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HARCOK A BALATONI VÉDELMI VONALBAN 
(1944. DECEMBER-1945. MÁRCIUS) 

A BALATONI VÉDELMI VONAL KIÉPÍTÉSE, 
S SZEREPE A SZOVJET BUDAPESTI TÁMADÓ 

HADMŰVELETI IDŐSZAKBAN. 

Miután a jasi—kisinyovi támadó hadműveletben 
(1944. augusztus 20—szeptember 20 között) a szov
jet 2. és 3. Ukrán Frontok szétzúzták a Balti-tengertől 
a Fekete-tengerig kiépített német hadászati védelem 
déli szárnyát, szükségessé vált egy új hadászati 
védelmi rendszer kiépítése Németország DK-i határai
nak védelmére. 

Pontosan azon a napon — 1944. szeptember 22— 
23-án —, amikor a szovjet 2. Ukrán Front bal szárny 
hadseregei Aradtól ÉNy-ra elérték Magyarország hatá
rát, a német Szárazföldi Haderő Főparancsnoksága 
(OKH) utasította a Magyarország térségében harcoló 
német „Dél" hadseregcsoport parancsnokát, Friess-
ner vezérezredest (Mátraháza), hogy azonnal kezdjék 
meg egy új hadászati védelmi rendszer kiépítését Kas
sától a Dráváig (Csurgó.) A védelmi rendszer K-i 
szárnyát (Kassától Budapestig) a ,,Karola"-vonal 
(mögötte pedig a ,,Róza"-vonal) képezte. A védelmi 
rendszer DNy-i szárnyát (Budapesttől Csurgóig) a 
„Margit"-vonal alkotta. Az utóbbinak peremvonala 
Érd vasútállomás, Baracska D., Kápolnásnyék D., 
Velencei-tó É-i partvonala, Dinnyés, Belsőbáránd, 
Fövénypuszta (Székesfehérvár D.), Polgárdi D., 
Balatonfőkajár D., Balatonakarattya K., innét a Bala
ton É— ÉNy-i partvonala, Keszthely, Alsópáhok, 
Sármellék, Kis-Balaton, Határárok-csatorna, Iharosbe-
rény, Csurgó (Dráva) vonalon épült ki. A „Margit"-
vonal biztosítását látta el a Siófok—Simontornya— 
Dunaföldvár terepszakaszra tervezett „Jenő"-vonal, a 
Zámoly, Moha, Várpalota, Berhida, Balatonfűzfő te
repszakaszra tervezett ,,01ga"-reteszállás, a Komá
rom—Kisbér—Zirc—Veszprém—Balatonfűzfő vonalon 
kiépülő „Klára"-vonal, valamint a Rába mögött hú
zódó „Zsuzsanna"-vonal. 

A Dunántúlon tervezett védelmi rendszernek két
ségtelen célja Németország DK-i határainak védelme 
volt. Ezzel a német hadvezetés a Dunántúlt Németor
szág hadászati védelmi előterepévé tette, kitéve azt 
egy hosszan elhúzódó harc minden pusztításának.1 

A dunántúli német védelmi vonalak kétségtelenül 
a Balatonra, mint hatalmas természeti akadályra épül

tek. A mintegy 70 km hosszú és 6—12 km széles víz
tükör lehetővé tette a védelmi állások sűrítését a tó 
ÉK-i (Érd—Balatonakarattya) és D—DNy-i (Sármel
lék—Csurgó) térségében. 

A „Margit"-vonal kiépítésének irányítása a Bala
tonkenesén állomásozó német 397. sz. Nyugat-Ma
gyarország Főparancsnokságra tartozott. A védelmi 
állások munkálatait a német 13. sz. Erődítési Sáv
parancsnokság irányította a német 19. sz. Magasabb 
Utászparancsnokság közvetlen vezetésével, valamint 
a magyar Országos Erődítési Parancsnokság irányí
tásával. Az erődítési munkákat német és magyar mű
szaki csapatok, az 1. szlovák műszaki hadosztály 
(harcálláspontja: Zirc) végezte, a polgári lakosság 
munkaerejének tömeges bevetésével. A „Margit"-
vonal parancsnokává Rudolf Konrádot, a hegyi csa
patok tábornokát nevezték ki. 

A magyarországi védelmi rendszer — és ezen be
lül a „Margit"-vonal — műszaki dokumentációja je
lenleg ismeretlen. így a „Margit"-vonal középső szaka
szát képező balatoni védőállások részletes tervei, 
illetve kivitelezésének részletei is ismeretlenek. Két
ségtelen, hogy a balatoni védőállás gerincét a balato
ni műút és vasútvonal mentén kiépített támpontszerű 
állások képezték. A műút és a Balaton partvonala 
között tábori őrsök körkörös védőállásait építették 
ki, melyek előtt aknazárak és aknamezők húzódtak, 
a parton és a part menti nádasokban drótakadályokat 
és dróthengereket telepítettek. Az út—vasút menti 
településeket körkörös védelemre rendezték be, s a 
partmenti magaslatokon tüzérségi állások épültek. 
Különösen megerődítették a Tihanyi-félszigetet, mint 
a legveszélyeztetettebb védelmi szakaszt. A partvona
lat itt is műszaki akadályokkal (aknazárak, drótaka
dályok) vették körül, s a part mentén, valamint a mö
götte emelkedő magaslatokon támpontszerű védelmi 
állásokat építettek ki. Komoly gondot fordítottak, a 
tó víztükrének védelmére is. Októberben a magyar 
folyamzárezred parancsnokság a Dunáról — a Sió
csatornán át — a Balatonra vezényelte 10 db — egyen
ként 25 tonnás, 3 fős, 1 db 20 mm-es nehézpuskával 
és egy 8 mm-es ikergéppuskával felfegyverzett — ak
nász-motorcsónakját (AM—1. — AM. 10. jelzéssel.) 
A felduzzasztott Sión felfelé hajózó AM-ek Ozo-
ránál, a 33. kilométerkőnél tartottak pihenőt. A fo
lyamőrök — a lakosság megdöbbenésére — 1 liter 

563 



1. ábra. Magyar partvédő alakulat zsákmányolt szovjet fegyverekkel felszerelve. 
Abb. 1. Ungarische Küstenschutztruppen (mit erbeuteten sowjetischen Waffen ausgerüstet) 

benzinért 1 liter bort cseréltek, s komolytalankodva 
felajánlották, hogy 3 liter borért már géppuskát is 
adnak. Egyúttal hangoztatták, hogy hiábavaló a 
visszavonulás, mert a Balatonra érve, úgyis felrobbant
ják a motorcsónakokat.2 A felvonulás során az 
AM—1. jelű páncélos-motorcsónakot felrobbantva el
süllyesztették a Sió-csatornában, feltehetően azzal 
a szándékkal, hogy ezzel megakadályozzák a szovjet 
folyami harci naszádok behatolását a Balatonba. A 
Balatonra került 9 db aknász-motorcsónakot kiegé
szítették 13 db — ugyancsak géppuskákkal és gránát-
vetőkkel felfegyverzett és a hadsereg által igénybe 
vett - polgári motorcsónakkal. Egyidejűleg a Bala
tonfüredi Hajógyárban páncéllemezekkel vértezték 
és felfegyverezték a ,,Csobánc", a „Szigliget", a 
„Szent István", a „Szent Miklós" motoroshajókat 
és a „Fogas" halászhajót. A „Helka" és „Kelén" 
gőzhajókat, valamint a Komp—I. és Komp-II.-t a 
hajókon szolgáló magyar és német tengerészkatonák 
számára lakóhajóknak rendezték be. A magyar hadi
hajós egységek, valamint a Balatonalmádiban állo
másozó német „Különleges Tengerészparancsnokság" 
(„Marine Sonderkommando") közös német parancs
nokság alatt állt: a „Kommandant des Plattensee" 
(pk.: Hilmstedt kapitány) Balatonfüreden székelt. 
Közvetlen felettese a német Haditengerészet Dunai 
Aknamentesítő Felügyelősége volt. (Pk.: Lautenschlä
ger kapitány; Bécs.) Ezzel egyidejűleg a Balatonfüredi 
Hajógyárban tovább folyt a 17 egységre tervezett 

- egyenként 28 tonnás, 8 fős, 2 db 40 mm-es ágyúval 
és 8 db géppuskával felfegyverzett — páncélos aknász
motorcsónakok (PAM-ok) gyártása is. Ezekből 1944. 
őszére csak kettő (a PAM-21. és a PAM-22. jelű) 
állt szolgálatba, további hat gyártás alatt állt, de ezek 
nem készültek el a háború végéig.3 

November 7-én megkezdődött a szovjet 3. Ukrán 
Front hadseregeinek erőszakos átkelése a Dunántúlra, 
s már kiépült a szovjet hadműveleti hídfő, mikor a 
német „Dél" hadseregcsoport megkezdte a csapatok 
felvonultatását a „Margit"-vonalba, illetve annak bala
toni állásaiba. November 24-én Székesfehérvár kör
zetében kirakodott a német 153. tábori kiképzőhad
osztály 717. és 716. tábori kiképzőezrede (összesen 4 
zászlóalj 400-^00 fővel), egy tüzérosztályának két 
könnyű ágyús ütege, egy utászzászlóalja és egy pán
célvadász-százada. A német csapatok - 1928-as 
születésű újoncok - elsősorban a Polgárdi és Bala-
tonakarattya közti védőállásokat szállták meg. Ugyan
akkor a 717/1. tábori kiképző-zászlóaljat a balatoni 
védőállás legkritikusabb szakaszára, a Tihany-félszi-
geten kiépített állásokba irányították. November 
28-án Balatonfüredre vezényelték a magyar 101. sz. 
páncélvonatot, azzal a paranccsal, hogy a Balatonfűz
fő—Tapolca közti vasútvonalon mozogva, lövegeivel 
támogassa a partvédelmet. Ugyancsak a partvédelem 
megerősítésére vezényelték a Veszprémbe visszavo
nult 2. magyar honi légvédelmi tüzércsoport néhány 
egységét. A 203. honi légvédelmi tüzérosztály fél 
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ágyús ütegét (2 db 80 mm-es löveg) és 6 db 40 mm-es 
gépágyúját (pk.: Poczok szdos.) a „Margit"-vonal Füle 
körzetében lévő állásaiba, a IV. légvédelmi 
tüzérosztály ütegeit pedig a balatoni védőállásokba 
vezényelték, megerősítve az I. német légvédelmi 
tüzérhadtest 133. légvédelmi tüzérezredének részei
vel. A Dunántúl DK-i negyedében gyors ütemben ki
kibontakozó szovjet támadás miatt november 29-én 
a 3. magyar hadsereg kiképzőtáborát — Tamásiból — 
a balatoni védőállás második védelmi övezetébe, 
Nagyvázsonyba vonták vissza. 

December 1-én a 3. magyar hadsereg törzse (pk.: 
Heszlényi József vezérezredes) Balatonalmádiba tele
pült. Ezzel egyidejűleg a hadseregnek alárendelt II. 
magyar hadtest törzsét (pk.: Kudriczy István 
altábornagy) a német hadvezetés kivonta a Balaton 
K—DK-i térségének harcvezetéséből. A hadtesttör
zset Lepsényből Hajmáskérre vonták vissza, s megbíz
ták a balatoni védelmi állások irányításával. 

December 2—3-án a szovjet 3. Ukrán Front megkö
zelítette a Balaton déli partvonalát. A front bal szár
nyán támadó 57. hadsereg 10. gárda légideszant-
hadosztálya december 2-án hajnalban Kaposvártól 
DK-re szétszórta a német „Brandenburg" páncélgrá-
nátos-hadosztály védelmét. Az utóvédként visszaha
gyott IV. magyar utász-zászlóalj csak a taszári repülő
téren hajtott végre robbantásokat, a városban rombo
lásokat nem végzett. December 3-án a szovjet előre
vetett zászlóaljak Balatonkeresztúrnál elérték a Bala
tont. Itt azonban - a „Margit"-vonal előtt, a Nyuga
ti-övcsatorna és a Cigány-csatorna vonalán (illetve 
attól délre Barcsig) hevenyészve kiépített „Richard"-
állásban a 2. német páncéloshadsereg csapatai (1945. 
március 29-ig) feltartóztatták a támadó szovjet erő
ket. December 4-én - a „Steigbügel" fedőnevű vas
úti szállítás első lépcsőjében — Keszthelyre érkezett 
a 3. német lovasdandár 31. lovasezrede, 171. kikép
ző-zászlóalja, valamint 3. nehéz lovasosztályának egy 
harckocsi- és két lövészpáncélos-százada. December 
4-én a Pápa, Devecser körzetében összpontosított 
magyar „Szent László" gyalogoshadosztály is paran
csot kapott, hogy nyolc zászlóaljával és egy tüzérosz
tályával azonnal vonuljon Keszthely körzetébe. De
cember 5-én a hajnali órákra a VIII. magyar gépvon
tatású tüzérosztály Keszthelyre érkezett. Az ugyan
csak beérkező magyar 76. tábori tüzér- és 1. aknave
tőosztályokat ugyanakkor a — „Margit"-vonal — 
Keszthely és Csurgó közti állásait megszállva tartó 
8. magyar tábori póthadosztálynak (pk.. Temesy 
Béla altábornagy, Nagykanizsa) rendelték alá. A had
osztály 7. és 9. újonckiképző-ezredeinek nyolc zász
lóalja még az erődítési munkákon dolgozott. Decem
ber 5-re a szovjet csapatok elérték a Balatonkeresz-
túr és Hollád közti országutat, s 1 km-re közelítet
ték meg Balatonberény K-i szélét. Csak itt sikerült 
a nap végén a - keszthelyi kirakodási körzetből azon
nal harcbavetett - 31. német lovasezrednek és a 92. 
német gépesített-dandár egy zászlóaljának a szovjet 
csapatokat feltartóztatni.4 December 5- 6—7-én a 

szovjet harcfelderítők és előrevetett osztagok a Kis-
Balaton áttekinthetetlen nádasain át megközelítet
ték Keszthelyt is. A város körkörös védelmére a -
Marcaliból visszavonuló — IV. magyar utász-zászló
aljat vetették be a városparancsnokság irányítása 
alatt.5 

December 7-én Keszthelyre, majd onnét Balaton
szentgyörgyre érkezett a magyar „Szent László" 
gyalogoshadosztály első szállítási lépcsője: az 1/1. 
ejtőernyős-zászlóalj (pk.. Kiss Zoltán szdos.), melyet 
egy páncéltörő ágyús- és egy aknavetős szakasszal, 
egy árkász-századdal (az 1. ejtőernyősezred közvet
lenekkel) erősítettek meg. Az így kialakított harccso
portot az ejtőernyősezred parancsnoka, Tassonyi 
Edömér őrnagy irányította. December 8-án haj
nalban a 3. német lovasdandár - a német 10. csata
repülő- és 2. zuhanóbombázóezredek kötelékeinek, 
valamint jelentős tüzérségi erőknek a támogatásával 
— nagyerejű ellenlökést indított. A német erők — déli 
-- jobb szárnyán, Hollád és Kétely között támadott 
a magyar ejtőernyős csoport. Két napi harc után, de
cember 9-re a német ellenlökés visszafoglalta Bala
tonmáriát, Balatonkeresztúrt, Balatonújlakot, s elér
ték az Öv-csatornát. Ezen a vonalon a német ellen
lökés leállt, a német csapatok — 1945. március 29-ig 
— tartós védelemre rendezkedtek be.6 December 
10-én a 2. német páncéloshadsereg É-i szárnyát — 
Balatonmáriától Nagybajom déli széléig — a XXII. 
német hegyihadtestnek rendelték alá (pk.: Lanz, a 
hegyi csapatok tábornoka.) Mivel a szovjet 57. had
sereg tovább erőltette támadását, a 3. német lovas
dandárnak (12 zászlóalj, 2 páncéltörő ágyúval, 10 
rohamlöveggel és 15 ágyús üteggel) csak december 
16-17-re sikerült stabilizálni a Balatonmária és Kele-
víz közti arcvonalszakaszt. Annak ellenére, hogy a 
német ,,Dél" hadseregcsoport vezetését állandóan 
aggasztotta a 2. német páncéloshadsereg északi irá
nyú szovjet átkarolása, december 8-án módosított 
kiadott parancsán, s a „Szent László" hadosztály fel
vonulóban lévő főerőit, a 4. német lovasdandárt és a 
208. harckocsiosztály 31 db P—IV-es harckocsiját 
az ugyancsak fenyegetett székesfehérvári arcvonal
szakaszra irányította. 

