok ekkoriban váltakozó erővel és hevességgel, de szovjet rész
ről még mindig csupán korlátozott célokkal folytak. Különösen a 75.
lövészhadtest folytatott élénk tevékenységet. A IX. SS hegyihadtest
január 23-i jelentése szerint: „Ma 20 kétségbeesett század-zászlóalj
erejű támadással kísérelte meg az ellenség feltörni a védelmet az arc
vonal ÉNY-i és É-i részén, amelyhez a tüzérség, a gránátvetők, a pán
céltörő ágyúk, valamint a harci repülőgépek nyújtottak támogatást.
A betöréseket rendkívül heves harcban megszüntettük és szilárdan
a kezünkben maradt az első vonal. Az ellenség látszólagos szándéka
a hídfőbe való benyomulás, még a felmentők megérkezése e l ő t t . . . x\z
ellenség anyagi fölénye következtében továbbra is súlyosak a saját
veszteségek. Az élelmezési helyzet kritikus, mivel a saját és a magya
roktól elkobzott élelmiszer majdnem teljesen elfogyott. A sebesült
ellátás elképesztő a hely-, víz-, ápolóhiány következtében." 6 4
A két nappal későbbi jelentés már valóságos drámai képet fest a
helyzetről: „Egy hónapja tombol a csata Budapestért. Csapataink a
nehéz küzdelemben rendkívülit nyújtottak a túlerőben levő ellenség
ellen, aki a tüzérség, a gyalogsági nehézfegyverek és a légierő tekin
tetében hatalmas fölényben volt. Az ellenség nagy tűzerővel kikényszerített betörései elleni ellenlökések különösen nagy áldozatokat kö
veteltek. A német védők jelenlegi létszáma 11 000 fő s ugyanennyi a
sebesültek száma is. A tegnapi nap betöréseinek nagy részét az éjszaka
folyamán sikerült tisztázni. Ennek ellenére a mai napon hallatlan szí63 HL F i l m t á r , 1253. t e k e r c s . KTB/HGr. 1945. j a n u á r 19-i bejegyzések. W i n k e l m a n n a m a 
g y a r o r s z á g i SS és r e n d ő r i e r ő k f ő p a r a n c s n o k a volt.
64 Uo. 1945. j a n u á r 23-i bejegyzések.
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vóssággal folytatódtak a század-zászlóalj erejű támadások É-on és
N Y-on. Minden talpalatnyi földért küzdelem folyik. Ez idő szerint
a Vérhalomnál és a Kis-Svábhegyen folynak a harcok, ahová az ellen
ség be akar törni. A 13. páncéloshadosztályt I. 24—25-én bevetik a
Sashegy és a Duna közti déli szakaszon. A 8. SS lovashadosztályt meg
kell erősíteni, különben nem lehet a frontot tartani. A »Szerencsejá
ték« többé már nem lehetséges." 6 5
Tény, hogy január 25-ig a szovjet csapatok teljesen megtisztították
a Margitsziget északi felét, a Vérhalomért vívott harcokban pedig
szinte teljesen megsemmisítették az I. egyetemi rohamzászlóaljat, s
roncsai maradtak csupán a 10. gyaloghadosztálynak is, amelyet vesz
teségei miatt ki kellett vonni az arcvonalból. A „Szerencsejáték", amely
re a 25-i jelentés hivatkozik, a budaörsi repülőtér visszafoglalására ko
rábban tervezett vállalkozás fedőneve volt. A szovjet csapatok állandó
akciói olyan helyzetet teremtettek, hogy az arcvonal minden pontján
lekötött ellenség lehetőségeit és erejét január 25-én m á r meghaladta
egy ilyen célú támadás.
1945. január 27-én a 18. lövészhadtest is bekapcsolódott Buda ost
romába. Ezzel az ellenség helyzete teljesen kilátástalanná vált; a nyu
gati hídfőben az arcvonalnak nem volt többé egyetlen nyugodt szakasza
sem. A Dunántúlon pedig megkezdődött a 3. Ukrán Front ellencsa
pása, amely a német felmentő vállalkozások következményeinek fej
számolását célozta és eredményezte A Budán egyre szűkülő hídfőben
harcoló csoportosítás nem reménykedhetett tovább a felmentésben.
A 18. lövészhadtest bekapcsolódása új lendületet adott az ostrom
nak. A szovjet csapatok a Kis-Svábhegynél és a Rókus-hegynél m é 
lyen betörtek a védelembe. A Kis-Svábhegy visszafoglalására az I.
hadtestparancsnokság bevetette utolsó tartalékát, de a vállalkozás ered
ménytelen maradt. A német parancsnokság a 13. páncéloshadosztály
utolsó mozgatható részeit és a maradék tartalékot vetette be, hogy
a Rézmáltól és a Vérhalomtól nyugatra vezetett ellenlökéssel leszű
kítse a betörést. Az ellenlökés azonban semmit nem változtatott a
helyzeten, és Pfeffer-Wildenbruch arra az elhatározásra jutott, hogy
január 28-ról 29-re virradó éjszaka egy erősen lerövidített főellenállási
vonalra veszi vissza az északi arcvonalat. Jelentésében megállapítja:
,,A helyzet nagyon k o m o l y . . . Az ellenség újonnan bevetett páncélos
kötelékekkel folytatott támadásával az éjszaka és a holnapi nap folya
mán számolni l e h e t . . . Saját támadás egyre nehezebb. A sebesültek
száma túllépi a harcolók s z á m á t . . . 34 000 német és magyar katona
ellátótér nélkül van." 6 6
A védők helyzete immár teljesen reménytelenné vált. Ellátásuk meg
oldatlansága és a sebesültek nagy száma világossá kellett, hogy tegye
a német hadvezetés előtt: a védők már csak rövid ideig képesek tar
tani magukat. Ennek ellenére Hitler január 27-én az OKH útján meg
ismételte korábbi parancsát: „Továbbra is tartania kell a védőseregnek
65 Uo. 1945. január 25-i bejegyzések.
66 Uo. 1945. január 27-i bejegyzések.
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Budapestet, amíg a felmentés órája elérkezik." 67 Hitler parancsa min
den bizonnyal összefüggésben van január 22-i döntésével, mely szerint
az Ardennekből feltöltésre kivont 6. SS páncéloshadsereget Magyar
országra kell átdobni és ott új támadást előkészíteni a Dráva—Duna—
Balaton közének birtokba vétele céljából. Arra számítani azonban, hogy
a Budán körülzárt védősereg a március elejére tervezett új ellentáma
dásig képes lesz kitartani, kalandorság és az erők tudatos feláldozása
volt.
J a n u á r 29-én a 75. lövészhadtest Óbuda felől előnyomuló rohamcso
portjai elérték a Margit-híd budai hídfőjét, a 37. lövészhadtest a KisSvábhegy—Orbán-hegy—Márton-hegy—Farkasréti temető terepszaka
szon támadott, a 18. lövészhadtest a Hamzsabégi út és vasútvonal men
tén kiépített ellenséges állásokat rohamozta. ,,A csata a Várhegyért
m e g k e z d ő d ö t t . . . A helyzet nagyon kritikus" — olvasható a IX. ŠS
hegyihadtest másnapi jelentésében, amely kénytelen megállapítani,
hogy a főellenállási vonal tervezett visszavétele a Várhegy és a Cita
della környékére csupán illúzió. S még egy figyelemre méltó bejelen
tés: „Január 29-ről 30-ra virradó éjszaka a magyar csendőrség és
honvédség nagy része zárt kötelékben átment az ellenséghez." 68
A magyar katonák nagy része már a pesti hídfőben is mindent el
követett, hogy kivonja magát a harcból. J a n u á r végére Budán ez a
törekvés már — mondhatni — általánossá vált. Az alakulatok több
sége igyekezett úgy települni, hogy elkülönülhessen a németektől és
kapcsolatot keresett a szovjet csapatokkal az átállás lebonyolítása cél
jából.