A Balaton DNy-i körzetében kibontakozó harcok
kal egyidejűleg, december 2—3-án a szovjet 4. gárda
hadsereg bal szárnyán támadó 20. gárda-lövészhad
testének 5. gárda légideszant-hadosztálya elérte a 
Balaton déli partvidékét Fonyódtól Siófokig. A 
Dunántúl DK-i negyedéből visszavonuló magyar kato
nai intézetek, valamint a nyilas propagandától megfé
lemlített polgári lakosság ezrei - minden elképzelhető 
vízi jármű felhasználásával — fejvesztetten menekül
tek át a Balatonon az ÉNy-i partokra. Drámai hangon 
örökítette meg ezt a menekülést a 3. magyar hadsereg 
újságja: „ . . . Hideg szél süvít végig a tavon. S amint 
így jön a tél, december első nap:aiban egyszerre csak 
száz és száz halászbárka s kiseb ) csónak hozza át a 
menekültek ezreit . . . Az előkelő balatonparti villák 
és halászcsárdák sora . . . most az agyonfázott, meg-
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gémberedett menekülők szomorú karavánját fogadja 
be. Néhol törékeny lélekvesztőket hajt ki a hideg tavi 
szél, s csuromvizes anyákat, félig ájult kisgyermekeket 
emelnek ki belőlük . . . December elején a csónakok 
százait hozták át a tó déli partján tevékenykedő 
járőrök. Ami ott maradt, fel kellett robbantani, hogy 
az ellenség támadó vállalkozásokra ne használhas-
sa."7 

December 3-án reggel a szovjet előrevetett csapa
tok a szántódi szoroson át rajtaütésszerű átkelést kí
séreltek meg a Tihanyi-félszigetre. A rendkívüli gyor
sasággal épített pontonhíd már eltávolodott a 
szántódi partoktól, mikor a tótvázsonyi repülőtéren 
összpontosított német 10. csapatrepülő- és 2. zuhanó
bombázó ezredek kötelékei egymást követő támadá
sokkal megsemmisítették az épülő pontonhidat. A 
szovjet csapatlégvédelem egy német csatarepülőgépet 
lelőtt Zamárdi-Felsőnél; a német pilóta ejtőernyővel a 
Balatonba ugrott és visszamenekült a tihanyi partra. 
Bár a szovjet átkelés nem sikerült, a következő na
pokban az a hír terjedt el, hogy a szovjet csapatok 
elfoglalták a Tihany-félszigetet, és átvágták a Buda
pest, Székesfehérvár, Tapolca közti vasútvonalat. Az 
alaptalan hír súlyos zavarokat idézett elő a katonai 
szállításokban. Ugyanis ezekben a napokban zajlott 

le a 3. német lovasdandár vasúti szállítása Székes
fehérvárról Tapolca—Keszthely körzetébe.8 

December 3-án reggel a szovjet 4. gárdahadsereg 
20. gárda lövészhadtestének előrevetett csapatai: a 
7. gárda légideszant-hadosztály három kiképző-zász
lóaljából, a 21. gárda légideszantezredből, a 10. tü
zérezredből és a 8. önálló rohamlövegosztály 20 db 
SZU—76-os könnyű rohamlövegéből álló harccsoport 
szétzúzta a „Jenő"-vonal jobb szárnyán — a Siófok 
és Mezőkomárom közti Sió-vonal mögött védő — 1. 
német páncéloshadosztály Balatonkilitinél lévő híd
főjét. Az 1. német páncélos felderítőosztály — egy 
szovjet rohamlöveg kilövése után - Siófokra vonult 
vissza, 11 óra 30 perckor felrobbantva maga mögött 
a siófoki hidakat. Néhány perccel később - 11 óra 
50 perckor — a német jelentés szerint a Siófok D-i 
szélén tüzelőállásban lévő 231/1. német légvédelmi 
tüzérosztály 8 db 88 mm-es lövege súlyos tűzharc
ban állt a csatorna déli partvonalán megjelenő 19 db 
szovjet rohamlöveggel. Másnap — december 4-én 12— 
13 óra között — a szovjet csapatok átkeltek a Sión, 
áttörték az 1. német páncéloshadosztálynak aláren
delt „Lausitz" géppuskás-zászlóalj védelmét, majd 
D-i és K-i irányokból benyomultak a városba. Véres 
utcai harcok után a német páncéloshadosztály jobb 

2. ábra. Páncélököl-kiképzés Ö-Dörögd-pusztán. 
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Abb. 2. Panzerfaust-Ausbildung in Ó-Dörögd-puszta 



szárnya, a „Lausitz" géppuskás-, 1/1. páncélgránátos-
és 1. páncélos felderítő-zászlóaljakból szervezett 
,,Huppert" harccsoport, valamint az 1/1. harckocsi
osztály 3-4 db P-V. Panther harckocsija, továbbá a 
231/1. német- és IX. magyar légvédelmi tüzérosztá
lyok részei kiürítették Siófokot, s a várostól É—ÉK-re 
húzódó vasútvonal mögé húzódtak vissza. A decem
ber 5—6-án dúló súlyos harcok után — mivel a szovjet 
21. gárda lövészhadtest Ecsipusztáig tört előre az Lés 
23. német páncéloshadosztályok csatlakozásánál, 6-án 
délután 15 órakor a német csapatok megkezdték a 
visszavonulást a „Margit"-vonal Balatonakarattya és 
Polgárdi közti állásaiba. A harcolva hátráló német 
csapatok december 7-én estére érték el új védelmi 
állásaikat. Este 18-19 órakor a szovjet 80. gárda 
lövészhadosztály előrevetett zászlóaljai Balatonfőka-
járnál betörtek a „Margif'-vonal fővédőövének első 
állásába. Miközben a német „Huppert" harccsoport 
a község közepéig vonult vissza, a Balatonkenese, Csa
jág és Küngös körzetében összpontosított magyar 7., 
8., 34., 37. tábori- és VI. gépvontatású tüzérosztá
lyok ütegei tűzcsapásokat mértek a vasútállomásig 
előretört szovjet gyalogságra, amely ideiglenesen visz-
szavonult a vasútvonal mögé. December 8-án a szov
jet 80. gárda lövészhadosztály elfoglalta Balatonfő-
kajárt, s az 1. német páncéloshadosztályt a Balaton
akarattya, Csajág, Balatonfőkajár felső-vasútállomás, 
Füle vonalra vetette vissza. December 8-ról 9-re for
duló éjszaka egy szovjet rohamcsónakegység erősza
kos harcfelderítést kísérelt meg a Balatonon át Sió
fokról Balatonfüred irányába. A német hadihajós 
egységek a szovjet erőket heves tűzharcban visszave
tették.9 

Miközben a szovjet 4. gárdahadsereg elérte a Bala
ton déli partvidékét, s tombolt a harc a „Margit"-
vonal Balatonakarattya—Polgárdi közti szakaszában, 
fokozatosan beérkeztek a csapatok a balatoni védőál
lásokba. Miközben a Székesfehérvárott feltöltés alatt 
álló 25. magyar gyalogoshadosztály megkezdte fel
vonulását, december 4-től a magyar 23. és 14. gyalog
ezredek maradványaiból, valamint mindazon 16—48 
éves korban lévő férfiakból, akiknek meghagyási 
igazolványuk nem volt és nem tettek eddig eleget 
bevonulási kötelezettségüknek — felállították a „Ba
laton" őrzászlóaljat. (Pk.: Jekelfalusi-Piller György 
őrnagy; Csopak Gyermekotthon.) A Balatonfüreden 
felállított zászlóaljat december első felében kiképzés
re vonták vissza Pécsely és Vászoly körzetébe. 
Közben — december 6-tól — folyamatosan érkeztek 
be a 25. magyar gyalogoshadosztály (pk.: Kalkó Gyu
la vezérőrnagy, Balatonfüred) csapatai. December 
6-án Csopakra érkezett a 25/111. zászlóalj (pk.: Milté-
nyi Árpád aies.), s a Csopak—Balatonalmádi partsza
kaszt szállta meg.10 A 26/1. zászlóalj a Tihany-fél-
szigetet szállta meg a már itt lévő 717/1. tábori ki
képző-zászlóalj mellett. Ezzel egyidejűleg, december 
4—5-én — a Sió-vonalról — Balatonfüredre vonult 
vissza a 2. és 3. magyar folyamzár-zászlóaljak marad
ványaiból szervezett Illey-harccsoport (pk.: Illey La

mas ales.) A harccsoport lövész-osztaga a balatonfü
redi kikötőt biztosította, hajózó-osztaga a — német 
„Kommandant des Plattensee" alárendeltségében — 
az öt felfegyverzett balatoni hajóra került. Aknász
osztaga (pk.: Zoltay Endre őrgy.) Lihanyba vonult. 
Két aknász-szakasza (pkok.: Varga Sándor és Eper-
jesy Sándor folyamőr-századosok) december 9—12 
között — három ütemben és az alkonyi és esti órák
ban — megkezdték az érintőaknazár telepítését a fü
redi hajógyártól — végig a Lihany-félsziget partjai 
mentén — Aszófo D-i széléig. Első ütemben a bala
tonfüredi öblöt és a tihanyi révet aknásították el. A 
telepítési munkákat a tihanyi magaslatokon beásott 
717/1. német kiképző-zászlóalj és egy magyar ágyús 
üteg biztosította tűzzel.11 

December 9-re befejezte felvonulását a balatoni 
állásba a 25. magyar gyalogoshadosztály. Az 1. gya
logezred és a 25. felderítő-zászlóalj Keszthely és 
Zánka között (harcálláspont: Lapolca, ahol két tar
talék-zászlóalj is összpontosult); a 26. gyalogezred 
(parancsnoksága: Aszófő) pedig Zánka és Balaton-
fűzfő között védett, beleértve a Lihany-félszigetet is. 
A félszigeten a 717/1. német kiképző- és a 26/1. ma
gyar gyalogoszászlóaljak, valamint a német 885. nép
felkelő-zászlóalj egy 80 fős osztaga védett. Itt volt 
még egy német utász- és egy német riadószázad is 
(80—80 emberrel.) Lüzérségi megerősítésüket egy né
met légvédelmi ágyús (3 db 88 mm-es löveggel) — és 
két gépágyús üteg (6 db 37 mm-es és 6 db 20 mm-es 
gépágyúval), továbbá egy magyar légvédelmi ágyús 
üteg (6 db 40 mm-es gépágyúval) látta el.12 Decem
ber 13-án Mosonmagyaróvárról beérkezett Balatonal
mádiba az 59. utász-zászlóalj, melynek századai Fűz
fő, Lihany és Aszófő községekben települtek. A part
védelmet két magyar páncélvonattal is megerősítet
ték: a „Botond" páncélvonat Balatonfűzfőt, a 101. 
sz. páncélvonat magas szerelvénye pedig továbbra is 
a Balatonfűzfő—Lapolca közti vasútvonalat biztosí
totta. A 25. gyalogezred a Balatonfűzfő és Király
szentistván közti védőállásokat, az l/III. zászlóalj 
pedig a vilonyai reteszállást szállta meg. A partvédel
met támogatta a 204/7. fényszóróüteg 18 db légvé
delmi fényszóróval. A hadosztály 9 magyar és 2 
német zászlóaljból álló védelmét ekkor még mindösz-
sze 4 db nehéz páncéltörő ágyú és a 26. tábori tarac-
kos tüzérosztály 3 könnyű ágyús ütege támogatta. 
December 12-re a sérült 102. sz. páncélvonatot is a 
balatoni állásokba vezényelték, azonban a szerelvény 
a harcok végéig a tapolcai fűtőházban vesztegelt javí
tás alatt. December 12-re az Illey-csoport aknászosz
taga 110 db lehorgonyzott úszóaknát telepített a 
Lihany-félsziget előtt, 200 akna még szállítás alatt 
állt. A december 12-i jelentés szerint a német „Ma
rine Sonderkommando" és a magyar folyamőrség két 
csoportban járőrözött a Balatonon 9 db rohamcsó
nakkal és 13 db felfegyverzett polgári motorcsóna
kon. December 14-re beérkezett a német ,,Dél" 
Hadseregcsoport közvetlen 912. könnyű rohamcsó
nak parancsnokság 27 db rohamcsónakkal. A parancs-

567 



nokság Pécselyre, az 1. szakasz Balatonfüredre, a 2. 
szakasz Udvariba, a 3. szakasz pedig Akaiiba tele
pült.13 