Az I. hadtestparancsnokság jelentése így jellemzi a helyzet alaku
lását: „Január 28-án az ellenség észak-on és nyugat-on nagyobb erők^
kel folytatta támadását. Az I. hadtest ma utolsó tartalékának beveté
sével a Kis-Svábhegy visszafoglalására ellentámadást indított. Az ellen
támadás nem sikerült. A IX. SS hegyihadtest parancsnoksága az ellen
séges betörések miatt a főellenállási vonalat a Margitsziget, a Lovaspóló
pálya, Buda—északon Zsigmond tér észak, Szemlőhegy, Pusztaszeri út
vonalára vette vissza. J a n u á r 29-én a fokozódó ellenséges nyomás újabb
arcvonal-visszavételre késztette a német hadtestparancsnokságot. J a 
nuár 30-án éjjel a Margitszigetet kiürítik. Főellenállási vonal Margit
körút, Krisztina körút, Kékgolyó utca, Istenhegyi út, innen délre vál
tozatlan. Az állandó ellenséges bombázás felbecsülhetetlen embervesz
teséget és károkat okoz. A hivatalos jelentésben közölt orosz ellentá
madásokkal kapcsolatban az a benyomás alakult ki, hogy a mérhetet
len veszteségek ellenére a felmentés elkésett." 6 9
J a n u á r 30-án az Orbán-hegyet támadó erők betörtek az ellenség fő
ellenállási vonalába, más csapatok pedig a Vérmező délnyugati részén
elfoglalták a Várhegyet fedező két támpontot.
Másnap a szovjet rohamcsoportok befejezték a Margitszigeten harcoló
ellenséges erők felszámolását. A 75. és 37. lövészhadtesttel szemben
védő német csapatok a Mártírok útja—Kékgolyó utca—Istenhegyi út
67 uo.
68 Uo. 1945. január 30-i bejegyzések.
69 Oj Látóhatár 1973. 1. sz.
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eleje vonalra szorultak vissza. Másnap, február 1-én, a 18. lövészhad
test részei a Sashegytől délre beékelődtek a védelembe, s megkezdték
Buda legerősebb ellenállási csomópontjának bekerítését. A védelemben
keletkezett rést a németek minden erőfeszítésük ellenére sem tudták
már elreteszelni. Az északról, nyugatról és délről támadó szovjet csa
patok egyre összébb szűkítették a hídfőt. Kozma ezredesnek, a buda
pesti légvédelmi tüzércsoport parancsnokának január 31-i jelentése
szerint: „Buda-észak Margit körút, Kékgolyó utca és Istenhegyi útig
a Margitszigettel együtt elveszett. A Vár és a Krisztina romokban. Va
dászvédelem nulla. Légvédelmi tüzérosztály gyalogharcban. Az ellenség
nyomása igen erős és nyomasztó. A csapatok fáradtak és kimerültek.
Élelmezés gyenge, összesen 3 vontató és 2 tehergépkocsi van, a többi
szétrombolva. Lövegállomány: 22 darab ágyú és 29 darab gépágyú." 7 0
A németek helyzetét a február 1-i jelentés így érzékelteti: „Az ellá
tási helyzet elviselhetetlen. Étlap a következő 5 napra naponta és fe
jenként 5 gramm" zsír, 1 szelet kenyér és lóhús. Az ellátás fokozása a
csapat harci készenlétének fenntartásához elengedhetetlen." 7 1
Az ellátás fokozását azonban a 4. légihadsereg nem tudta megoldani,
sőt ezekben a napokban a légi ellátás lényegében csődöt mondott.
Február 1-ről 2-ra virradóra ugyanis csupán 2,5 tonna utánpótlást t u 
dott néhány repülőgép ledobni ejtőernyőre erősített tartályokban, más
nap semmit. A kilátástalan helyzetben a német csapatok erkölcsi ereje
egyre fogyott, harckészsége csökkent. A katonák rádöbbentek, hogy a
hadvezetés sorsukra hagyta őket. „A csapatok nyugtalanok mert a
Wehrmacht-jelentések két nap óta nem említik Budapest védőőrségét"
— olvasható a február 2-i jelentésben. Az egészségügyi állapotokat
február 4-én így érzékelteti: „A kiütéses, lázas megbetegedések a si
ralmasan szűk barlangokban és kazamatákban egyre szaporodnak és
ezt már semmiféle rendszabállyal nem lehet meggátolni."
Az események hatására végre Pfeffer-Wildenbruch is megértette a
helyzet teljes kilátástalanságát, a harc folytatásának értelmetlenségét.
Ezért rádiótáviratot intézett a Balek hadműveleti csoport parancsnok
ságához: „A Führer parancsának azt a jelszavát, hogy »harc a felmen
tésig«, az ismert nehézségek miatt m á r nem lehet teljesíteni. Szabad
kezet kérek minden rendszabályra" 7 2 — jelentette. A hadműveleti cso
port vezérkari főnöke úgy vélte, a körülzártak előtt két lehetőség áll:
tervszerű kitörés összefogott erőkkel, vagy átszivárgás egyes csoportok
kal. Hamarosan megérkezett azonban az OKH válasza, amely határo
zottan leszögezte: „a Führer parancsa, hogy Budapestet a legvégsőkig
kell tartani, nem változott." 73 Ez a „legvégsőkig" való kitartás már csak
napok kérdése lehetett. A Balek hadműveleti csoport vezérkari főnö
kének azt a véleményét, hogy a védők akár összefogott erőkkel kitör
hetnek, vagy csoportonként átszivároghatnak, illuzórikusnak kell te
kinteni. A védők ereje egyik megoldást sem tette már lehetővé. A
70 uo.
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pusztulást kizárólag a harc beszüntetése esetén kerülhették volna el.
Erre azonban Pfeffer-Wildenbruch nem is gondolt, mikor szabad kezet
kért minden rendszabályra.
Az időközben lefolyt harccselekmények következtében tovább rom
lott a védők helyzete, s feltartóztathatatlanul közeledett végső pusz
tulásuk ideje. Február 5-én a 37. lövészhadtest a Sashegytől északra
is támadást indított a magaslat bekerítésére és másnap befejezte az
ott védekező ellenséges csoport felszámolását. Részei ugyanakkor betör
tek a Várhegy és a Gellérthegy között kiépített tüzérségi állásokba és
elvágták az összeköttetést a két magaslat védői között.
A Sashegy elfogalása meggyorsította a szovjet csapatok előny omulását a budai hídfő teljes szélességében. Mindenekelőtt szabaddá vált
az út a Farkasréti temetőben hetek óta keményen védekező ellenséges
csoport bekerítésére, s megkezdődhetett a Kis-Gellérthegy és a Déli
pályaudvar ostroma is. A támadás súlypontja a 18. és 37. lövészhadtest
sávjában volt, a hídfő nyugati és délnyugati szakaszán az Erzsébethíd irányába mért főcsapással; a balszárnyon a 75. lövészhadtest a
jelenlegi Mártírok útjáról szintén a Duna felé nyomult előre, a Margithíd és a Széna tér közötti szakaszon.
Az I. hadtestparancsnokság február 5-i jelentésében ez olvasható a
helyzet alakulásáról: „Buda védői a nap folyamán erős ellenséges tá
madásokat vertek vissza. A Margit körúton a főellenállási vonal vál
tozatlan. A Németvölgyi úton az ellenség kettő helyen kisebb betörést
ért el. Sashegy védői páncélosokkal támogatott ellenséges támadást
vertek vissza. Lágymányosi védőkörlet igen erős ellenséges tűz alatt
állott. Ellenséges repülőtevékenység igen erős volt. Különösen a sas
hegyi és lágymányosi arcvonal szenvedett súlyos veszteségeket és ká
rokat."