December 10—11-én a nyilas Honvédelmi Minisz
térium és Hadseregfőparancsnokság utasítására a 9. 
magyar tábori póthadosztályt (pk.: Fónagy János ve
zérkari ezredes) a 3. magyar hadsereg alárendeltségé
be utalták (a hadsereg törzs december 8-án Balaton
almádiból Nagyigmándra települt.) A terv az volt, 
hogy a tábori póthadosztály egyetlen magasabb
egységével, a 6. gyalogezreddel és az alárendeltségé
be utalt 1. magyar folyamdandárral átveszi a balato
ni védőállásokat Keszthely (kizárva) és Balatonfűzfő 
(kizárva) között a 25. magyar gyalogoshadosztály
tól. A póthadosztály törzse Nagyvázsonyba települt 
(honnét a 3. magyar hadsereg kiképzőtábora Zircre 
távozott.) A terv az volt, hogy a Tapolca—Tótvázsony 
gyülekezőhelyekre irányított törzspótszázadok 
legénységéből felállítják és a póthadosztálynak alá
rendelik a 91., 92. és 93. gyalogezredeket. Parancs 
volt arra vonatkozólag, hogy az ezredek zászlóaljait 
egyazon területről állítsák össze. December 18-án a 
3. hadsereg parancsnoksága a póthadosztályt rendes 
sorhadosztállyá minősítette át. December 19-re Dí
szeiben megszervezték a 91. és 92. gyalogezredeket. 
Mivel ezred- és zászlóaljparancsnokok nem voltak, 
helyükbe századosokat áUitottak. Emberanyag még 
lett volna, fegyver és felszerelés viszont nem volt.1 

December 25-én a — Sió menti harcokban szinte 
teljesen megsemmisült, majd Várpalota védelmi kör
zetbe visszavont — 20. magyar gyalogoshadosztály 
roncsait az 1. német páncéloshadosztály átadta a II. 
magyar hadtestnek. A hadosztály - a 13., 14. és 23. 
gyalogezredek törzsein kívül — két harccsoportból 
állt: Fraknóy százados csoportjából (a 20. légvédelmi 
gépágyúsütegből, a 152/1. utászszázadból és 3 db ne
héz páncéltörő ágyúból), valamint a 20. lovasszázad
ból, amely egy aknavető- és egy páncéltörő ágyús 
szakasszal (2 db aknavető és 2 db 75 mm-es löveg) 
volt megerősítve. December 25-én a 20. magyar gya
logoshadosztály parancsnoksága Urkútra települt, s a 
megszüntetett 9. gyalogoshadosztálytól átvette a 91.., 
92. és 93. gyalogezredeket (összesen 9 zászlóalj, kb. 
250 tiszt, 4500 főnyi legénység, 100 golyószóró, 20 
géppuska, 6 nehézpuska.) Megváltoztatva a hadrendi 
számokat, újra felállították a 13. gyalogezredet (a 
91. gyalogezredből), a 14. gyalogezredet (a 92. gya
logezredből) és a 23. gyalogezredet (a 93. gyalogez
redből.) December 27-én módosítottak az eddigi ter
veken. A 25. magyar gyalogoshadosztályt nem vezé
nyelték el a móri reteszállásba, sőt a 14. és 23. gya
logezredeket (a volt 92. és 93. gyalogezredeket) is a 
25. gyalogoshadosztálynak rendelték alá. December 
28-án a csapatok nélkül maradt 9. gyalogoshadosz
tály törzsét Tapolcára irányították (itt maradt 1945. 
január 12-ig.) Ugyanezen a napon tömörítették a 25. 
magyar gyalogoshadosztály védelmi rendszerét. A 
hadosztály a Balatonfűzfő és Zánka К 1,5 km közti 
vonalra vonta össze erőit. A hadosztály ÉK-i szár

nyának — valamint a III. német páncéloshadtesttel 
való csatlakozás — biztosítására december 28—29-én 
a hajmáskéri kiképzőtáborból a balatonakarattyai 
védőállásokba szállították az 1. SS magyar roham
ezred (pk.: Ney Károly SS-őrnagy) egyik rohamva
dász-zászlóalját (pk.: Dömötör Gyula SS-főhadnagy.) 
Miután az 1. gyalogezred I. és II. zászlóaljait decern 
ber 18—19-én Székesfehérvár védelmére vezényelték 
(és a két zászlóalj ezekben a napokban Mórnál har
colt), a Balatonfűzfő és Csopak közti partvonalat a 
— „Balaton" őrzászlóaljjal és 5/1. őrszázaddal megerő
sített — 25. gyalogezred három zászlóalja szállta meg. 
A Csopak- Udvari —Tihany védelmi körzetben a 26. 
gyalogezred három zászlóalja összpontosult. Mivel 
a II. magyar hadtest parancsnoksága egy újabb szov
jet áttörésre számított Szántód—Tihany között, az 
újonnan kapott 14. és 23. gyalogezredeket Zánka— 
Udvari és Nagyvázsony körzetében vonta össze, ké
szenlétben egy ellenlökésre, ha a szovjet csapatok 
netán Veszprém irányába törnének előre Tihany kör
zetéből.15 Közben tovább folytatódott a csapatok 
feltöltése a beérkező pótszázadokkal. December 26-
án hajnalban Tapolcára érkezett Győrből a 16/4. és 
16/5. törzspótszázadokat 27-re Tótvázsonyba vezé
nyelték a „Stadler" gyűjtőcsoporthoz. A 16/5. törzs
pótszázadot a Hidegkúton gyülekező 23/111. zászló
aljnak (pk.: Potyondi szdos.), a 16/4. törzspótszáza
dot pedig a 23/IV. zászlóaljnak (pk.: Szegedi szdos.) 
rendelték alá. December 30-án a 23/IV. zászlóaljat a 
szentkirályszabadjai repülőtérre vezényelték, s itt 
szétosztották: zömét Mórra vezényelték az 1. gyalog
ezred feltöltésére, 37 embert pedig a Literen állomá
sozó 25/1. zászlóaljhoz (pk.: Borsich őrgy.) irányítot
ták. December 30-án a balatoni állásokban védő 25. 
magyar gyalogoshadosztály változatlanul 9 magyar 
és 1 német zászlóaljból állt, 3700 főnyi harcolólét
számmal, és 8 db nehéz páncéltörő ágyúval. Beérke
zett a hadosztály tüzérsége is: a 2., 26., 37. tábori 
tarackos tüzér- és 2. közepes aknavető osztály, vala
mint a 26/4. közepes tarackos üteg, összesen nyolc 
könnyű- és egy nehéz ágyús üteggel. Befejezte felvo
nulását a védőállásba a II. magyar hadtest közvetlen 
tüzérsége is: a 73., 84. tábori tarackos-, a 6. tábori 
pót tüzér- és 153. sorozatvető tüzérosztály és a II/2. 
közepes gépvontatású tüzérosztály.1 6 

December 28-án a védőállás Zánka K. és Keszt
hely K. közti szakaszát a 20. magyar gyalogoshad
osztály vette át (pk.: Tömöry Jenő vörgy., Tapolca.) 
A hadosztály főerejét a (91. gyalogezredből átszámo
zott) 13. gyalogezred 3 zászlóalja képezte. A hadosz
tálynak rendelték alá a Kővágóörsön visszamaradt 
l/Hí. zászlóaljat és a Révfülöpön működő műszaki 
tiszti tanfolyamot (pk.: Szathmáry-Király Frigyes 
aies.) A hadosztálynak volt alárendelve az 57. utász
zászlóalj (Révfülöp, Balatonederics), valamint az 
Ujdörögdpusztán a hadosztály 20. kiképzőzászló
alja (pk.: Fekete Pál szdos.) December 30-án a had
osztály 3 zászlóaljból állt (400-400 fővel), s aláren
deltségében volt a 25. magyar gyalogoshadosztály 2 
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zászlóalja (400300 fővel.) A hadosztály 1900 főnyi 
harcolólétszámmal rendelkezett, tüzérségi erők 
nélkül. Állományában mindössze 1 db nehéz páncél
törő ágyú volt.17 A hadosztály 43 km-es partvonalát 
támpontszerű tábori őrsökkel biztosította. 

A december 8-ról 9-re forduló éjszaka lezajlott 
szovjet — rohamcsónakos — támadóakció után a ba
latoni védelmi vonalban viszonylagos nyugalom ho
nolt. Csak december 12-én érte szovjet aknavető tűz 
Tihany-félszigetet, s hajtott végre harcfelderítést a 
26/1. magyar zászlóalj. A felderítők a déli parton hú
zódó műúton nagy szovjet páncélos felvonulást ész
leltek. „Petrohán József szakaszvezető járőre — írta 
a „Hadsereg Híradó" — például egy éjszakán át lapult 
Siófok körzetében a nádasban, s úgy figyelte meg az 
ellenséges mozdulatokat a műúton. Másnap reggel az 
éppen támadó stukák (német zuhanóbombázók, 
Sz.) tüzének védelme alatt a tavon keresztül evezve 
akartak visszajönni. Az üldöző kozákok tüzéből ki 
is kerültek, a tó közepétől azonban vontatók segít
ségével tudtak csak az erős hullámzásból kijönni. 
Másnap Tompa József tizedes ismételte meg harmad
magával a felderítő vállalkozást, s értékes híreket hoz
tak az ellenséges mozdulatokról." A december 13-i 
jelentések is megjegyezték, hogy a magyar felderí
tés Siófokon nagy szovjet erőket és a Siófok—Lep
sény közti úton élénk gépjárműforgalmat figyelt meg. 
A december 14-i magyar felderítés a Tihany-félszi-
gettel szemben néhány páncélost, valamint kb. 50 db 
készenlétbe helyezett vízijárművet figyelt meg. De
cember 15-én a magyar felderítésen kívül semmiféle 
harctevékenység nem volt. Több napi nyugalom után, 
december 19-én a szovjet tüzérség zavarótüzet lőtt 
az ÉNy-i partvidék több települése — elsősorban Ti
hany — ellen. December 26-án fellángoltak a harcok: 
Badacsonytomajnál a magyar partvédelem egy — öt 
rohamcsónakon közeledő — szovjet felderítőcsopor
tot vert vissza. Ugyanakkor a magyar tüzérség tűz-
csapásai szétszórták a Tihany-félszigettel szemben fel
derített szovjet vízijármű csoportosítást. A december 
27-i jelentések szerint a —10 С fok hideg miatt a Ba
latonon zárt jégtakaró alakult ki, de csak a part kö
zelében volt teherbíró. Másnapra a jégtakaró teljesen 
beállt a szántódi szorosban, ami azonnali intézkedé
seket követelt a víztükör nyitvatartása érdekében. 
December 29-én a jégmező a partvonaltól 1000 
méteres mélységig járhatóvá vált.1 Miután a jégmező 
megakadályozta a hadihajók járőrözését és növelte 
a szovjet átkelés veszélyét, a II. magyar hadtest mű
szaki parancsnoka elrendelte Balatonfürednél és Ti-
hanynál 2—3 m széles csatorna kivágását a parttól 
átlagosan 1 — 1,5 km-re. A csatornákat — betonnal 
beöntött orrú — alkalmi jégtörő hajók vágták a jég
mezőben. A csatorna azonban hamar befagyott, il
letve a feltorlódott jégtáblák vastagították a jégmezőt. 
Ezért az Illey-csoport aknászosztaga robbanózárakat 
telepített. A jégmezőn 8—10 méterenként aknákat 
telepítettek. A tihanyi révnél pedig — 250 méteren
ként - fenékaknákat telepítettek (egyenként 300 kg 

TNT töltettel), melyeket lékeken át süllyesztettek a 
fenékre, s a parti figyelőkből voltak robbanthatók 
elektromos vezetékkel.19 A beálló jégmező miatt 
sűrítették a partvédelmi állásokat is. Január 2-án 
délelőtt a 25/1. zászlóaljat elindították Literről — 
Vörösberényen és Balatonalmádin át — Alsóörsre. 
A zászlóalj 2. százada elfoglalta védelmi körleteit: 
a század egyik harmada Alsóörstől Ny-ra, második 
harmada K-re foglalt állást, harmadik harmada pedig 
tartalékban maradt. „Az emberek kinn vannak az 
őrsökön — írta Ágh Zoltán főhadnagy századparancs
nokhelyettes naplójában —, nappal a vasút és az or
szágút mentén elhelyezett körletekben figyelik a Ba
latont, éjjel pedig a Balaton jegén — körleteik előtt — 
figyelnek. Kelet felől állandó ágyúzás, Tihany felől 
nehéztüzérségi tűz. Január 4: Az őrsök ellenőrzése-, 
vannak itt folyamőrök is, akik a jeget hajókkal törték. 
A mai nap teljesen befagyott a víz. Az őrsöket faku
tyával lehet csak végigjárni. A túlsó part felől erős 
ágyúzás. Állítólag Fonyódig törtek előre csapataink. 
Siófok és Zamárdi felől erős rakétázás. Füreden 
iszonyú detonációkkal robbantják a jeget."20 

A BALATONI VÉDELMI VONAL 
A NÉMET FELMENTÉSI KÍSÉRLETEK 

IDŐSZAKÁBAN (1945.január 1-26.) 