Kitér a jelentés a lakosság helyzetére és a németek magatartására
is. Eszerint: „Németek a munkára igényelt polgári lakosságot az első
vonalba viszik ki. Ellenséges tűzhatás veszteséget okoz nekik és akadá
lyozza munkájukat. Legtöbb esetben aknavető és gyalogsági tűzben,
munkateljesítmény nélkül térnek h a z a . . . Német közlés szerint légi
úton csak minimális élelem utánpótlás érkezik. Ebből senkinek sem
adnak semmit, sőt ahol hozzájutnak, erőszakkal elveszik a lakosság
részére szűkösen kiadott, vagy honvéd felvételező közegek által szál
lított, de nem eléggé őrzött csekély készleteket. Tekintettel arra, hogy
a fegyveres honvédek teljes egészükben állásban, vagy közvetlen arc
vonal mögött pihenőben vannak, az arcvonal mögött tartózkodó nagy
számú német fegyveres által elkövetett erőszakos igénybevételek és
rablások ellen a védekezés lehetetlen." 7 4
A másnapi karhatalmi helyzetjelentés a lakosságról így ír: „A pol
gári lakosság hangulata elkeseredett. Viszonyuk a magyar katonákhoz
jó. A németekkel szemben azonban azok erőszakos fellépése miatt el
lenszenves. A lakosság körében a felmentő seregről már egy szó sem
esik. Azt mondják, hogy az egész csak a mesék birodalmába tarto
zott." 75
74 Üj L á t ó h a t á r 1973. 1. sz.
75 Uo.
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Február 7-én a körülzárt csoportosításnak már csupán három-négy
napra elegendő lőszere volt. A 7-re virradó éjszaka érkezett utoljára
utánpótlás, összesen 16 tonna mennyiségben. A február 8-i jelentés
egyik legfontosabb megállapítása: a csapatok teljesen kiéhezettek. Ezen
a napon a szovjet rohamcsoportok különösen a Németvölgyi temetőnél
fejtettek ki erős nyomást, melynek eredményeként elérték az Avar ut
cát. A Sashegy irányából támadó erők a Kis-Gellérthegyig jutottak
előre. A helyzet rohamos rosszabbodásának hatására Pfeffer-Wildenbruch úgy döntött, hogy február 9-re virradóra a főellenállási vonalat
a Vérmező északi és délkeleti szegélye — Karátsonyi utca—Győző ut
ca—Mészáros utca—Hegyáljai út—Kis-Gellérthegy—Bajnóczi utca vo
nalára veszi vissza.
Február 9-én a szovjet csapatok támadása jelentős sikereket ered
ményezett. Elfoglalták a Déli pályaudvart, a Várhegy és a Gellérthegy
között kiépített tüzérségi állásokat, a Kis-Gellérthegyet és a Farkas
réti temetőt. Az ellenség birtokában csupán két ellenállási góc: a
Várhegy és a Gellérthegy maradt. A szovjet csapatok háztömbről ház
tömbre haladva, megállíthatatlanul törtek előre és világos volt, hogy
a védők sorsa megpecsételődött.
Február 10-én Pfeffer-Wildenbruch jelentése így számolt be a hely
zet alakulásáról: „Az ellenfélnek sikerült a betörést a Gellérthegy
nyugati részén kibővíteni és a Duna felé északra áttörni.. . Elkese
redett harcok a Citadelláért és annak nyugati, délnyugati előteréért."
Másnap a Citadelláért folyó elkeseredett harcok befejeződtek. A szov
jet csapatok körülzárták a Gellérthegyet, majd minden irányból meg
rohamozták és megsemmisítették a magaslaton védekező németeket.
Egyidejűleg megtisztították a jelenlegi Kosztolányi tér, a Móricz Zsig
mond körtér környékét és a Műegyetem épületeit. Harc nélkül került
kezükbe a Gellért Szálló és környéke, melyet az ott települt magyar
egységek: a budapesti légvédelmi tüzércsoport és a 10. hadosztály
maradványai megtisztították az SS-ektől és nyilasoktól és átadták a
szovjet csapatoknak.
A Várba és környékére összeszorult ellenség üzemanyaga és tüzér
ségi lőszere teljesen elfogyott, gyalogsági lőszere is alig maradt. Nem
volt több élelem, gyógyszer és kötszer. A sebesültek ellátásáról kép
telenek voltak gondoskodni, a halottak temetetlenül hevertek az utcá
kon és a pincékben. Az élőket teljesen legyengítette és demoralizálta
az éhezés. További ellenállásra már nem volt lehetőség. A védők két
megoldás között választhattak. Megadhatták magukat, ami a hadifog
sággal együtt az életbenmaradást jelenthette volna számukra, vagy
pedig megkísérelhették a kitörést, amely az öngyilkossággal lehetett
egyenlő.
A IX. hegyihadtest parancsnoksága a kitörést választotta. Ezt a Vár
körzetéből tervezte végrehajtani az Ostrom utcán, a jelenlegi Szilágyi
Erzsébet fasoron és a budai hegyeken keresztül. A terv két iránnyal
számolt: Budakeszi—Budajenő—Perbál—Tinnye, vagy Pesthidegkút—
Solymár—Pilisvörösvár—Pilisszántó—Pilisszentlélek
felé.
PfefferWildenbruch és törzse azt remélte, hogy a szovjet csapatok harcrendjét
6 Hadtörténelmi
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sikerül áttörni és Szomor—Máriahalom, illetve a Pilisszentlélektől
északnyugatra eső terepszakaszon egyesülhetnek a gyűrűn kívül har
coló német erőkkel.
Pfeffer-Wildenbruch február 10-én délután parancsot adott a még
harcképes csapattöredékeknek: gyülekezzenek a Vár területén. A pa
rancsnak a maradék magyar egységek zöme nem tett eleget. A kitörés
tervét február 11-én délelőtt ismertették a hadosztályok vezérkari fő
nökeivel, akik a kapott utasításnak megfelelően 16 órakor tájékoztat
ták az ezredparancsnokokat. A csapatokkal közvetlenül az akció kez
dete előtt közölték a kitörés időpontját és irányát.
E rendszabályokkal a teljes titoktartást és a szovjet csapatok meg
lépését akarták elérni. Még Hindy vezérezredes, a magyar erők főpa
rancsnoka is csak 11-én késő délután értesült a kitörés tervéről. Ekkor
Pfeffer-Wildenbruch személyesen tájékoztatta őt arról, hogy két osz
lopban — északnyugati és nyugati irányban — hajtják végre az akciót
a 8. SS lovashadosztály és a 13. páncéloshadosztály vezetésével. A két
oszlopot a 22. SS lovashadosztály fedezi, utána a jobbszárnyhoz csatla
kozik. Egyidejűleg egy 500 fős elővéd az ördögárok-csatornán keresz
tül észrevétlenül kijut a szovjet csapatok hátába. Február 12-én haj
nalban Tinnye és Perbál között, ahol a felderítési adatok szerint román
csapatok védenek (ez az értesülés valótlan volt) egy magyar hadosztály
áttörést fog végrehajtani, s vele egyesülnek a kitörő erők.
Visszatérve az Alagútban berendezett harcálláspontjára, beosztott
parancsnokai előtt Hindy annak a véleményének adott hangot, misze
rint azért kapta ily későn a tájékoztatást, hogy az idő rövidsége miatt
már nem gyülekeztethető magyar alakulatok kössék le a szovjet csa
patokat a kitörés végrehajtásáig. 76
Pfeffer-Wildenbruch azonban nemcsak az alárendelt Hindyt, hanem
az elöljáró Black hadműveleti csoport törzsét is csupán akkor tájé
koztatta elhatározásáról, amikor már minden előkészület megtörtént a
kitörésre. Február 11-én 19.45-kor leadott rádiótáviratában jelentette:
„Kapituláció, vagy harcban való megsemmisülés, ez a választása a bu
dapesti védőőrségnek." A táviratban ismertette a kitörés tervét, irá
nyát és a német csapatokkal tervezett találkozás terepszakaszait. Az
erőállapotról a következő adatokat jelentette: 23 900 német, ebből 9600
sebesült; 20 000 magj'ar, ebből 2000 sebesült és 500 nyilas. 77
Február 11-én 20.00-kor a Várból és a Vérmezőről megindult a ki
törők lavinája. A szigorú titoktartás ellenére azonban az akció nem
érte váratlanul a „budapesti csoport" parancsnokságát. Ma még nincse
nek adatok róla, hogyan szerzett tudomást a szovjet vezetés a tervezett
kitörésről, de tény, hogy a meglepetés, amiben Pfeffer-Wildenbruch
annyira reménykedett, elmaradt. „Pontosan 20 órakor az oroszok el
kezdték a Várat és környékét elképzelhetetlen pergőtűzzel borítani.
Egyidejűleg a Vár minden kapuján és kijáratán tódult a kitörő tömeg.
Gránátok, bombák, a félelmetes hírű sztálinorgona lövedékei zuhogtak
76 Billnitzer E r n ő volt a l t á b o r n a g y visszaemlékezése. HL. Tan. gy.
77 HL F i l m t á r , 1253. t e k e r c s . KTB/HGr. 1945. f e b r u á r 11-i bejegyzések.
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az embertömeg közé, amely a szűk utcákon összezsúfolódott. Teljes kép
telenség volt a kapukon kijutni, mert úgy feltornyozódtak előttük a
hullák és gépkocsironcsok, hogy a kijáratokat teljesen eltorlaszolták" 78
— írja a kitörés egyik résztvevője.
A kitörés tehát m á r a kezdetekor meghiúsult, annak ellenére, hogy
Dörner SS-Standartenführer harccsoportjának maradványai és a buda
pesti őrzászlóalj a Szilágyi Erzsébet fasorban áttörték a 75. lövészhad
test 180. lövészhadosztályának védelmét. így a kitörők közül mintegy
négyezren kijutottak a budai hegyekbe. Őket azonban az erdők több
szöri módszeres átfésülése során megsemmisítették, vagy foglyul e j 
tették. A „budapesti csoport" parancsnoksága az erők egy részét e fel
adat végrehajtására alkalmazta, miközben három hadtest lezárta a
hegytken átvezető utakat. A „Dél" hadseregcsoport hadműveleti napló
jának bejegyzése szerint: „ . . . f e b r u á r 16-ig mindössze 624 főnek si
került a német vonalakig eljutnia." 79 Egy másik forrás 785 főről tesz
említést/ 0 A kitörési kísérlet során elesett Rumohr SS tábornok, a 8.
SS lovashadosztály parancsnoka, Zechender SS- tábornok, a 22. SS lo
vashadosztály parancsnoka pedig öngyilkos lett. Pfeffer-Wildenbruch,
áki a f;>város pusztulásáért, a lakosság mérhetetlen szenvedéseiért, tíz
ezrei ".sk haláláért felelős, fogságba esett, miután az Ördögárok-csator
nán keresztül kijutott a Budakeszi út elejéig. Hindy vezérezredest és
kíséretét a Bolyai Akadémián fogták el a szovjet katonák.
A kitörési kísérlet felszámolásával egyidejűleg a „budapesti csoport"
főerői folytatták a még ellenséges kézen maradt Vár környéki objektu
mok ostromát, s február 13-án délben befejezték a budai oldal el
foglalását.
Hazánk fővárosa másfél hónapos ostrom eredményeként felszabadult.
Véget értek a háborús szenvedések, pusztítások, a német—nyilas ura
lom borzalmai. A nagy győzelmet Moszkva 324 löveg 24 össztüzével
köszöntötte. A szovjet főparancsnokság külön parancsban üdvözölte a
győztes csoportokat, s közülük a legki valóbbakat a „budapesti" elne
vezéssel tüntette ki. A Pravda február 25-i száma nagy cikkben érté
kelte a szovjet Vörös Hadsereg újabb nagyszerű győzelmét és befeje
zésül megállapította: „Budapest bevétele lezárja a Nagy Honvédő H á 
ború egyik ragyogó — dicsőségben, hősiességben, s a magas fokú
hadművészet megnyilvánulásaiban gazdag — fejezetét. Győzelmi lo
bogóink büszkén lengenek egy újabb európai főváros felett. Délen el
ért sikereink nagyszerűen egészítik ki azokat a győzelmeket, amelye
ket Kelet-Németországban vívnak ki ott harcoló csapataink."

Az ostrom időszakában a magyar katonák és tisztek egy része kife
jezetten azért állt át a szovjet csapatokhoz, hogy az igazi ellenség: a
78 Gosztonyi: Der Kampf um Budapest. . . i. m. 155. o.
79 H L F i l m t á r , 1253. t e k e r c s . KTB/HGr. 1945. f e b r u á r 13. és 16-i b e j e g y z é s e k .
80 Gosztonyi:
D e r K a m p f u m B u d a p e s t . . . i. m . 155. o.
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német fasiszták és nyilas cinkosaik ellen fordíthassa fegyverét, részt
vehessen az ország felszabadításáért folyó harcban. Már a pesti híd
főben is több esetben előfordult, hogy parancsnokaik vezetésével és tel
jes fegyverzettel átállt alakulatok kérték a szovjet parancsnokságot:
engedélyezze bekapcsolódásukat a fasiszták elleni harcba. így tett a
többi között az I. hadtest karhatalmi zászlóaljának két százada, a
72. határvadász műszaki zászlóalj két százada, a 10. és 12. gyaloghad
osztály egy-egy százada és más alegységek. Az önként jelentkező ma
gyar katonák egy része egyénenként, mint a Vörös Hadsereg harcosa
kapott módot arra, hogy a fasiszták ellen fordítsa fegyverét, illetve
részt vegyen a felvilágosító munkában.
A Debrecenben megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormány 1944. de
cember 28-án hadat üzent a fasiszta Németországnak, majd 1945.
január 20-án aláírta a fegyverszüneti egyezményt a szövetséges hatal
makkal. A fegyverszüneti egyezmény lehetővé tette, hogy Magyaror
szág fegyveres erővel kapcsolódjék be az antifasiszta felszabadító há
borúba. Az új magyar hadsereg felállítását a Szövetséges Ellenőrző
Bizottság oly módon is támogatta, hogy engedélyezte a toborzást a
magyarországi hadifogolytáborokban és lehetővé tette a „budapesti
csoport" parancsnokságának magyar alegységek szervezését, önként je
lentkezőkből, Budán.
Eddigi kutatások szerint 1945. január 20. és február 13. között több
mint 30 magyar önkéntes századot állítottak fel, létszámuk egyenként
120—140 fő között mozgott. A szervezésben részt vettek korábban
egyénileg átállt katonák és tisztek: Krupiczer Ferenc honvéd, Illés
László zászlós, Kohánszky Béla hadnagy és mások. Az eddig ismert
adatok szerint a szervezési központok a Tárogató utcában, a Budakeszi
Tüdőszanatóriumban, a Budafoki Pincegazdaság épületeiben és a k e 
lenvölgyi általános iskolában működtek. A századokat önálló alegység
ként egy-egy szovjet ezredhez osztották be, a magyar parancsnokok
mellé szovjet összekötő tiszteket rendeltek ki. A katonák szovjet fegy
vereket kaptak, ellátásuk és jogállásuk azonos volt a szovjet harcoso
kéval. Saját egyenruhájukat viselték, megkülönböztető jelvényként a
század számával ellátott fehér karszalagot, vagy a sapkára és a köpeny
gallérra tűzött vörös szalagot hordtak. Megszervezésük után a száza
dok egy része néhány napot a hűvösvölgyi villákban töltött, ahol a
szovjet parancsnokságok messzemenően gondoskodtak pihenésükről és
ellátásúkról. Az elcsigázott, kiéhezett s a hitleristáktól lenézett, csu
pán golyófogónak tekintett magyar katonák a szovjetellenes rágalmak
kal és rémhírekkel ellentétben, nap mint nap az igazi bajtársiasság
ezernyi jelét tapasztalhatták maguk iránt új harcostársaiktól.