1945. január 1-én este a 6. német hadsereg megin
dította „Konrád" fedőnevű felmentési kísérlet soro
zatát Budapesten körülzárt erőinek kiszabadítására. 
A „Konrád—I." fedőnevű ellentámadás Tata körzeté
ből indult meg Esztergom és Bicske általános irányok
ba. Annak ellenére, hogy az események nem érintet
ték a balatoni védelmi vonalat, várható volt, hogy a 
harcok rövidesen áttolódnak a Balaton térségébe is. 
A magyar csapatok között mindenütt tömegessé vált 
a szökés. Mivel a Balaton is befagyott, itt is megin
dultak a szökések a szovjet csapatok oldalára. A ja
nuár 6-ról 7-re forduló éjszaka a Tihany-félsziget 
sajkodi partszakaszán védő 26/111. magyar zászlóalj
tól 56 katona szökött át a Balaton déli partján hú
zódó szovjet állásokba. Az eset hírére a német „Dél" 
hadseregcsoport parancsnoksága a legszigorúbb meg
torlást és megelőzést követelte a 3. magyar hadsereg 
és a II. magyar hadtest parancsnokságaitól. A Bala
tonfüreden állomásozó 25. magyar gyalogoshadosz
tály parancsnokságának tábori bírósága — mint rög
tönítélő bíróság — a következő napokban hat halálos 
ítéletet hajtatott végre szökés bűntette miatt. Január 
10-én az aszófői murvabányában agyonlövéssel ki
végezték Weisz József tizedest (24 éves, Balatoncsi-
csó) és Albert József tizedest (27 éves, Balatoncsi-
csó.) Január 13—22—26-án a honvédségből való ki-
csapásra és kötéllel végrehajtandó halálbüntetésre 
ítélték és kivégezték: Varjú László honvédet, Szűcsi 
András és Mészáros Ráfáel őrvezetőket és Zsolnai 
Zoltán honvédet. Egy-egy személyt örvényesen és 
Aszófőn, két személyt pedig a tihanyi apátsági major 

569 



udvarán akasztottak fel nyilvánosan. Három szöke
vény katonát Ajkán lőttek agyon, s január 18-án 
a 20. magyar gyalogoshadosztály parancsnokságának 
tábori bírósága a tapolcai községháza udvarán lövette 
agyon a katonaszökevény Antal Mihály honvédet 
(37 éves, Lesenceistvánd.) Január 30-án 09 órakor a 
keszthelyi Andrássy téren nyilvánosan agyonlőtték 
Frank Miklós (31 éves, gépészmérnök, Keszthely) 
zsidó vallású szökött munkaszolgálatost.21 

A Dunántúl ÉK-i negyedében lezajlott német 
„Konrad-I", majd „Konrad-II" fedőnevű ellentáma
dások időszakában a balatoni védővonalban viszony
lagos nyugalom volt. A kölcsönös tüzérségi tűzharc 
is csak időleges volt. Január 6-án délután a Balatonal
mádi körzetében felvonuló német 959/8. mozsárágyús 
üteg 21 cm-es lövegei hatalmas detonációk közepet
te lőtték a déli part szovjet állásait. „Január 7-én — 
írta Ágh Zoltán főhadnagy naplójában - délelőtt 
11 órakor a 25/1. zászlóalj egy részét Alsóörsről Ba
latonfüredre vezénylik. Csopakon a zászlóalj parancs
nokságon összegyűlt a 25. gyalogezred I., II. és III. 
zászlóaljának összes leadandó embere: 11 tisztes 180 
fő legénység. Indulás gyalog a hóesésben Balatonfü
redre. A tisztek a Grand Hotelben, a legénység az 
elemi iskolában szállásolva. A hadosztály (t. i. a 25. 
magyar gyalogoshadosztály, Sz.) parancsnokságon 
jelentették be, hogy az embereket a 20. gyalogoshad
osztálynak, Tapolcára adják át Január 8: A 25. gya
logoshadosztály keretében megalakult Balaton-zászló
alj is embereket vett át a csoporttól (tiszteket első
sorban.) A maradék a páncélvonattal Tapolcára indult 
17 órakor. Hozzánk jött még 30 tiszt és 80 fő legény
ség. Közben óvatosan jöttünk (t. i. a páncélvonattal), 
mert az oroszok helyenként belőtték a vasutat, s 
minden vonatot megaknáztak. Egy baka egy kézigrá
nátot kidobott, azt hitték, hogy orosz belövés. Meg
érkezés 20 órára Tapolcára. Az elszállásolás nehezen 
ment, zsúfolt a város. Január 9-én: fél 9-kor a hadosz
tály parancsnokságon megtudtuk, hogy Ujdörögd-
pusztára megy az alakulat. Menet, fél 12-re megér
kezés, itt alakult meg a 20. gyalogoshadosztály ki
képzőzászlóalja (pk.: Fekete Pál százados.) A munkás
század parancsnoka Ágh Zoltán főhadnagy. Igen sok a 
tiszt, alvás szalmán. Január 10: délelőtt megalakult 
a munkásszázad törzse 21 tiszttel. Óriási létszám! 
Sokan vannak a győri menetszázadokból, főleg idő
sebbek. Január 13: hajnaltól az egész kiképzőzászló
alj a 9. gyalogoshadosztályhoz került. A hadosztály
parancsnok Ujdörögdön járt. A század tiszti létszáma 
már 24 fő. Egész zászlóaljra való létszám."22 

Január 7-én a II. magyar hadtest parancsnoksága 
(Ajka) bizalmas tájékoztatót kapott a német „Dél" 
hadseregcsoporttól, illetve a 3. magyar hadseregtől, 
hogy a kudarcba fulladt két „Konrád" ellentámadás 
után rövidesen új német ellentámadás indul „Kon
rád-III" fedőnévvel Budapest felmentésére. Ehhez az 
ellentámadáshoz a balatoni védőállásban lévő 25. 
magyar gyalogoshadosztálynak is csatlakozni kell, s a 
Balaton teljes partvédelmét a 20. magyar 

gyalogoshadosztálynak kell átvenni. Ugyanakkor a 
20. gyalogoshadosztálynak is fel kell készülnie egy 
vállalkozásra a Balaton jégmezőin át a déli parti szov
jet állások ellen — a Balatonudvari és Akaii partvo
nalról — egy magyar és egy német zászlóalj beveté
sével. A felkészülésre — a csónakok, jégszánok, pal
lók összegyűjtésére — 10—14 napot adtak. 

Január 10—15 között a balatoni védőállásban a 
helyzet változatlan volt. A 20. gyalogoshadosztály 
fő erejét továbbra is a 13. gyalogezred képezte (pk.: 
Hernády Károly alezredes, Gyulakeszi), az alábbi 
erőkkel: a 13/1. zászlóalj (pk.: Ambrus százados) a 
Badacsonytomaj—Révfülöp, a 13/11. zászlóalj (pk.: 
Seréndy István százados) a Nemesgulács, Szigliget, 
Balaton-öböl; a 13/111. zászlóalj pedig a Balatongyö
rök, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás, Keszthely K. te
repszakaszon védett. A Kővágóörsön összpontosított 
1 /III. zászlóalj a hadosztály gyalogsági-parancsnoká
nak, Csoknyai Pál ezredesnek irányítása alatt állt. 
A zászlóaljat leventékből és idősebb korosztályokból 
szervezett „partőrséggel" egészítették ki. A csapatok 
tüzérségi támogatását a 8. tábori tüzérosztály látta el 
(pk.: nemesbonyhádi Perczel János alezredes.) 

Zánka K-i szélétől kezdődött a 25. magyar gyalo
goshadosztály védelmi szektora (pkság.: Balatonfü
red): Aszófőtől Balatonfüredig a 26. gyalogezred 
(pksága.: Aszófő), Balatonfüredtől Balatonkeneséig az 
Illey- és Andreisz-harccsoportok, valamint a Balaton
zászlóalj. A védelmi rendszerben helyezkedett el a 
204/7. fényszóróüteg 10 db légvédelmi fényszóróval, 
a 11/11. elektromos-akadály raj, valamint - Fűzfőn, 
Aszófőn és Tihanyban — az 59. utász-zászlóalj száza
dai. A védőkörletben volt a német „Carl"-zászlóalj, 
amely nem a 3. magyar hadsereg II. magyar hadtes
tének, hanem a német „Kommandant des 
Plattensee "-nek (pk.: Hilmstedt kapitány) volt alá
rendelve. 

Január 12-én a II. magyar hadtest parancsnoksága 
(pk.: Kudriczy István altábornagy) Ajkáról Balatonfü
redre települt. Egyidejűleg a csapatok nélkül maradt 
9. tábori póthadosztály Tapolcán (december 28-tól) 
lévő parancsnoksága feloszlott. Parancsnoka, Fónagy 
János vk. ezredes átvette a 20. magyar gyalogoshad
osztály vezetését Tömöry Jenő vezérőrnagytól, aki 
viszont az újonnan szervezett 6. sz. „Görgey" hadosz
tály megszervezésére és parancsnokságára kapott meg
bízatást. 

Még mielőtt sor került volna a 25. magyar gyalo
goshadosztály elszállítására, január 16-án a német 
„Dél" hadseregcsoport parancsára a 20. magyar gya
logoshadosztálytól elvették a 13. gyalogezredet és a 
8. tábori tüzérosztályt, valamint az 57/3. utász-szá
zadot, melyeket át kellett adni a 8. német hadsereg
nek Zólyom (Zvolen) védelmi körzetbe. A 13/111. 
zászlóalj és a 8. tábori tüzérosztály három ütege még 
a nap folyamán elindult Győrbe. Január 17-én elindí
tották vasúti szállítással Sümegig a 13/1. zászlóaljat, 
18-án pedig a 13/11. zászlóaljat és az 57/3. utász-szá
zadot, honnét gyalogmenetben folytatták útjukat 
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szintén Győr felé. Egyidejűleg а 92/11. zászlóaljat a 
25. magyar gyalogoshadosztálynak adták át. Az 
elszállítások után a 20. gyalogoshadosztálynál csak a 
14/11. zászlóalj és a 21/3. ágyús üteg maradt. A had
osztály parancsnoksága ekkor követelte, hogy a IV. 
német páncéloshadtestnek (Szlovákiában) alárendelt 
— s az októberi harcokig a 20. magyar gyalogoshad
osztályhoz tartozó — 23/1. és 9/1. zászlóaljakból szer
vezett „Botond"-harcsoportot rendeljék a hadosztály 
alárendeltségében a Balatonhoz. A német hadvezetés 
méltányolta a kérést, s a harccsoport február 6-ra 
beérkezett a balatoni védőállásba. Mivel a harccso
port szállítása elhúzódott, január 16-án a 20. magyar 
gyalogoshadosztály alárendeltségébe utalták a 3. 
magyar hadsereg kiképzőezredét (pk. : Botond László 
ezredes) három zászlóaljjal és 3 db nehéz páncéltörő 
ágyúval.2 3 

1945. január 18-án hajnalban megindult a IV. SS 
páncéloshadtest - „Konrad-III" fedőnevű - ellen
támadása a Balatontól É-ra, a Balatonakarattya és 
Csór közti 25 km-es vonalon. A hadtest déli — jobb 
— szárnyán támadó 3. német páncéloshadosztály 
január 18-án a déli órákra áttörte az 1. szovjet 
megerődített körlet állásait Lepsény körzetében, 
majd sugarasan szétbontakozva tört előre Siófok és 
Enying irányokba. A Siófok felé előnyomuló 394. 
német páncélgránátosezred — megerősítve az 1. 
páncélos felderítő-, 1335. páncélvadász- és 219. 
rohampáncélos-osztályokkal január 19-re elfoglalták 
Siófokot. 

Január 19-én a 25. magyar gyalogoshadosztályt 
kivonták a balatoni védőállásokból, s a 3. német pán
céloshadosztály mögött, második lépcsőben harcba 
vetették. Míg a 26. gyalogezred I. és II. zászlóaljai 
Mezőszilas irányába nyomultak előre, a 25. gyalog
ezred három zászlóalja Siójut és Siófok szélességben 
nyomult előre. Miközben az ezred 25/111. zászlóalja 
Siójut és Siófok K-i széle között foglalt el védelmi 
állást a Sió-csatorna északi töltése mögött, az ezred 
I. és II. zászlóaljai benyomultak Siófokra. A Siófok
ra elsőlépcsőben benyomuló 25/1. zászlóalj január 
20-án tovább folytatta támadását Balatonkilitin át. 
Miután a szovjet csapatok harc nélkül Ságvárig vonul
tak vissza, a magyar gyalogság és néhány német pán
célos a Ságvártól ÉNy-ra lévő káptalani majorig tört 
előre. Egyidejűleg a német páncélosok - a 25/11. 
magyar zászlóalj részeivel és magyar fogatolt tüzér
séggel — Zamárdiig nyomultak előre. Miután a német 
páncélosok visszavonultak, a Zamárdi és Ságvár felé 
előnyomuló magyar zászlóaljakat váratlanul nagy 
erejű szovjet ellenlökés érte. Mindkét irányból pánik
szerű visszavonulás kezdődött. A magyar fogatolt 
tüzérség vágtában vonult vissza Siófokra, s utánuk 
özönlött a magyar gyalogság, melyet Zamárdi és Ság
vár felől szovjet gépesített csapatok üldöztek hét 
harckocsi támogatásával. A visszavonulók biztosítá
sára azonnal bevetették a 25/11. zászlóalj főerőit és a 
25. páncélvadász-osztály lövegeit. Mivel az üldöző 
szovjet harckocsik már benyomultak Siófok D-i 

részébe, Balatonújlakra, a magyar csapatok a Sió
csatorna vonalában igyekeztek kiépíteni védelmüket. 
Január 20-án déli 13—14 óra között heves tűzharc 
alakult ki a csatorna vonalán. Egy Zamárdi felől 
támadó szovjet T—34/85-ös harckocsit a Sió-hídnál 
tüzelőállásban lévő egyik magyar 75 mm-es páncéltö
rő ágyú (lövegparancsnok: Oldal tizedes) találata érte 
a hídtól D-re. A harckocsi felrobbant, s tornya le
szakadt. Az éjszakai órákban tovább támadtak a 
szovjet csapatok három harckocsi támogatásával. 
A szorongatott magyar egységek támogatására — Far
kas alezredes parancsára — egy friss századot vetet
tek harcba, amely a további szovjet előretörést leál
lította.24 Január 21-re a harcok elcsendesedtek Sió
fok körzetében. A 25. magyar gyalogezred I. és II. 
zászlóaljai Siófokon és az attól D-re kialakított kis 
harcászati hídfőben rendezkedtek be védelemre. 

Január 20-án a balatoni védőállások teljes szaka
szát a 20. magyar gyalogoshadosztály vette át. A Ba
latonkenese és Zánka K. közti szakaszt a Csoknyai-
harccsoport (pk.: Csoknyai Pál ezredes, Balatonfüred) 
vette át. Balatonkenese és Tihany között a „Balaton" 
zászlóalj két százada helyezkedett el: az 5/1. őrszázad 
Balatonkenese és Balatonalmádi között, a zászlóalj 
1. százada pedig (pk.: Ongel szdos.) Balatonalmádi és 
Csopak között volt védelemben. A zászlóalj 2. és 3. 
századai a Sió-arcvonalban kerültek bevetésre. 
Tihanytól Zánkáig a 14/11. zászlóalj, valamint az 57. 
utász-zászlóalj 1. és 2. századaiból (pk.: Telkes Jenő 
örgy.) és a IV/2. utász-századból összevont csoport, 
továbbá a 21/3. ágyús üteg védett. Zánkától Kővágó
örsig az 55. határvadász portyázó-osztály, Kővágó
örstől Keszthely K-i széléig pedig a 20. felderítőzász
lóalj (pk.: Szabó ales.) 20. lovasszázada, egy kerék
páros- és egy páncélgépkocsi-százada biztosított. A 
20. felderítő-zászlóaljnak volt alárendelve a part
menti vasútvonalon mozgó 101. sz. páncélvonat is. 
Az Illey-csoport aknászosztaga ellenőrizte folyama
tosan a Balaton jegének teherbíróképességét. A „Bo
tond" páncélvonat továbbra is Balatonfűzfőnél biz
tosított; a 102. sz. páncélvonat pedig a hadosztály 
tartalékát képezte Tapolcán. Továbbra is a védelmi 
rendszerben maradt a 204/7. fényszórósüteg és a 
11/11. elektromosakadályraj. A német „Carl"-zász-
lóaljat január 27-én Tihanyból Komáromba vezé
nyelték.2 s 

A 25. magyar gyalogoshadosztálynak Siófok álta
lános irányba való bevetésével egyidejűleg, január 
20-án a hadosztály egyes részeit — elsősorban a 26/1. 
zászlóaljat (pk.: Pataki Imre szdos.) — a Balaton je
gén át akarták harcbavetni Szántód irányába. A ked
vezőtlen jégviszonyok miatt — és arra a hírre, hogy a 
szántódi partoknál 26 db szovjet páncélos áll készen
létben — a támadás végrehajtását elnapolták. A zász
lóaljat még a nap folyamán vasúti szállítással Balaton
fűzfőre irányították, honnét gyalogmenetben 
nyomult előre Enying, Mezőszilas irányába.26 

Másnap, január 21-én viszont a magyar 92/11. zászló
alj részeit a hajnali órákban megindították a jégmezőn 
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át Zamárdi felé. A magyar gyalogság elérte a partot, 
sőt benyomult Zamárdiba, de a szovjet csapatok 
ellenlökése visszavonulásra kényszerítette őket2 

Január 22-én a 3. magyar hadsereg harcálláspontja 
közelebb települt az arcvonalhoz: Balatonfűzfő 
gyártelepre költözött. 