A szovjet parancsnokok és harcosok nagyra becsülték azt a tényt,
hogy magyar katonák és tisztek önként vállalták a fegyveres harcot a
fasiszták ellen. Az egykori önkéntesek visszaemlékezései számos epi
zódot felidézve örökítették meg a megbecsülés és bajtársiasság meg
nyilvánulásait. De ezt tükrözik a korabeli, szűkszavú szovjet intéz
kedések is. A 83. önálló tengerészgyalogos dandár törzsfőnöke a 7. és
8. magyar önkéntes század beosztásakor az illetékes zászlóaljak pa~
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rancsnokait utasította: „Vegyék őket teljes állományba, kezeljék őket
mint velünk egyenlőeket." 8 1 A századokat a szovjet parancsnokság az
új magyar hadsereg részeiként kezelte. Feladataikat a harcparancsok
külön határozták meg, harctevékenységüket, veszteségeiket külön pont
ban tüntették fel a harc jelentések.
A századokon kívül önálló szakaszokban is harcoltak kisebb csopor
tokban átállt magyar katonák a szovjet csapatok oldalán. E szakaszok
létrejöttét rendszerint nem előzte meg szervezőmunka. Olyan kisebb
csoportok, amelyek oroszul tudó katonák révén idejekorán felvették a
kapcsolatot valamely harcolva közeledő szovjet egységgel és előre meg
állapodtak az átállásban, a találkozás után rögtön csatlakoztak a szov
jetekhez, és velük harcoltak tovább. Sok ilyen szakasz létesült, számu
kat ez ideig még nem sikerült megállapítani. Néhány adat arra utal,
hogy egy-két alegység már a pesti oldalon együtt harcolt a szovjet
csapatokkal, egy légvédelmi tüzérosztály pedig részt vett Budafok ost
romában. Váradi Kázmér tartalékos tüzérszázados szakasza, az első bu
dai magyar önkéntes alegységek egyike, január 21-én a Farkasréti t e 
mető környékén kapcsolódott a harcba. Tagjai, két súlyos sebesült ki
vételével, életüket áldozták a főváros felszabadításáért.
A legkorábban megalakult önkéntes századok — eddigi ismereteink
szerint •— a Magyar Optikai Művek tájékán kerültek bevetésre, a
többiek folyamatosan a Sashegy, Márton-hegy, Orbán-hegy, Istenhegy
vonalából támadtak a Duna felé. Részt vettek a Kis-Gellérthegy, a Ki
rályhágó utcai kórház, a Déli pályaudvar, a Gellérthegy és a Citadella,
a Naphegy, a Vérmező, a Vár és más ellenállási gócok ostromában,
házról házra, utcáról utcára küzdve magukat előre.
Bekapcsolódásuk a küzdelembe harcászatilag is jelentős volt, mivel
megkönnyítette számos ellenséges objektum elfoglalását, megrövidí
tette a lakosság szenvedéseit. A magyar önkéntes századok harctevé
kenységének azonban mindenekelőtt erkölcsi és politikai jelentősége a
számottevő, mégpedig két vonatkozásban is. Harcbalépésük nagy hatást
gyakorolt a németéktől még leszakadni nem tudó, vagy — a megtorlás
tól félve — nem merő magyar katonákra. Eleven cáfolata volt a szov
jet hadifogságról terjesztett rágalmaknak és megmutatta a helyes cse
lekvés útját a tétovázóknak. Egy-egy önkéntes század feltűnésekor a
harcból magukat már korábban kivont és megbújt katonák százával
csatlakoztak hozzájuk, s számos olyan eset is előfordult, hogy a harcra
kényszerített katonák a németekkel fegyveresen szembenfordulva te
remtették meg az átállás feltételeit. így például Sömjén Rezső száza
dának felhívására állt át Novák Ernő alegysége, Pagony Iván századá
hoz pedig mintegy 80 magyar katona csatlakozott. Harc árán állt át a
többi között a Bem József I. légvédelmi tüzérosztály két ütege és több
légvédelmi tüzéralegység. A német és nyilas védőőrség lefegyverzése
után csatlakoztak a szovjet csapatokhoz a Gellért Szállóban elhelyez
kedett magyar egységek maradványai, s a példákat még sorolhatnánk
tovább. A tömeges átállás, a magyar csapatok szembefordulása ugyan81 Harsányt

János: Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. Budapest, 1966. 725. o.
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akkor gyengítette a hitleristák harckészségét, fokozta bennük a harc
kilátástalanságának érzését, a reménytelenség és teljes elszigeteltség
tudatát. Az önkéntes századok bekapcsolódása a harcokba nagy hatást
gyakorolt a lakosságra is. A sokat szenvedett, megfélemlített, rémhí
rektől gyötört emberek számára segített kézzelfogható valósággá vál
toztatni a Vörös Hadsereg felszabadító küldetését, erősítette az életbe,
a jövőbe vetett hitet.
Az önkéntes századok szervezésében fordulatot hozott 1945. február
11-e, mikor a Gellért Szállóban települt egységek: a 10 gyaloghadosz
tály közvetlen alakulatainak a Körtéren elszállásolt, valamint a 6. gya
logezrednek a mai Bartók Béla út elején elhelyezkedett maradványai,
fegyverzetükkel és felszerelésükkel együtt átálltak a szovjet csapatok
hoz. A szovjet parancsnokság úgy döntött, hogy a már harcoló és a
még megalakuló századokat egy ezredbe vonja össze és magyar vezetés
alá helyezi. Az ezredparancsnoki tisztségre Variházy Oszkár alezredest,
a 6. gyalogezred korábbi parancsnokát kérte fel, akiről tudta, hogy
már a pesti hídfőben kész volt a németek ellen fordulni fegyveres fel
kelés esetén. 82 Variházy alezredes a felkérésnek eleget tett, s másnap,
1945. február 12-én, megalakult a Budai Önkéntes Ezred.
A Budai ö n k é n t e s Ezrednek csaknem valamennyi alegysége részt
vett a kitörési kísérlet felszámolásában, a budai erdők több napig
tartó módszeres átfésülésében. Tevékenységük szép eredményekkel
járt. Ezt jól érzékelteti az a tény, hogy egyedül Novák Ernő százada
800 foglyot ejtett.
Létszámukhoz képest a magyar önkéntesek nagy veszteségeket szen
vedtek a harcok során. Több század személyi állományának 50—80
százalékát vesztette el, a hősi halottak összlétszáma becslések szerint
600 főre tehető. A szovjet parancsnokság a Budai ö n k é n t e s Ezred hősi
helytállását, a főváros felszabadításáért hozott véráldozatait méltókép
pen értékelte. Az önkéntes századok többször kaptak dicséretet, s a
Vár elfoglalása után a szovjet parancsnokság elrendelte, hogy a szov
jet lobogó mellé tűzzék ki a 6. gyalogezred zászlóját is, amely a Budai
ö n k é n t e s Ezred ideiglenes zászlaja volt.
A Budai ö n k é n t e s Ezred pontos létszámát, a hősi halottak pontos
számát és nevét nem tudjuk. A katonák egy része harcra jelentkezé
sekor, de még bevetés előtt kapott orosz nyelvű igazolványt, más r é 
szük azonban csak a harcok befejezése után. A századparancsnokok
nak bevetés előtt általában nem volt módjuk névsort készíteni. Eset
leg a szakasz- és rajparancsnokok értek rá erre. Közülük sokan hősi
halált haltak, az életben maradottak pedig nem mind őrizték meg a
névsorokat. Az esetek többségében egy-egy század katonái más-más
alakulatban szolgáltak korábban, ezért kevesen ismerték egymást. Több
század a harcok idején többször is kiegészült olyan átállt katonákkal,
akik aztán szintén elestek, így senkinek nem volt módja névsorba venni
82 Variházy Oszkár életrajzát lásd a Forradalmárok, katonák c. kötetben. Budapest, 1968.
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őket. Stemenko hadseregtábornok szerint a harcok befejezése után az
ezred létszáma 2534 fő volt. 83
A harcok végeztével a Budai Önkéntes Ezred alegységeit rövid pi
henőre Kelenvölgybe vonták össze. Onnan az Ideiglenes Nemzeti Kor
mány kérésére február végén Jászberénybe irányították, ahol az új
magyar hadsereg 1. hadosztályának magvát képezték. Itt ért véget a
Budai ö n k é n t e s Ezred rövid története, amely a fasizmus elleni fegy
veres harc egyik szép fejezete, ezen belül a magyar katonai ellenállás
legkiemelkedőbb, legjelentősebb része.

A német parancsnokság Budapest háztól-házig való védelmét gon
dosan és alaposan, az összes háborús tapasztalat és a lehetőségek meszszemenő figyelembevételével készítette elő, és szervezte meg. Az el
lenállási gócok és támpontok védőőrségei körömszakadtáig tartották
objektumaikat, szorosan együttműködve a tereken és fontosabb utca
kereszteződésekben, valamint barikádok mögött települt tüzérséggel.
Az objektumok védelmét — amíg az üzemanyaghelyzet lehetővé tette
— nagyban segítették a harckocsik, rohamlövegek és páncélozott szál
lítójárművek, amelyek folyamatosan cirkáltak a szovjet rohamcsopor
tok támadásaitól veszélyeztetett körzetekben, illetve ellenlökéseket haj
tottak végre.
A harccselekmények során az ellenség semmit nem kímélt, nem törő
dött a polgári lakosság veszélyeztetésével. Egyetlen cél vezette csupán:
minél hosszabb ideig meggátolni a szovjet csapatok előrejutását. Vissza
vonuláskor lépcsőzetesen ürített ki egy-egy házcsoportot, lehetőleg oly
módon, hogy a szárnyakon visszamaradhassanak kisebb erők, melyek
feladata a szovjet csapatok oldalának és hátának fenyegetése volt.
A körülzárt csoportosítás védelmi lehetőségeit bizonyos mértékben
megkönnyítette az a körülmény, hogy a szovjet csapatok — a fel
mentési kísérlet miatt — a gyűrű keleti félkörében kezdhették meg az
ostromot, s csak a keleti hídfő felszámolása után indíthattak támadást
a nyugati hídfő ellen. Ezért az ostrom és a körülzárt csoportosítás szét
zúzása elhúzódott. A védelem alapvető gondját kezdettől a harcoló
csapatok ellátásának megoldatlansága jelentette. A „Dél" hadseregcso
port parancsnoksága 80—100 tonnára becsülte a védők napi lőszer-,
élelmiszer- üzemanyag- és egészségügyi-anyagszükségletét. Ezzel szem
ben február 9-ig napi átlagban 36 tonna (összesen 1515 tonna) után
pótlást sikerült légi úton eljuttatni Budapestre.
A körülzárt Budapest keleti hídfőjének módszeres ostromát a két
szovjet és egy román hadtest 1944. december 27-én kezdte meg. A 2.
Ukrán Front parancsnoksága ezeket a magasabbegységeket a sztálin
grádi helységharcok és más nagyvárosok ostromának tapasztalatai alap
ján — a lehetőségekhez képest — megfelelően megerősítette, összesen
két lövészhadosztályt, hat nehéztüzérdandárt, egy harckocsidandárt
83 Sz. M. Stemenko:

Európa szívében. Fáklya, 1972. 10. sz. Mell.
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utalt alárendeltségükbe, s egy csatarepülő hadtestet rendelt támoga
tásukra. Ez az erő 1945. január 10-ig számottevő eredményeket ért el
az ellenség védelmének szétzúzásában. Harctevékenységének hatásossá
gát azonban hátrányosan befolyásolta, hogy hiányzott az egységes ve
zetés. A 30. lövész- és a 7. román hadtest ugyanis a 7. gárdahadsereg,
a 18. lövészhadtest pedig közvetlenül a 2. Ukrán Front alárendeltségé
be tartozott. A szovjet főparancsnokság felismerte az egységes vezetés
hiányából eredő hátrányokat. Utasítására Malinovszkij marsall a há
rom hadtestből létrehozta a „budapesti csoportot", melynek parancs
nokává I. M. Afonyin vezérőrnagyot, a 18. lövészhadtest parancsnokát
nevezte ki. A „budapesti csoport" közvetlenül a 2. Ukrán Front alá
rendeltségébe került, vezetését Afonyin tábornok a saját korábbi tör
zse útján látta el.
A harcok során a szovjet lövészhadosztályok a főirányban általában
400—800 m széles arcvonalon támadtak. A sávhatárt közöttük rend
szerint egy-egy utca alkotta. A támadási sáv a város központja felé
közeledve fokozatosan összeszűkült, ami az erőkifejtés fokozását tette
lehetővé. Erre szükség is volt, mert a hídfő kisebbedésével egyenes
arányban nőtt az ellenség ellenállása. A lövészhadosztályok egy, két,
vagy három lépcsős harcrendben harcoltak, a védelem kiépítettségétől
és megerősítésétől függően.
A lövészezredek a főirányban általában 150—300 m-es támadási sá
vot kaptak. A harcrendet úgy építették fel, hogy az egység bármelyik
irányban gyorsan manőverezhessen. A lövészzászlóalj harcrendjébe lö
vészszázadok, közvetlen irányzású tüzércsoportok, aknavető csoport és
a tartalék tartoztak. A lövészszázadok harcrendje rohamcsoportokból
tevődött össze.
Az utcai harcok sajátosságaiból következően a magasabbegység- és
egységparancsnokok különösen fontos feladata volt a támadó csapatok
szárnyának megbízható fedezéséről való gondoskodás. Ezt a feladatot
rendszerint kikülönített, speciális összf egy vernem i csoportokkal oldot
ták meg, amelyek lezárták a saját támadó csapatok szárnyain levő el
lenséges objektumokat. Az ezred- és zászlóalj parancsnokok az arcvo
nalban harcoló előrevetett egységek mögötti harcrend erősítésére tarta
lékokat képeztek. Az ezredtartalék géppisztolyos századból, felderítő
szakaszból és műszakiakból, a zászlóalj-tartalék általában egy géppisz
tolyos szakaszból állt.
A korábbi tapasztalatoknak megfelelően Budapest ostroma során is
különösen fontos feladatok hárultak a tüzérségre. Alkalmazásának leg
főbb sajátosságát az a törekvés jelentette, hogy lehetőleg minél több
különféle űrméretű löveg vegyen részt a közvetlen irányzású tüzelés
ben. A budapesti utcai harcok egyik fő jellemzője éppen az volt, hogy
ott, ahol arra lehetőség nyílt, a tüzérség 80 százaléka közvetlen irány
zással lőtte az ellenséges célpontokat. A rohamcsoportok harcrendjében
kisebb űrméretű (37,45-ös és 76 mm-es) lövegek a tűzfészkekre, a há
zak falába és kerítéseibe vágott lőrésekre, valamint az ablakokra és
padlásokra tüzeltek. A nagyobb űrméretű (122, 152 és 203 mm-es)
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közvetlen irányzással tüzelő lövegek elsősorban az erős kőépületeket,
kerítéseket és az akadályokat, torlaszokat rombolták.
••
Valamennyi űrméretű közvetlen irányzással tüzelő löveg állandó ké
szenlétben volt az ellenséges páncélosok és gyalogság ellenlökéseinek
elhárítására. A tüzérségnek csupán a hadtestek és hadosztályok meg
erősítésére adott részét alkalmazták fedett tüzelőállásban. Ezek feladata
az ellenséges védelem mélységében elhelyezkedett lövegek és akna
vetők megsemmisítése volt.