Miközben Budapesttől DNy-ra tombolt a „Kon
rád—III" fedőnevű ellentámadás, január végére a ba
latoni arcvonalszakaszon továbbra sem zajlottak je
lentős események. A 20. magyar gyalogoshadosztály 
sávjában január 21-én — az Ujdörögdön összpontosí
tott — felderítő-osztályt Balatonedericsre, a 14. gya
logezred törzsét pedig Gyulakeszibe irányították. 
Január 23-án a munkásszázad tisztilétszámából tíz 
főt elvezényeltek a Halápra települt páncéltörőágyús 
századhoz, valamint a Hajmáskéren szervezés alatt 
álló „Hajmáskér" zászlóaljhoz.28 Hasonlóan vi
szonylagos nyugalom honolt a Balaton DNy-i tér
ségében is. A 3. magyar hadsereg és a 2. német pán
céloshadsereg csatlakozását január közepén Keszt
hely és Alsópáhok körzetében, a „Margif'-vonal 
állásaiban a 217. magyar erődzászlóalj (pk.: Kapo-
csányi János szdos., Alsópáhok) biztosította (a 2. 
német páncéloshadsereg XXII. német hegyihadtes
tének alárendelt 118. német vadászhadosztály része
ként.) Ettől délre, Sármellék körzetében a „Zirczy 
Antal alezredes harccsoportja" összpontosult: két 
huszárszázada (pkok.: Bubics Károly és Balogh Ká
roly századosok) Fenékpusztánál voltak védőállás
ban; „Muraszombati Karhatalmi-százada" Égenföld-
nél, „Zalaegerszegi Karhatalmi-százada" pedig Bala
tonmogyoródon összpontosult. Január végén a 212. 
magyar erődzászlóaljat is Fenékpusztára vezényelték. 
A „Margit"-vonaltól K-re — az öv-csatorna mentén 
déli irányba (Barcsig) kiépített „Richard"-vonalban, 
annak É-i szárnyán a XXII. német hegyihadtest 118. 
német vadászhadosztálya védett Balatonmáriától Mar
caliig. A vadászhadosztály É-i szárnyán, Balatonmá
riánál a 221. magyar erődzászlóalj volt állásban, ettől 
D-re pedig a 6. SS rendőrzászlóalj, illetve a kapos
vári csendőrzászlóalj helyezkedett el.29 

Január 27-től megindult a szovjet ellentámadás, 
amely néhány nap alatt felszámolta a német „Kon
rád" felmentési kísérletek minden eredményét. A 
Sió-arcvonalon megindított szovjet ellentámadás 
során a szovjet 133. lövészhadtest 122. lövészhadosz
tálya január 29-én Ádándtól É-ra 10 km széles és 3 
km mély hídfőt alakított ki a 25. magyar gyalogos
hadosztály védelmében. Egyidejűleg — január 28-ról 
29-re forduló éjszaka — a szovjet csapatok átkelést 
kíséreltek meg a Balaton jegén Tihany irányába is. 
A vállalkozás azonban a partvédő tüzérség tüzében 
kudarcot vallott. Sikeresebb volt a szovjet támadás 
az ádándi hídfőből: január 30-ra Balatonszabadiig 
törtek előre. Siófok átkarolása azonban nem sikerült, 
mert a Pape-hadosztálycsoport 11. német harckocsi
ezrede és 6. német páncélos felderítőosztálya vissza
verték a szovjet erőket. A január 31-én délelőtt meg
indított német ellenlökés felszámolta a hídfőt, s a 
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122. szovjet lövészhadosztályt a Sió déli partvona
lára vetette vissza, öt napi súlyos harc után, február 
6-án a szovjet 133. lövészhadtest 122. lövészhadosz
tálya újra átkelt a Sión, s hídfőt harcolt ki Mezőko
márom és Siómaros között. A 25. magyar gyalogos
hadosztály és a 6. német páncéloshadosztály részei
nek makacs védelmét a Soponyánál végrehajtott 
szovjet áttörés rendítette meg. A szovjet átkarolás 
veszélye miatt, február 7-én délután a III. német 
páncéloshadtest parancsnoksága elrendelte a 25. ma
gyar gyalogoshadosztály visszavonulását is. A magyar 
csapatok szórványos utóvédharcok közepette ürí
tették ki Siófokot, melyet 7-én éjszaka a szovjet 151. 
lövészhadosztály 581., 626. és 683. lövészezredei, 
valamint 353. tüzérezrede elfoglalt.30 A németek 
február 8-án éjfélkor kiadott napijelentése szerint a 
nap folyamán a balatoni fronton harctevékenység 
nem volt. A „Roden" hadosztálycsoport — a 25. 
magyar gyalogoshadosztály, az 1. német páncélos
hadosztály részei és a 6. német páncéloshadosztály 
páncéloscsoportja — ,,az új főellenállási vonalat 
tervszerűen és az ellenségtől háborítatlanul elfoglal
ta." (Február 7-én a Balaton és a Sárvíz közti arc
vonalszakasz irányítását a 60. német páncélgránátos
hadosztály parancsnoka, Günther Pape vezérőrnagy 
átadta a 286. biztonsági hadosztály parancsnokának, 
von Roden vezérőrnagynak.) Február 9-re a „Roden" 
hadosztály csoport jobb szárnyán a 25. magyar gya
logoshadosztály stabilizálta főellenállási vonalát a Ba
laton K-i partjától 3 km-re É-ra lévő 139-es magassági 
pont, Balatonbozsok község közepe, Lepsény 1 km 
D., Mezőszentgyörgy D-i széle terepszakaszon. Feb
ruár 10-én a szovjet csapatok megkísérelték a főellen
állási vonal áttörését, sikertelenül. Február 11-én a 
Siófok—Lepsény közti úton a szovjet csapatok zász
lóaljerővel helyi áttörést értek el. A 25. magyar gya
logezred és a 6. német páncélos felderítő-osztály el
lenlökései azonban február 12-én a reggeli órákra a 
Balaton és a Lepsénytől 4 km-re DNy-ra lévő útke
reszteződésnél kialakított szovjet áttörést visszaszo
rították.31 Február 16-án a III. német páncéloshad
test jobb szárnyán — Balatonakarattya, Csajág, Bala-
tonfőkajár, Füle terepszakaszon — a „Margit"-vonal 
állásait a 3. német páncéloshadosztály 3. és 394. 
páncélgránátosezredeinek három zászlóalja és a 39. 
páncélos utász-zászlóalj szállta meg, összesen 5 db 
nehéz páncéltörő ágyúval. A 6. harckocsiezred 9 db 
P—V. Panther- és 9 db P—IV-es harckocsival és 2 
db rohamlöveggel, az 543. páncélvadászosztály pedig 
5 db Jgdpz—IV-es páncélvadásszal rendelkezett. A 
75. páncélos tüzérezrednek 4 könnyű- és 4 nehéz 
ágyús üteg volt az állományában. Miután a „Roden" 
hadosztály csoport megszűnt, a 25. magyar gyalogos
hadosztály 25. gyalogezredét és a 23. magyar roham
lövegosztályt a 3. német páncéloshadosztálynak ren
delték alá. (A 26. magyar gyalogezred II. és III. 
zászlóalját és 25. felderítő-zászlóalját az 1. német 
páncéloshadosztálynak, az 1. magyar gyalogezredet 
és a 26/1. zászlóaljat pedig a 23. német páncéloshad-



osztálynak rendelték alá.) Február 20-án ugyancsak a 
3. német páncéloshadosztály alárendeltségébeutalták 
a 25. magyar gyalogoshadosztály teljes páncéltörő 
tüzérségét: 10 db nehéz páncéltörő ágyút, valamint 
teljes tábori tüzérségét: 11 könnyű- és 1 nehéz 
ágyús üteget.32 

A Balaton keleti partvidékén dúló harcokkal egy
idejűleg a balatoni védőállásokban viszonylagos 
nyugalom honolt. Február 4-én a szovjet csapatok 
újabb átkelési kísérletet hajtottak végre a befagyott 
Balatonon át Nemestördemicnél. Az átkelés a part
védő tüzérség zárótüzében meghiúsult. Február 7-én 
viszont a magyar „Balaton "-zászló alj tói ment át a 
jégmezőn egy felderítőcsoport, s felvette a kapcsola
tot a Siófokról visszavonuló 25/1. zászlóaljjal. Február 
8-án az 57/1. és IV/2. utász-századoktól hajtottak vég
re több sikeres felderítő vállalkozást Balatonszárszó 
és Balatonszemes irányába. A nagy köd ellenére meg
figyelték, hogy február 8-án délután nagyobb szovjet 
páncélos erők vonultak fel Balatonszemesen át Bala
tonboglár felé. A felderítés alapján a magyar tüzérség 
zárótüzet lőtt — súllyal Balatonföldvár, Szántód, 
Zamárdi körzetében — az útkereszteződésekre, vala
mint kőröshegyi gyülekezési központra. Mivel február 
közepétől megindult a Balatonon az olvadás, erősíté
sek érkeztek a balatoni védőállásokba. Február 
6—7-én megérkezett a szlovákiai arcvonalszakaszról 
a „Botond" harccsoport (pk.: Botond László I. ales.) 
I. és II. zászlóalja. Február 15-én a — Tihany és Bala
tonkenese szakaszon védő — Csoknyai-harccsoportot 
megerősítették a 20. magyar páncélvadászosztálytól 
átadott 4 db nehéz páncéltörő ágyúval, majd február 
27-én ugyancsak ide vezényelték az 1/1. magyar ro
hamtüzér üteget. Február 21-én a 20. magyar gyalo
goshadosztálynak alárendelt 14/11. zászlóalj (pk.: 
Békássy Elemér őrgy.) sikeres harcfelderítést hajtott 
végre a Balatonon át Balatonföldvár felé, honnét a 
felderítők szovjet hadifoglyokkal tértek vissza. A 
másnap — február 22-én — kiadott német napijelentés 
szerint a IV/2. magyar utász-századtól két katona át
szökött a szovjet csapatokhoz. Február 24-én a II. 
magyar hadtest visszakapta a — február 9-én Komá
romba rendelt — 101. sz. magyar páncélvonatot, 
amely Balatonfüreden foglalt el tüzelőállást.33 

Hosszú szünet után, február 26-án a Balaton ke
leti partvidékén összpontosított szovjet 93. lövész
hadosztály „támadást hajtott végre a Balaton és a 
Siófok—Lepsény közti országút között, illetve attól 
erősen keletre, egyenként zászlóalj erőkkel. A tó és 
az út között a támadást leállították, az úttól K-re 
indított támadás helyi betörést ért el és elfoglalt egy 
majort Balatonbozsoktól 3 km-re Ny-ra." Másnap, 
február 27-én kora reggel magyar gyalogság és német 
lövészpáncélosok ellenlökést hajtottak végre és a 
majort (Kistekeres) visszafoglalták. Ugyanezen a 
napon — mivel a Balaton olvadása igen előrehaladt — 
harci készenlétbe helyezték a Balatonalmádiban 
összpontosított német hadihajós kisegységeket. Feb
ruár 28-án a 32. sz. német könnyű tüzérségi megfi

gyelőosztály Szántódnál kettő-, Siófoknál pedig egy 
szovjet könnyű ágyús üteg tevékenységét figyelte 
meg.34 

Február végén, március első napjaiban a német 
hadvezetés nagyarányú előkészületeket tett egy 
„Frühlingserwachen" („Tavasz Ébredése") fedőnevű 
— ellentámadás végrehajtására. A rendkívül rejtett 
előkészületeket súlyosan zavarták a magyar katonai 
átállások. Március 1-én kora hajnalban került sor az 
egyik legnagyobb átállásra. Balatonbozsoktól Ny-ra, 
a 25. magyar gyalogezred 55 emberből álló harcfel
derítő csoportot vezényelt egy szovjet támpont el
len. A csoportból csak öt ember tért vissza, ötvenen 
megadták magukat a szovjet csapatoknak. Az ügy 
a legmagasabb német katonai vezetés elé jutott, s 
maga az OKH követelt a magyar hadvezetéstől „drá
kói" szigort. Az intézkedések ellenére, március 3-án 
éjszaka ugyanott és ugyanazon magyar alakulattól 
újabb tíz ember szökött át a szovjet oldalra.35 

A „Frühlingserwachen" előkészítésénél a 6. né
met hadsereg vezetése (pk.: Balek pc. tábornok; 
Hajmáskér) terve az volt, hogy a 20. magyar gyalogos
hadosztály harccsoportjai a Balatonon át támadnak 
a szovjet védelem oldalába. Ennek megfelelően az 
Illey-csoport aknász egységei elkezdték az aknazárak 
felszedését Tihanynál és az almádi öbölben. Tervbe 
vették, hogy — 3 db hajóval vontatott uszályon — 
Balatonalmádiból Balatonszabadi felé a Balatonon 
át vetik harcba az I. német lovashadtest részeit. 
Ezek a tervek is hozzájárultak ahhoz, hogy március 
2-től a 20. magyar gyalogoshadosztály alárendeltsé
gében felállították a 14. gyalogezredet (pk.: Boldus 
György alezredes), melynek I. és II. zászlóaljait 
újoncokból, III. zászlóalját pedig az 55. határvadász 
portyázó-zászlóaljból szervezték meg. Március 6-ra 
a 20. magyar gyalogoshadosztály (parancsnoka feb
ruár 14-től Tilger Ferenc vezérőrnagy, Tapolca): a 
14. gyalogezred három zászlóaljából, valamint a IV/2. 
utász- és 57/1 utászszázadokból állt. Alárendelt
ségében volt az Illey-csoport, 3 kiképző-zászlóalj, 
összesen 2 db nehéz páncéltörő ágyú, valamint a 
23/1. ágyús üteg.36 

A BALATONI VÉDŐVONAL A NÉMET 
„TAVASZ ÉBREDÉSE" FEDŐNEVŰ 

ELLENTÁMADÁS, MAJD AZ AZT KŐVETŐ 
SZOVJET BÉCSI TÁMADÓ HADMÜVELET 

IDŐSZAKÁBAN (1945. március 6-30.) 

1945. március 6-án hajnalban — a Velencei-tótól 
(Dinnyés) a Balatonig (Balatonvilágos) terjedő 80 
km-es ívben megindult a német 6. SS páncéloshad
sereg négy hadtestének ellentámadása. A 26. szov
jet hadsereg szilárd védelme miatt a támadás minde
nütt nehezen bontakozott ki, de szinte teljesen ered
ménytelen volt a hadsereg jobb szárnyán, a Mező
szentgyörgy és Balatonvilágos között támadó I. né
met lovashadtest sávjában. Míg az Enyingtől K-re 
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támadó 3. német lovashadosztály lépésről lépésre 
tört előre, az Enying és a Balaton között harcba ve
tett 4. német lovashadosztály a támadás első nap
jaiban lényegileg egyhelyben állt a szovjet 93. lövész
hadosztály védelmi áUásai előtt. Március 6-án hajnali 
05 órakor a 4. német lovashadosztály 5. lovasezrede 
— minden tüzérségi előkészítés nélkül — rajtaütés
szerű csapást hajtott végre Alsótekeres körzetéből 
Gamásza-puszta, valamint az attól K-re emelkedő 
164-es magassági pont vonalán kiépített szovjet 
állások ellen. A gyalogságként harcba vetett lo
vasszázadok mögött nyomult előre a 70. német pán-
célvadász-osztály nyolc rohamlövege, négy P—H-es 
harckocsija és két Jgdpz. IV-es páncélvadásza. A haj
nali sötétség és havaseső okozta rossz látási viszonyok 
között a váratlanul előretörő német harccsoportok 
benyomultak Gamászapusztára, és elfoglalták a szov
jet főellenállási vonal első állásának egy részét. Dél
előtt 10 óra körül a szovjet 104. lövészhadtest első 
lépcsőjében védő 93. szovjet lövészhadosztály (pk.: 
K. A. Szergejev ezredes) csapatai a második állásból 
ellenlökést hajtottak végre, s a német erőket megin
dulási állásaikba vetették vissza. A március 7-én 02 

órakor kiadott német napijelentés szerint Gamásza-
pusztát és a környező magaslatokat a szovjet gyalog
ság — több harckocsi támogatásával — visszafoglalta. 
Az 5. német lovasezred 1., 2., 3. és 8. lovasszázadai 
súlyos veszteségekkel vonultak vissza. A vesztesé
gek nagyságára utal, hogy a nap folyamán csak a ba
latonkenesei temetőben az 5. német lovasezred 42 
elesett katonáját temették el. Annak ellenére, hogy a 
3. német lovashadosztály sikeresebben tört előre 
Enyingtől K-re, a 4. német lovashadosztály március 
7—8-án harctevékenységet nem folytatott. Március 
8-án a 4. német lovashadosztály alárendeltségébe 
utalták a teljes 25. gyalogoshadosztályt: az 1., 25. és 
26. gyalogezredeket, a 20. és 25. páncélvadászosztá
lyokat, a 25. felderítő-zászló alj at, a 2., 26. és 37. tá
bori tarackos- és 2. közepes aknavető-osztályokat, a 
26/4. közepes tarackos üteget, a 20. rohamtüzérosz
tály három ütegét és egy páncélvadász-századát (15 
db Jgpz. 38. „Hetzer" páncélvadásszal), a IV/3. lég
védelmi gépágyús üteg 8 db lövegét, a 25. híradó-
és 59. utász-zászlóaljakat, a 152. kerékpáros utász
századot és a hadosztály vonatot. Ugyancsak az I. 
német lovashadtest alárendeltségébe került a II. 

3. ábra. Támadó szovjet gyalogság és rohamlövegek. 
Abb. 3. Attakierende sowjetische Infanterieeinheiten und Sturmgeschütze 
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magyar hadtest közvetlen tüzérsége: a 73., 84. tábori 
tarackos-, 6. tábori pót tüzérosztályok, a 153. 
sorozatvető tüzérosztály és a II/2. gépvontatású kö
zepes üteg. 

Március 10-én a II. magyar hadtest parancsot ka
pott, hogy a balatoni védőállásokban lévő 20. magyar 
gyalogoshadosztály is adja át a 14. gyalogezredének 
parancsnokságát (pk.: Boldus György alezredes; Gyu-
lakeszi), valamint a Vászolyban összpontosított 14/1. 
— és a Révfülöpön állomásozó 14/111. zászlóaljait. 
Az ezredparancsnokság és a két zászlóalj március 10-
én rakodott be a révfülöpi vasútállomáson, s 12-re 
ért Lepsénybe, ahol az I. német lovashadtest (pk.: 
Harteneck lovassági tábornok; Mezőszentgyörgy) alá
rendeltségébe kerültek. A két zászlóaljat a következő 
napokban Enyingtől K-re, a 3. német lovashadosztály 
támogatására vetették ütközetbe. 

A 14. gyalogezred két zászlóaljának elszállítása 
után a Vászoly és Révfülöp védőkörzetet a 3. magyar 
hadsereg kiképzőezredéből (Vid) szervezett 3. kikép
zőezred (pk. : Botond László ezredes; Balatonarács) 
három zászlóalja vette át. A hadosztály alárendeltsé
gében maradt 14/11. zászlóalj (pk.: Kőfalvi Ferenc 
alezredes) és a 21/3. ágyús üteg a Balatonudvari (be
zárva) és Balatonkenese K. közti védővonalat tartot
ta megszállva (zömével Tihanyban összpontosulva.) 
Az említett partszakasz parancsnoka továbbra is 
Csoknyai Pál ezredes, a hadosztály gyalogsági parancs
noka maradt (Balatonfüred.) A Révfülöp és Keszthely 
(kizárva) közti vonalat a 20. felderítő-osztály egy ke
rékpáros szakasza szállta meg 4 db aknavetővel és 2 
db nehéz páncéltörő ágyúval. (A felderítő-osztály 
20. huszárszázada Balatonfüreden összpontosult. A 
20. gyalogoshadosztálynak volt még alárendelve a 
„Botond", a 101. és 102. páncélvonat, a 24/3. ágyús 
üteg, a 204/7. fényszórós-üteg, a 20. híradózászló
alj, az 57. utász-zászlóalj 1. és 2. százada, a IV/2. 
utász-század, az 55. határvadász-zászlóalj néhány egy
sége, valamint az Illey-csoport aknász-zárócsoportja. 
A balatoni védőállásban volt még— de nem a hadosz
tálynak alárendeltségében — az 571/1. német utász
század egy rohamcsónak osztaggal. A hadosztály 
seregvonata három kocsi- és egy tehergépkocsi-osz
lopból, két műszaki munkásszázadból és egy lógyűjtő 
állomásból állt. Március 9-én a 20. magyar gyalogos
hadosztály létszáma és fegyverzete az alábbi volt: 
258 tiszt, 6521 legénység, 1118 ló; 3507 puska, 169 
géppisztoly, 136 golyószóró, 46 géppuska, 10 nehéz
puska, 18 gránátvető, 57 aknavető, 1 db 75 mm-es-, 
valamint 13 db 37 mm-es és 40 mm-es könnyű pán
céltörő ágyú. A páncélvonatokban volt: 4 db 10,5 
cm-es tábori tarack, 1 db 75 mm-es hegyi ágyú, 3 
db 8 cm-es ágyú és 3 db gépágyú. Az átcsoportosítá
sok után a hadosztály állományában 6 zászlóaljnyi 
erő maradt, zászlóaljanként 16 km-es partvédelmi 
sávval. 

Március 12 és 17 között - több lépcsőben - meg
kezdődött a 20. magyar gyalogoshadosztály parancs

nokságának (pk.: Tilger Ferenc vörgy.) áttelepítése 
Tapolcáról Balatonfüredre.37 

Március 10-én a hajnali óráktól a 4. német lovas
hadosztály — öt napi szünet után — támadásba 
lendült, s Enyingtől nyugatra áttörve a szovjet védel
met, megkezdte a község átkarolását A németek har
cászati sikereit kihasználva, a déli órákban rohamra 
indították a Balatonbozsokon összpontosított 25. 
magyar gyalogezredet és a 20. rohamtüzérosztály 
páncélosait. A délutáni órákban a magyar csapatok 
Enying É-i szélén áttörték a szovjet 93. lövészhadosz
tály csapatainak védelmét, s benyomultak a község
be. A véres utcai- és épületharcok a következő nap 
hajnaláig elhúzódtak. Csak március 11-én hajnali 02 
órakor jelenthették a németek, hogy a 25. magyar 
gyalogoshadosztály csapatai egész napi súlyos harc
ban elfoglalták Enyinget, és elérték a községtől Ny-
ra és DNy-ra emelkedő magaslatokat. A német 4. 
lovas- és magyar 25. gyalogoshadosztályok támadása 
azonban március 11-én estére elakadt Siófoktól É— 
ÉK-re a szovjet 151. lövészhadosztály védelmi állásai 
előtt. Miután március 12-én a magyar gyalogság roha
mai sorra kudarcot szenvedtek, 13-án reggel a magyar 
gyalogság támogatására ütközetbe vetették a 20. 
magyar rohamtüzérosztály 15 db „Hetzer" rohamlö
vegeit. Délelőtt 09 óra 55 perckor jelezték, hogy a 
magyar gyalogság és páncélosok több ponton elérték 
Siófok K-i szélét. Éjszaka 22 órára azonban a ma
gyar erők — súlyos veszteségek mellett — kénytele
nek voltak visszafordulni. A Gamásza melletti tábori 
repülőtér közelében, a Gamásza és Felsőpáskom közti 
út (mai 7. sz. út) mellett hat kilőtt magyar páncélos 
maradt. Az éjszaka 22 órakor kiadott német jelen
tés szerint a 25. magyar gyalogoshadosztály (11 zász
lóalj 11 db nehéz páncéltörő ágyúval, valamint 10 
ágyús üteggel) állományában csak 9 db „Hetzer" 
rohamlöveg maradt.38 Március 14-re virradó éjszaka 
a 25. magyar gyalogoshadosztály tovább folytatta 
támadását Siófoktól ÉK-re. „A 25. magyar gyalogos
hadosztály — írta 14-én reggel 08 óra 30 perckor a 
német reggeli jelentés —, megkerülve a Pusztatorony 
és öreghegy (Balatonszabadi 3 km É.) magaslati te
repen kiépített erős ellenséges állásokat, az esti órák
ra (t. i. 13-án este, Sz.) elérte Felsőmajort (Balaton
szabadi 2 km É.) Az ellenség éjféltől háromszor haj
tott végre ellenlökést a Mezőkomáromtól ÉNy-ra 
lévő hídfőjéből. Az ellentámadás leállítva." Március 
14-én változatlan hevességgel folytatódtak a harcok: 
,,A 25. magyar gyalogoshadosztály Balatonszabadi 
fürdőtelep ellen (Siófok 4 km ÉK.) és a Balatonsza
baditól 3 km-re ÉNy-ra lévő szőlők ellen, az ott hú
zódó megerősített ellenséges védelmi vonalak ellen 
csak jelentéktelen területi nyereséget ért el. A Bala
tonszabaditól 2 km-re É-ra fekvő Felsőmajor újra 
elesett." Miközben a 25. magyar gyalogoshadosztály 
frontális támadással igyekezett felszámolni a siófoki 
szovjet hídfőt, a 3. és 4. német lovashadosztályok 
Ádándnál hídfőt harcoltak ki a Sió D-i partvonalán, 
s DK-i irányból igyekeztek átkarolni a siófoki szov-
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jet hídfőállást. Március 15-én a szovjet csapatok erő
teljes csapásokat indítottak a siófoki hídfőből, s a 
Siófok es Lepsény közti út kétoldalán É-i irányba 
szorították vissza a magyar csapatokat. Március 16-
án továbbra is a szovjet erők támadtak. Azonban a 
25. magyar gyalogoshadosztály a nap folyamán sorra 
elhárította az ezred erővel — és két páncélossal tá
mogatott — szovjet támadást a Balatonszabaditól 
3 km-re É-ra emelkedő magaslati terepen. Március 17-
én a 153. magyar sorozatvető-osztály sikeres tűzrajta-
ütést hajtott végre a Balatonszabadiban gyülekező 
szovjet páncélos összpontosítás ellen. Március 18-án 
továbbra is heves harcok dúltak — a zászlóalj erejű 
szovjet támadócsoportokkal a Balatonszabaditól 4 
km-re É-ra húzódó magaslatokon.39 Annak ellené
re, hogy Székesfehérvártól É-ra — március 16-án dél
után — megindult a szovjet 3. Ukrán Front bécsi tá
madó hadművelete, a Sió-arcvonalszakaszon a szovjet 
26. hadsereg támadása még nem indult meg. 

A Balaton ÉNy-i partvidékén, a balatoni védőállás
ban március 10—19 között nyugalom honolt. „Már
cius 14: a 20. hadosztály parancsnoka Szigligettől 
Révfülöpig szemlét tartott - írta naplójában Ágh 
Zoltán főhadnagy, a hadosztályparancsnok személyi 
segédtisztje. Erős ágyúzás a túlsó partról. Délután egy 
szökevény kivégzése Tapolcán, egy udvarban. Március 
15: Környékünket az oroszok rendszeresen bombáz
zák . . . A hadosztály híradósai már áttelepültek Ba
latonfüredre. Március 17: a 20. gyalogoshadosztály 
parancsnoksága Balatonfüredre települt át. Útközben 
Zánkán Tilger vezérőrnagy megszemlélte a „Kovács"-
zászlóaljat. A páncélvonat szállította át a málhát, a 
tisztek gépkocsikon utaztak. Március 19: hadosztály
parancsnoki szemle az Erdődi—Harrach huszárszázad
nál (20. huszárszázad, Sz.) Balatonfüreden, majd 
szemle Telkes őrnagy utászainál (57. utász-zászlóalj, 
Sz.) Aszófőn. Délután Tihany csücskéről hadosztály
parancsnoki szemle Szántód felé. Szántód kihaltnak 
látszik."40 

Március 18-án este 18 óra 30 perctől 20 óra 30 
percig a szovjet 262. éjszakai bombázó repülő-had
osztály több egymást követő hullámban bombázta a 
Balatonakarattya—Balatonkenese—Balatonalmádi 
közti műutat. 