Az aknavető egységeket és alegységeket csoportokba vonták össze
abból a célból, hogy tömegtűzzel rombolják az ellenséges objektumo
kat, pusztítsák az ellenlökő, vagy közeli mélységben fedezékben levő
gyalogságot. Számos esetben az aknavetők a peremvonal közvetlen kö
zelében az épületekben, vagy mögöttük foglaltak tüzelőállást. A lövészhadtesték sorozatvető ezredeit a hadtestparancsnok a főcsapás
irányában alkalmazta, a legfontosabb célok leküzdésére.84
A „budapesti csoport" parancsnoka a támogatására rendelt 3. csata
repülő hadtestet a legerősebb ellenállási csomópontok megsemmisíté
sére vetette be, együttműködve a gyalogsággal.
Budapest ostroma idején a szovjet csapatok tovább gazdagították a
korábbi helységharcokban szerzett tapasztalataikat. Különösen a ro
hamcsoportok alkalmazása, harcmódja és a különböző fegyvernemek
együttműködése tekintetében fejlődött hadművészetük, Ezeket a ta
pasztalatokat sikeresen használták fel Bécs, a kelet-poroszországi
nagyvárosok és Berlin ostrománál.
ШАНДОР ТОТ
О С А Д А БУДАПЕШТА
Резюме
26 декабря 1944 года войска 2 и 3 Украинского Фронтов завершили окружение
будапештских сил немецкой армейской группы «ЮГ». Н а восточной стороне вен
герской столицы противник был окружен войсками 30 стрелкового корпуса, 7 ру
мынского корпуса и 18 отдельного стрелкового корпуса (составом 66 900 человек),
а с запада кольцо замыкалось силами 2 3 , 37 и 75 стрелковых корпусов. Уже
23 ноября Гитлер объявил, что Будапешт будут защищать, ведя бои за каждый
дом. По его приказу столица была оборудована для длительной обороны. Н а во
сточной стороне (в Пеште) было оборудовано шесть оборонительных рубежей, а
на западной стороне (в Буде) было создано четыре оборонительных рубежа, в том
числе было выстроено более 200 узлов сопротивления и 110 опорных точек. «Ко
мандующим Будапештской крепости» Гитлер назначил Обергруппенфюрера, Генерала
Вооруженных СС и генерала полиции, который был командиром I X егерского
корпуса СС. Ему был подчинен генерал-лейтенант Хинди Иван, позднее генералполковник, командующий 1 венгерского корпуса и одновременно всех окружен
ных венгерских сил.
84 AMO. f. 464. op, 212 506, d. 3 p . li. 255—264. f. 486 o p . 67 020, d. 1. li. 1—15. VÖ.: H a z á n k

felszabadulása... 185—187. o. és Zaharov: A 2. és 3. Ukrán Front felszabadító hadműveletei
Délkelet-Európában. Budapest, 1974. 263—265. o.
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24 декабря 1944 года Гитлером был отдан приказ о том, чтобы IV танковый
корпус СС был переброшен из Польши в Венгрию, в район Комарома и Дьёра
и начал наступление в целях спасения Будапешта. Одновременно командующему
4 воздушного флота был отдан приказ о том, чтобы воздушным путем было обес
печено пополнение для окруженных.
Командующие фронтов маршал Советского Союза Малиновский и маршал Со
ветского Союза Толбухин 29 декабря 1944 года через парламентеров призвали
командование окруженных сил к капитуляции на гуманных условиях. Однако фа
шисты парламентеров убили.
После убийства парламентеров началось общее наступление в целях освобож
дения Будапешта. Однако из-за попытки немцев выйти из окружения, начатой
в ночь на 1 января 1945 года, методическая осада велась лишь на восточной
стороне столицы. Советские войска, действовавшие на западе, 2 января перешли
к рбороне, чтобы быть готовыми отразить натиск ударов, производимых с целью
деблокирования, и сорвать возможный прорыв.
Н а восточной стороне Будапешта 30 стрелковый корпус генерала Лазко на
правом фланге фронта, 7 румынский корпус генерала Шова в середине и 18 стрел
ковый корпус генерала Афонина на левом фланге фронта начали наступление.
Осада проходила в чрезвычайно тяжелых условиях. Немецкие войска, которые
надеялись на обещанное Гитлером деблокирование, стойко защищались. Каждое
здание удерживали до конца и отступали по-эшелонно. Политические органы
советских войск с помощью немецких антифашистов вели широкую просветительную
работу среди гитлеровских войск, разъясняя солдатам бессмысленность и бесцель
ность борьбы. В результате этой просветительной работы захваченные в плен
53 немецких солдата в 18 стрелковом корпусе включились в пропагандистскую
работу на фронте. 27 из них возвратились в свою часть и убедили перейти на
сторону советских войск 219 своих товарищей. Однако страх перед пленом и воз
можной расплатой за совершенные преступления был настолько велик, что на та
кой «риск» шли лишь немногие, переход более крупного числа немцев на сторону
Советской Армии в Будапеште места не имел. Н о тем большее воздействие оказы
вала просветительно-пропагандистская работа на венгерские войска. В период
с 28 декабря 1944 года по 18 января 1945 года только на участке фронта
30 стрелкового корпуса к советским войскам перешло более 25 тысяч венгерских
солдат и офицеров.
На восточной стороне столицы советские и румынские войска, применяя тактику
штурмовых групп, методически продвигались вперед. 5 января 1945 года был
освобожден Шорокшар, на другой день район Кёбаньа, 9 января — Пештэржебет,
Чепель, Кишпешт, Уйпешт, Ракошпалота (районы Будапешта). Немцы потеряли
последнее место для посадки самолетов в Пеште, подвозивших пополнение: площадь
Ловершеньтер. Положение окруженных в центре столицы все более ухудшалось.
На исходе было продовольствие, боеприпасы, горючее, немцы вынуждены были
сдавать один за другим свои оборонительные объекты. 16 января Гитлер дал
разрешение на эвакуацию с восточной стороны и на переход на западный плацдарм.
18 января 1945 года восточная сторона Будапешта утром была освобождена.
В этот день немецкие войска начали свою третью попытку деблокирования от
Задунайского края по направлению к Будапешту. Советское командование дало
приказ 30 стрелковому корпусу принять участие в отражении попытки деблокиро
вания. 18 стрелковый корпус должен был произвести перегруппировку на западную
сторону столицы и включиться в осаду наряду с 37 и 75 стрелковыми корпусами.
7 румынский корпус уже 15 января был выведен из Будапешта и переведен в
Чехословакию в подчинение 1 румынской армии. 23 стрелковый корпус, который
ранее осуществлял оборону на западной стороне столицы, также должен был при
нять участие в срыве попытки деблокирования.
В Буде 18, 37 и 75 стрелковые корпусы Советской Армии по-эшелонно вклю
чились в осаду, и затем 27 января начали общее наступление. 31 января завершило
освобождение острова Маргит, а 6 февраля самый сильный очаг сопротивления
-— гора Шашхедь (гора О р л а ) также перешла в руки советских войск. 9 января
гитлеровцы потеряли Южный вокзал — Дели пайаудвар, а 11 февраля — гору
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Геллертхедь (гору Геллерта) и Цитадель. Окруженные немецкие войска держались
уже только на горе Вархедь (Крепостная гора) и в её окружении.
Генерал Пфеффер—Вильденбрух в этом совершенно безнадежном положении
с остатками своих сил около 30 тысяч человек сделать попытку прорваться, но
тем самым обрек свои войска на самоубийство. Советские войска превратили этот
прорыв в кровавый разгром останков немецких войск, и 13 февраля 1945 года
завершили полное освобождение Будапешта.
В боях, проходивших в Буде, на стороне советских войск участвовало и более
30 венгерских рот добровольцев. И з них 12 января 1945 года был сформирован
Будайский Добровольческий Полк под командованием подполковника Варихази
Оскара.
Освобождение Будапешта открыло перед Советской Армией путь на Вену и
в южные районы Германии, в сторону последней военно-промышленной базы
Гитлера. Советские войска в ходе осады значительно обогатили свой боевой опыт
и использовали его при осаде крупных городов, таких как Вена, Берлин и других
городов с миллионным населением.