Március 18-án a német „Dél" hadseregcsoport pa
rancsnoksága utasította a 3. magyar hadsereget, hogy 
a II. magyar hadtest, illetve a 20. magyar gyalogos
hadosztály — a Siófoktól É—ÉK-re elakadt magyar 
támadás kimozdítására — két magyar zászlóaljjal kel
jen át a Balatonon, s alakítson ki a szovjet védelem 
oldalába hídfőt. Ennek a tervnek előkészülete lett 
volna a fentebb említett tihanyi hadosztályparancs
noki szemle.41 A vállalkozásból azonban nem lett 
semmi, mivel március 20-án reggel 06 óra 40 perc
kor a siófoki szovjet hídfőben összpontosított 5. gár
da lovashadtest megkezdte támadását. Déli 12 óráig 
heves harcok alakultak ki Siófoktól É—ÉK-re a Sáf
ránykert-dűlő, Pusztatemplom, Csaphegy és öreg
hegy terepszakaszon. A magyar 26. és 1. gyalogezre

dek közel öt órás harc után megkezdték a vissza
vonulást, s délután 16 órára a Balaton világos vasút
állomás, Alsótekeres, Józsefkút, Enying Ny—DNy-i 
széle vonalon sikerült néhány órára lefékezni a nagy
erejű szovjet támadást. A délután 17 óra 15 perces 
jelentés szerint a 25. magyar gyalogoshadosztály 
kilenc lövész- és egy utászzászlóaljból állt, 12 db ne
héz páncéltörő ágyúval, 13 db Jgdpz. 38. „Hetzer" 
rohamlöveggel, valamint kilenc könnyű- és egy nehéz 
ágyús üteggel megerősítve. A hadosztály napilétszáma 
3992 fő, harcolólétszáma pedig 2179 fő volt. 

A déli órákra a Külsőtelek és Kustányhegy vonalon 
védő magyar védelem is összeomlott. Az Enying felé 
vezető út kétoldalán hosszú vonalban beásott 20. 
páncélvadászosztály (pk.: Radnay Árpád ezredes) 
16 db nehéz páncéltörő ágyújából a menekülő kezelő
személyzet csak az út kétoldalán felállított négy lö
veget vontatta hátra, a többi löveg az állásokban ma
radt. 

Déli 12 órától a szovjet 189. csatarepülő-hadosz
tály IL—2-es kötelékei egymást követő hullámokban 
támadták a hátráló 25. magyar gyalogoshadosztály 
csapatait. A légitámadások elhárítására harcba vetet
ték a veszprémi repülőtérről a magyar 101/1. vadász
repülő-századot. Balatonkenese felett heves légiharc 
alakult ki, melynek során egy találatokat kapott 
szovjet IL—2-es csatarepülőgép Balatonkenesén a 
Temető utcában lezuhant, s két főnyi személyzete 
életét vesztette. Március 21-én hajnali 02 óra 15 perc
től 03 óra 35 percig a szovjet 262. éjszakai bombázó
repülő-hadosztály kötelékei folyamatosan bombázták 
az I. német lovashadtest hadműveleti mélységében 
húzódó utakat, elsősorban a 71. sz. balatoni műút 
vonalát. Különösen súlyos légitámadások érték a Ba-
latonakarattyától DK-re lévő Újmajorba visszavonuló 
magyar tüzérséget. 

Március 21-én reggel a szovjet 5. gárda lovas- és 
104. lövészhadtest csapatai áttörték a 25. magyar 
gyalogos- és 4. német lovashadosztályok védelmét 
Enying körzetében, s a magyar—német erőket vissza
szorították a „Margit "-vonal Balatonakarattya, 
Csajág, Füle közti állásaiba. A március 21-ről 22-re 
forduló éjszaka a balatonakarattyai védőállásokba ve
zényelték a 23. német páncéloshadosztály 23. páncé
los fel derítőosztályának hat gépesített századát.42 

Március 18-án a balatoni védőállásban a 20. 
magyar gyalogoshadosztály új védelmi helyzetet fog
lalt el. Balatonkenese és Balatonudvari között a 3. 
kiképzőezred (pk.: Botond László ezredes; Balaton-
arács), Balatonudvari és Keszthely (kizárva) vonalon 
pedig a Csoknyai-harccsoport (parancsnokság: Gyula-
keszi) csapatai — a 14/11. — és a Balaton-zászlóaljak, 
az Illey-harccsoport, a 20. felderítő-zászlóalj, az 57. 
utászzászlóalj, a 21/3. ágyús- és 204/7. fényszórós
ütegek - helyezkedtek el. A hadosztály tartalékát az 
Újdörögdről Köveskálra előrevont 3/1. kiképző-zász
lóalj alkotta. A hadosztálynak volt alárendelve to
vábbra is a páncélvonatcsoport: a „Botond", valamint 
a 101. és 102. páncélvonatok. A hadosztály nehéz-
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fegyverzete 1 db nehéz páncéltörő ágyúból és egy 
könnyű ágyús ütegből állt. A hadosztály napilétszá
ma: 3953 fő, harcolólétszáma pedig 3164 fő volt. 

Március 19-én a II. magyar hadtest törzséhez (Ba
latonfüred) beosztott német összekötő törzs parancs
noka (Rőder vezérkari őrnagy) bejelentette, hogy 
mivel a 6. német összfegyvernemi- és 6, SS páncélos
hadseregek a március 6-i ellentámadás kiindulási vo
nalára szándékoznak visszavonulni, jelentős szovjet 
erők szabadulnak fel a Balatontól K-ÉK-re eső tér
ségében, így várható, hogy a szovjet 26. hadsereg 
újabb kísérletet tesz egy balatoni átkelésre is. Ezért a 
balatoni védőállásban lévő II. magyar hadtestet azon
nal meg kell erősíteni a Pápa térségében feltöltés 
alatt álló magyar „Szent László" gyalogoshadosztály-
lyal. Ezt az is indokolta, hogy a II. hadtest közvetlen 
tüzérség továbbra is az I. német lovashadtest aláren
deltségében maradt, s a hadtest közvetlenek csupán a 
IV/2., III/3., II/L. utászszázadokból, a II. híradó
zászlóaljból, valamint a hadtest seregvonataiból-
és intézeteiből álltak.4 3 

1945. március 15-én a Pápa körzetében összpon
tosított „Szent László" gyalogoshadosztálynál elren
delték az I. fokú-, majd 18-án a II. fokú riadót. Már
cius 20-án reggel a csapatok megkezdték a felvonu
lást Balatonfüred irányába. Március 21-én délután ér
ték el Márkó térségét. „Óriási tumultus, rengeteg a 
visszavonuló német és menekülő polgári lakosság. — 
írta naplójában Porvay István hadnagy. — A széles 
betonúton két oszlopban jönnek visszafelé. Alig men
tünk át Márkon, megjelentek az orosz bombázók 
és olyan bombazáport zúdítottak a falucskára, hogy 
füstben, tűzben és porban állt az egész falu, és a köz
ség utcáin tanyázó német vonalalakulat lovai véresen, 
megvadulva rohantak a házak között." Még aznap a 
felvonuló hadosztály három irányba bontakozott 
szét. A felderítő-zászlóalj, az l/II. repülőlövész
zászlóalj, a 20. rohamtüzérosztály egyik ütege (pk.: 
Szentgyörgyi Gergely zászlós) — Németh alezredes 
parancsnoksága alatt Vilonya és Balatonfűzfő között 
foglalt el felvételi állást. A hadosztály főerői Bala
tonfüred és Csopak körzetében helyezkedtek el. 
(Pk.: Szügyi Zoltán vk. ezredes; Csopak.) Az 1/1. 
ejtőernyős-zászlóalj (pk.: Ugrón István százados) 
három lövész-, egy géppuskás- és egy nehézfegyver 
százada (az utóbbi 4 db 8 cm-es aknavetővel és 2 
db 7,5 cm-es páncéltörő ágyúval) Márkóról — 
zömében erdei utakon — Nemesvámosra vonult, s 
ott foglalt el védőállásokat a II. magyar hadtest — 
É-i - bal szárnyán. Március 21-én estére az ejtőer
nyős-zászlóalj beérkezett Nemesvámosra. A község 
mellett német páncélgépkocsi oszlop vesztegelt 16— 
17 éves katonákkal. Miután a zászlóalj beszállásolt a 
községben, egész éjszaka szovjet PO—2-es repülő
gépek keringtek a falu felett és szakadatlanul bom
báztak. Március 23-án késő este - Veszprémben már 
a szovjet csapatok voltak — a zászlóalj védőállást 
foglalt. A tartalékot képező 2. század (pk.: Remete 
Imre főhadnagy) a községben maradt. Az 1. és 3. 

lövész-, és nehézfegyverszázadok a község É-i szélén, 
illetve a műút kétoldalán foglaltak el tüzelőállást. A 
védővonalat nagy tűzerővel látták el: az 1. lövész
század állásaiban a 2. géppuskásszakasz-, a 3. lövész
század állásaiban a 3. géppuskásszakasz helyezkedett 
el. Az 1. géppuskásszakasz (pk.: Porvay István had
nagy) az 1. lövészszázad előtt, egy Veszprémre néző 
magaslaton ásta be magát. Az ejtőernyős-zászlóalj 
előtt német csapatok — a 9. SS páncélos utász-zász
lóalj 3. századának 16 db lövészpáncélosa és két 
önjáró lövege — biztosított. A védőállások előtt kb. 
1,5 km-re lévő 1. géppuskásszakasz parancsnoka a 
következőket írta naplójában: „Veszprém hozzánk 
egész közel van, a tegnap szerzett német tüzérségi 
távcsővel jól beláttam a városba. Semmi mozgás, 
nagy csend. Csak Jutás felől hallatszott szórványos 
lövöldözés és a repülőtérről csaptak fel vastag, fekete 
füstoszlopok. Éppen ezért nagy meglepetésként ért a 
zászlóaljtól kiküldött hírvivő jelentése: Veszprém dél
után háromnegyed négykor elesett! Akkor még sem
miképp sem fért a fejembe : ilyen könnyen esik el egy 
város? . . . A város eleste után egy huszár-raj húzódott 
visszafelé, akiket a zászlóalj parancsára fel kellett 
tartóztatnom és beállítani az enyéim közé . . . A dél
után (márc. 23.) folyamán több alkalommal meg
jelent fölöttünk egy német és egy magyar felségjelű 
Messerschmidt vadászgép, pár kört írt le, aztán eltűn
tek. Két alkalommal is orosz bombázók jöttek utá
nuk, alaposan megszórták a zászlóalj védőkörzetét 
és a falut is. . . E két bombázás alatt zajlott le Veszp
rém és Herend között húzódó dombokon egy német-
orosz harckocsi csata kb. 50 harckocsival. Még nem 
láttam ilyet és most, távcsövemen keresztül, izgalmas 
jeleneteknek voltam tanúja. Mindkét félnél több harc
kocsi égett, megállapítani azonban nem tudtam, hogy 
melyikük nyerte meg a csatát."44 

Március 22-én a szovjet 5. gárdaharckocsi-hadtest 
és a 37. gárda lövészhadtest 99. gárda lövészhadosz
tálya Pétfürdő körzetéből Balatonfűzfő általános 
irányba tört előre, hogy elvágja a Balatonakarattya— 
Balatonalmádi közti úton visszavonuló I. német 
lovas- és III. német páncéloshadtestek roncsainak 
visszavonulási útját. Azonban a 9. SS Hohenstaufen 
páncéloshadosztály részei — köztük a magyar „Szent 
László" hadosztály „Németh alezredes" harccsoport
jának egységei Vilonyánál, majd Balatonfűzfőtől 
ÉK-re, a Klórgyár körül — heves harcban feltartóz
tatták a támadó szovjet erőket. A harcok során Vilo
nyánál négy-, a Klórgyár körzetében pedig öt szovjet 
harckocsit kilőttek. Ezzel egyidejűleg a Liter, Papke-
szi és Balatonkenesei úttól D-re húzódó Mámai-ma-
gaslatokon a 23. német páncéloshadosztály csapatai 
tartották állásaikat. A védelmi vonalak mögött, a 
balatoni műúton fejvesztett formában folyt az I. 
német lovashadtest magyar és német csapatainak 
visszavonulása Balatonfüred irányába. Március 22-én 
délelőtt 09 óra körül a Hosszúmezőpuszta felől 
visszavonuló magyar 53. póttüzér osztályt szovjet 
légitámadás érte a fűzfői útkanyarban. Az ütegek 
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fogatolt lövegei vágtában menekültek a repülőgépek 
elől Vörösberényen át Szentkirályszabadja felé. Ha
sonló zűrzavarban vonult vissza a II/2. közepes gép
vontatású üteg, melyet Fűzfőn tüzelőállásba paran
csoltak, honnét különböző lőirányba kellett tüzelniök 
3 db 15 cm-es lövegükből. Március 22-én este a 25. 
magyar gyalogoshadosztály 26/1. zászlóalja Papkeszi 
és Manómajor között fedezte a 23. német páncélos
hadosztály részeinek visszavonulását. A zászlóalj már 
csak a fűzfői öböl nádasain át tudott visszavonulni 
Vörösberénybe, majd onnét Szentkirályszabadjára. 
Ugyanezen az útvonalon vonult vissza a 25/11. zász
lóalj is. Az ugyancsak a Mámai-magaslatokon át visz-
szavonuló 37. tábori tüzérosztály már — valószínű
leg előreszivárgott — szovjet harcfelderítők puska-
és géppisztolytüzében vonult vissza Fűzfőre.45 A 
menekülésszerű visszavonulás fedezésére Balatonalmá
diból a — Vörösberény és Balatonfűzfő közti ún. 
Tobruk magaslatain kiépített védőállásokba vezé
nyelték az 5/1. őrszázadot. A március 22-én 16— 
18 óra között végrehajtott előnyomuláskor szakadat
lan szovjet csatarepülőtámadások érték Balatonal
mádi—Vörösberény közti műutat: az átvonulóban 
lévő magyar 2/II. aknavetőütegből, a 26. tábori tü
zérosztályból, az l/H. ütegtől és a 25/1. zászlóaljtól 
összesen hét magyar katona halt meg, illetve életét 
vesztette hat polgári személy. Március 22-én az esti 
órákra a menekülésszerű visszavonulás befejeződött 
Balatonfűzfő—Balatonalmádi között, s a tobruki 
állások között húzódó műúton német páncélosok 
mozogtak előre-hátra. Csak késő éjszaka, éjfél körül 
érte a tobruki állásokat mintegy két órás szovjet akna
vető tűz.46 

Március 22-én este a Vilonya, Berhida DNy., Ba
latonkenese közti védővonalat az I. német lovashad
testre bízták (pk.: Harteneck lovassági tábornok; 
Felsőörs.) Az ennek alárendelt 3. és 4. német lovas
hadosztályok a Balatonitól ÉNy-ra húzódó magasla
tok védelmére kaptak parancsot, a balatoni műút 
kétoldalán pedig a 23. német páncéloshadosztály 
maradványainak kellett védőállásokat kialakítani. A 
III. német páncéloshadtest parancsnoksága (pk.: 
Breith tábornok) — miután csapatait: az 1. német 
páncélos- és 44. gránátoshadosztályokat a szovjet 
hadseregek bekerítették Székesfehérvártól DNy-ra — 
március 22-én Balatonfüredre települt. Feladata volt, 
hogy rendezze és irányítsa a visszavonuló vonatala
kulatokat, illetve azok ,kíméletlen átfésülésével" 
szervezze és töltse fel a harcba vethető csapatokat. 
A II. magyar hadtestnek alárendelt 20. gyalogos-
és Szent László gyalogoshadosztályok feladata a 
Balaton É-ÉNy-i partvonalának védelme volt. egy 
esetleges szovjet átkelési kísérlettel szemben. A 20. 
gyalogoshadosztály a Keszthely (kizárva) és Akaii, 
a Szent László gyalogoshadosztály pedig az Akaii és 
Balatonalmádi közti partvonal védelmére kapott 
parancsot március 22-én délelőtt. A Siófok felől visz-
szavonuló és gyakorlatilag széthullott 25. magyar 
gyalogoshadosztály maradványait március 22-én 

ugyancsak a II. magyar hadtest alárendeltségébe utal
ták az I. német lovashadtesttől. A hadosztály egy 
ezredcsoportba szervezett maradványait — gyalog
menetben — Ujdörögdre vezényelték, honnét a 20. 
gyalogoshadosztály kiképzőtábora Szigligetre vonult. 
Egyidejűleg — március 22-én — a II. magyar hadtest 
parancsnoka, Kudriczy altábornagy elrendelte Tapol
ca város védelmét. Ennek szervezésére a 20. magyar 
gyalogoshadosztály törzsétől Bedő Zsolt századost 
utasította azzal, hogy a német Mazur ezredessel 
együttműködve szervezze meg a város páncélvédelmét 
tíz páncélelhárító rajjal. A védelem páncélfigyelője 
Zalahalápon települt. 