SÁNDOR TÓTH

DIE BELAGERUNG VON BUDAPEST
Resümee
Am 26. Dezember 1944 haben die Truppen der 2. und 3. Ukrainischen Front
die Einkreisung der in Budapest befindlichen hunderttausend Mann starken
deutschen Heeresgruppe „Süd" beendet. An der Ostseite der Hauptstadt haben
das 30. Schützenkorps, das 7. rumänische Korps und das 18. selbständige Schüt
zenkorps (66 900 Mann), an der Westseite das 23., 37. und 75. Schützenkorps
den Feind eingeschlossen. Hitler hatte bereits am 23. November befohlen, Buda
pest in Kämpfen uim jedes Haus zu verteidigen. Die Hauptstadt wurde darum
zu dauernder Verteidigung eingerichtet. An der Ostseite (Pest) wurden sechs,
an der Westseite (Buda = Ofen) vier Verteidigungslinien geschaffen, innerhalb
dieser mehr als 200 Widerstandsnester und 110 Stützpunkte ausgebaut. Zum
„Befehlshaber der Festung Budapest" hat Hitler den Obergruppenführer, General
der Waffen-SS und General der Polizei Karl Pfeffer-Wildenbruch ernannt, der
Kommandant des IX. SS-Gebirgskorps war. Ihm war Feldmarschalleutnant
(später Generaloberst) Iván Hindy unterstellt, der Kommandant des 1. unga
rischen Korps und zugleich sämtlicher eingeschlossener ungarischer Kräfte war.
Am 24. Dezember 1944 befahl Hitler das IV. SS-Panzerkorps Von Polen nach
Ungarn, in die Umgebung von Komárom und Győr zu verlegen, mit der Auf
gaben, einen Angriff mit dem Ziel der Entsatzung von Budapest zu unterneh
men. Gleichzeitig wurde der Kommandant der 4. Luftflotte angewiesen für die
Eingeschlossenen den Nachschub auf dem Luftwege zu sichern.
Die Marschälle Malinowski und Tolbuöhin Frontkammandanten haben am 29.
Dezemiber 1944 durch Parlamentäre die Kommandantur der eingeschlossenen
Kräfte zur Waffenstreckung unter billigen Bedingungen aufgefordert. Die Fa
schisten habén jedoch die Parlamentäre getötet.
Nach der Ermordung der Parlamentäre begann der allgemeine Angriff zur
Befreiung Budapests. Infolge des in der Nadht auf den 1. Januar 1945 erfolgten
Entsatzungsversuchs setzte jedoch nur auf der östlichen Seite der Hauptstadt
methodischer Angriff ein. Den an der Westseite operierenden sowjetischen Trup
pen wurde am 2. Januar die Defensive angeordnet, um Entsatzungsversuche zu
vereiteln und eventuellen Ausbruch der Verteidiger zu verhindern.
An der Ostseite haben das 30. Schützenkorps des Generals Lazko an der
rechten Flanke, das 7. rumänische Korps des Generals Sova in der Mitte und
am linken Flügel das 18. Schützenkorps des Generals Afonin den Angriff be
gonnen. Die deutschen Truppen haben im Vertrauen auf das Versprechen Hitlers
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sie zu entsätzen sich 'heftig verteidigt; jedes Gebäude wurde bis zum äußersten
gehalten, und sie zogen, sich nur schrittweise zurück. Die politischen Organe
der sowjetischen Truppen haben — unterstützt durch deutsche Antifaschisten —
ausgedehnte Aufklärungsarbeit unter den hitleristischen Truppen verrichtet, um
diesen die Sinnlosigkeit und Zwecklosigkeit des Kampfes vor Augen zu führen.
Als Ergebnis der Aufklärungsarbeit haben sich im Bereich des 18. Schützen
korps 53 gefangengenommene deutsche Soldaten in die Frontpropaganda ein
geschaltet. 27 von ihnen haben sich zu ihrer Formation zurückbegeben und haben
219 Kameraden überredet, überzuwechseln. Die Angst vor der Kriegsgefangen
schaft und vor eventuellen Retorsion war jedoch so stark, daß nur wenige das
Risiko auf sich nahmen; größerer Frontwechsel ergab sich bei Budapest nicht.
Eine um so größere Wirkung hatte die Aufklärungsarbeit bei den ungarischen
Truppen. In der Zeit vom 28. Dezember 1944 bis zum 18. Januar 1945 haben
bloß an der Frontlinie des 30. Schützenkorps 25 tausend ungarische Soldaten
und Offiziere die Front gewechselt und sind zu den Sowjettruppen überge
gangen.
Die sowjetischen und rumänischen Truppen haben an der Ostseite der Haupt
stadt die Taktik von Sturmtrupps anwendend sich methodisch vorgekämpft. Am
5. Januar wurde Soroksár befreit, tags darauf Kőbánya, am 9. Januar Pest
erzsébet, Csepel, Kispest, Űjpest und Rákospalota. Die Deutschen verloren auch
die letzte Landungsmöglichkeit der den Nachschub versehenden Flugzeuge, den
Pferderennplatz. Die Lage der Eingeschlossenen verschlechterte sich im Zentrum
der Stadt immer mehr. Es begann an Proviant, Munition und Betriebsstoff zu
mangeln und sie waren gezwungen die Verteidigungsobjekte der Reihe nach
aufzugeben. Am 16. Januar bewilligte Hitler die östliche Seite aufzugeben und
in die westlichen überzugehen. Am 18. Januar morgens war die Ostseite Buda
pests befreit.
An1 diesem Tag starteten die deutschen Truppen ihren dritten Entsatzungs
versuch aus Transdanubien. Das Sowjetkommando hat das 30. Schützenkorps
angewiesen an den Kämpfen zur Abweisung des Entsatzungsversuches teilzu
nehmen. Das 18. Schützenkorps wurde auf die Westseite umgruppiert und hat
sich neben dem 37. und 75. Schützenkorps in den Angriff eingeschaltet. Das 7.
rumänische Korps wurde bereits am 15. Januar von Budapest abgezogen und
in der Tchechoslowakei der 1. rumänischen Armee unterstellt. Auch das an der
Westseite der Hauptstadt operierende 23. Schützenikorps nahm an der Vereite
lung des EntsatzungsversuChs teil.
' In Buda haben sich das 18., 37. und 75. Sohützenkorps sukzessive in den
Angriff eingeschaltet und am 27. Januar begann der Generalangriff. Am 31.
Januar war die Befreiung der Margareteninsel beendet und am 6. Februar
geriet auch das stärkste Widerstandsnest, der Sashegy (Adlerberg) in die Hände
Ider Sowjettruppen. Am 9. Februar verloren die Hitlertruppen den Südbahnhof,
am 11. den Gellérthegy (Blocksberg) mit der Zitadelle. Die Eingeschlossenen
hielten sich nur mehr im Burgviertel und in seiner Umgebung.
Pfeffer-WildenbruCh versuchte in dieser vollkommen 'hoffnungslosen Situation
mit den restlichen Kräften, mit 30 tausend Mann auszubrechen, womit er seine
Truppen in den sicheren Tod trieb. Die sowjetischen Truppen haben den Ver
such im Blut erstickt und am 13, Februar Budapest total befreit.
An den Kämpfen im Gebiet um Buda haben an der Seite der Sowjettruppen
mehr als 30 ungarische Freiwilligenkompanien teilgenommen. Aus diesen for
mierte sich am 12. Februar unter dem Kommando des Oberstleutnants Oszkár
Variházy das Ofner Freiwilligenregiment.
Die Befreiung Budapests öffnete den Sowjettruppen den Weg nach Wien
und Süddeutschland, der letzten Kriegsindustriebasis. Im Laufe der Belagerung
erweiterten die Sowjettruppen ihre Kampferfahrungen, die das Oberkommando
bei der Belagerung von Wien und Berlin und anderen Millionenstädte nutzte.