Március 22-én reggel és a délelőtti órákban még 
mindig tartott a Székesfehérvártól DNy-ra bekerítés
sel fenyegetett, majd bekerített III. német páncélos
hadtest csapatainak kitörése a Küngös, Hosszúmező-
puszta, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Balatonalmádi 
útvonalon. A 3. Berlin—Brandenburg német páncélos
hadosztály részeinek még sikerült kitörnie a szovjet 
harapófogóból. A hadosztály története drámai hangú 
naplórészleteket közölt a kitörésről: „ . . . Balra 
tőlünk a Balaton, azután a mi utunk, majd attól jobb
ra a kiemelkedő hegyek. Kitérés lehetetlen. Ekkor 
oszlopunkat szovjet légitámadás éri. Végső ugrással 
tudjuk csak fedezékbe vetni magunkat. A lőszeres 
tehergépkocsi ég. A nagy mennyiségű gyalogsági 
lőszer égve semmisül meg. Sokáig kell várnunk, míg 
a kocsi végül teljesen felrobban. Csak minél távolabb 
ettől a helytől! Egyesével kúszunk el az égő tehergép
kocsi mellett . . . De tovább nem megy, mert az út 
újra el van zárva előttünk!"48 

Március 22-én a déli órákra az É-ról támadó szov
jet 4. gárdahadsereg és a D-i irányból előnyomuló 
szovjet 26. hadsereg részei Küngöstől ÉK-re talál
koztak, s ezzel bekerítették a III. német páncélos
hadtest német 1. páncélos- és 44. gránátoshadosz
tályait. A bekerített csapatok maradványai március 
22-én este 21 órakor megkezdték a kitörést Küngös, 
Hosszúmezőpuszta és Balatonkenese irányába. A ki
törés élét az 1. német páncéloshadosztály 1/4. harc
kocsi-századának (pk.: Hagen százados) megmaradt 
6 db P-V. Panther harckocsija alkotta a hadosztály 
őrszázadának támogatásával. Második lépcsőben tört 
előre a lövészpáncélosokkal megerősített 113/1. 
páncélgránátos-zászlóalj, majd ezt követte a 113/11. 
páncélgránátos-zászlóalj, illetve az 1. páncélgránátos
ezred két zászlóalja és a hadosztály más alakulatai. 
A harmadik lépcsőben nyomult előre a 44. gránátos
hadosztály 131. és 132. ezredének négy zászlóalja, 
a 96. tüzérezred kilenc fogatolt ütege és a 44. roham
lövegosztály néhány páncélosa. A DNy-i irányba 
előretörő német csapatok - irtózatos harcok közepet
te — törtek át a szovjet záróvonalakon, s március 23-
án hajnali 04 óra körül Balatonkenesénél elérték a 
balatoni műutat. Az 1. német páncéloshadosztályból 
négy század maradt meg (24 géppuskával és 8 akna
vetővel), a tüzérezredből 4 db löveg, a harckocsi
ezredből 5 db P-V. Panther tört ki. A 44. gránátos-

578 



4. ábra. Elhagyott német P-V. „Panther" harckocsi. (Szugyec marsall felvétele.) 
Abb. 4. Hinterlassene deutsche Panzer „P-V Panther" (Aufnahme von Marschall Sudjetz) 

hadosztályból egy zászlóalj és két üteg érte el a Bala
tont. Az 1. páncéloshadosztály roncsai Aszófő és 
Balatonfüred, a 44. gránátoshadosztály maradványai 
Csopakon gyülekeztek.49 Március 23-án a déli órák
ra a szovjet páncélosékek Balatonakarattya-Bala-
tonkenese, illetve Fűzfő Gyártelep körzetén át elérték 
a Balatont. Miközben a hátráló 23. német páncélos
hadosztály maradványai (egy rohamlöveggel) 
megszállták a Balatonfűzfő és Vörösberény közti, 
ún. tobmki magaslatokon kiépített védelmi álláso
kat, egyre erősebb szovjet aknavetőtűz és csatarepü
lőtámadások érték a Vörösberény és Alsóörs közti 
Balatoni műutat. A menetoszlopokat biztosító német 
csapatlégvédelmi tüzérség mindössze egy szovjet 
IL-2-es csatarepülőgépet lőtt le Alsóörs felett. Mi
közben a balatoni műúton özönlöttek a visszavonuló 
német és magyar csapatok, a „Szent László" hadosz
tály — a II. magyar hadtest alárendeltségében — 
egymás mögött kialakított reteszállásokat szállt meg 
Balatonalmádi és Akaii között. A hadosztály erői és 
eszközei az alábbiak voltak: 1. ejtőernyős-ezred: 
két zászlóalj (I. zászlóalja a hadtest bal szárnyán -
Nemesvámosnál — biztosított, II. zászlóalja Pápa vé
delmében vett részt. 2. gránátosezred: két zászlóalj 
800 puska, 29 golyószóró, 12 géppisztoly, 3 gránát
vető, 8 aknavető és 3 nehéz páncéltörő ágyú tűzerő
vel)-, 3. repülőlövészezred: két zászlóalj (ismeretlen 
számú puskával, 30 golyószóróval, 15 géppuskával, 
4 gránát- és 8 aknavetővel. Németh alezredes harc

csoportja: fel derítő-zászlóalj, egy gránátos-zászlóalj 
és egy páncélvadászszázad (2 golyószóró, 2 géppuska 
és 9 nehéz páncéltörő ágyú tűzerővel.) Tüzérsége: a 
VIII. közepes tarackososztály három ütege (6 db 
15 cm-es löveggel) és a 18/4. közepes aknavetőüteg 
6 db vetővel. 

Március 23-án reggel a II. magyar hadtest (harc
álláspontja Balatonfüredről Kapolcsra és Monostor
apátiba települt) előretolt egységei mindenütt erős 
szovjet támadást jelentettek. A Németh-harccsoport 
jelezte, hogy az egyre növekvő szovjet csatarepülő
gép támadások és nagy páncélos erők elől kénytelen 
kitérni a Vörösberény É., Szentkirály szabadj a É. 
vonalra, mivel szomszédaival (23. német páncél os
és 4. német lovashadosztályok) csatlakozása nincs. 
Egyidejűleg a Veszprémfajsznál biztosító 20. magyar 
huszárszázad jelezte, hogy Veszprém körzetében csak 
gyenge német erők vannak. A hadtest bal szárnyán — 
Nemesvámosnál - biztosító 1/1. ejtőernyős-zászlóalj 
pedig délután jelentette, hogy Veszprémbe benyomul
tak a szovjet csapatok, s ott nagy szovjet gyalogsági-
és páncélos erők gyülekeznek. A II. magyar hadtest 
törzse előtt világossá vált, hogy a szovjet főcsapás 
Veszprémen át ÉNy-i irányba várható.50 

Március 24-én egyidejűleg több irányból indult 
meg a szovjet támadás. A Balatonfűzfő körzetében 
gyülekező szovjet 27. hadsereg 37. lövészhadtest bal 
szárnyán, a balatoni műút kétoldalán a 316. lövész
hadosztály 1073., 1075. és 1077. lövészezredei tör-
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tek előre a 857. tüzérezred támogatásával, valamint a 
18. harckocsihadtest 110. harckocsidandarának kb. 
húsz harckocsijával. A második lépcsőben a 108. 
gárda lövészhadosztály és az 1. gárda megerődített-
körzet csapatai nyomultak előre. A nagyerejü szovjet 
előnyomulás miatt március 24-én hajnali 04 órakor az 
I. német lovashadtest parancsnoksága (Harteneck 
lov. tábornok; Csopak- Balatonkövesd) visszavonulási 
parancsot adott ki csapatainak. A balatoni műutat 
lezáró 23. német páncéloshadosztály maradványai 

hét zászlóalj (126., 128. páncélgránátosezredek 
részei) 12 db nehéz páncéltörő ágyúval, a 128. pán
célos tüzérezred nyolc ütege (kb. 32 löveggel) a Káp
talanfüred-Felsőörs közti magaslatokra vonultak 
vissza. A visszavonulást a 23. harckocsiezred egyetlen 
rohamlövege, valamint a 128/2. páncélvadász-század 
három Jgdpz. IV-es páncélvadásza fedezte. A német 
páncéloshadosztály főerői a Balatonfüred-Hidegkút 
közti új főellenállási vonalba hátráltak. A káptalan
füredi magaslatokat az osztrák 44. gránátoshadosztály 
maradványaiból szervezett „Hoffmann"-harccsoport 
szállta meg. Egyidejűleg heves harcok alakultak ki a 
Felsőörs, Veszprémfajsz, Nemesvámos közti biztosí
tási vonalban is, melyet a 9. SS. Hohenstaufen páncé
loshadosztály főerői szálltak meg - a 19. SS- és 20. 
SS páncélgránátosezredek stb. összesen nyolc zászló
aljával. A 9. SS páncélos tüzérezred egy önjáró- és 
két gépvontatású tüzérosztállyal, a 9. SS harcko
csiezred kb. 50 db páncélossal rendelkezett, s itt 
vetették be a 24/1. harckocsiosztály 9 db harc
kocsiját is. Itt - a „Klára"-vonal részét képező 
védelmi rendszerben, Nemesvámos É-i szélén, a köz
ség északi szélétől 100-200 méterre húzódott (a 
tapolcai műúttól K-re) a magyar 1/1. ejtőernyős
zászlóalj 1. és 3. lövész-, valamint nehézfegyver szá
zada, megerősítve a 2. és 3. géppuskás-szakaszokkal. 
A 2. század - mint tartalék a községben helyezke
dett el. A védővonal előtt kb. 1,5 km-re É-ra (Veszp
rém felé) volt előretolt állásban az 1. géppuskás
szakasz. Ennek parancsnoka, Porvay István hadnagy 
örökítette meg az alábbiakat naplójában: ,, . . . Dél
előtt (március 24-én, szombaton, Sz.) 09 órakor arra 
lettem figyelmes, hogy féljobbra a hátam mögött (a 
Városi—Alsóerdő irányából, Sz.) pötyögni kezdenek 
a puskák, géppisztolyok és közbe-közbe rikoltanak a 
golyószórók és géppuskák is. Az előttünk lévő néme
tek már hátra is húzódtak (a Wiking hadosztályhoz 
tartoztak) és nagyjából velem egy magasságban, de 
inkább kissé hátrább foglaltak tüzelőállást . . . A mi 
részünkről kb. 30 villámgéppuska ontotta szakadat
lanul a lövedékeket, de az oroszok is kitettek magu
kért. Egyik alkalommal Veszprém felől pár Sztálin
orgona is megszólalt, mire egy német sorozatvető 
válaszolt. Borzalmasan gyönyörű volt! 11 óra körül 
csendesedett el a csatazaj, annélkül, hogy komolyab
ban tájékozódni tudtam volna a csetepaté kimene
téről. Csak délután értesültem róla, mikor már mi is 
kénytelenek voltunk visszavonulni, hogy Lassú Ban-
diék (1. ejtőernyős lövészszázad, amely a géppuskás

szakasz mögött volt, Sz.), a századhoz beosztott gép
puskás szakaszommal, két aknavetővel és egy 40 mm-
es páncéltörő ágyúval derekasan harcoltak . . . Ugyan 
Bandiéknak is volt veszteségük és az én géppuskás
szakaszomnak egyik irányzója is — Bakos honvéd -
fejlövést kapott és meghalt. Tóth tizedes, az egyik 
rajparancsnok is akkor tűnt el . . . Alig ült el azonban 
a küzdelem zaja, mikor gyanús motorzúgást hallot
tam több felől. Pár pillanat múlva már meg is jelentek 
az orosz harckocsik. Negyven körül lehettek és több
ségükben amerikai Shermann mintájú kocsik voltak. 
Az előttünk lévő kopár domboldalról és a Veszprém
ből kivezető országútról jöttek előre, sok gyalogságtól 
kísérve. Mind a mi zászlóalj védőkörletünkre 
tartottak. Nagyon furcsán éreztem magam! Négy 
kocsi jött felém, de a 3-4 páncélöklömmel ezeknek 
nem sokat árthattam volna. Na, de a harcelőörsnek 
úgysem az a feladata, hogy erős harckocsi támadást 
zászlóalj erejű gyalogsággal védjen ki vagy verje vissza. 
Alig volt tőlünk 200 méternyire az első harckocsi, 
mikor kiadtam a parancsot a visszavonulásra. Alig 
hogy megkezdtük a visszavonulást, rögtön láttam, 
hogy későn kezdtük meg. A négy nekünk utalt Sher
mann már egészen a nyakunkon volt. Óriási szeren
csénkre egy német rohamlöveg tévedt arra felé, és 
az, ha lassan hátrálva is, de azért oda sózott egyet-
kettőt a felénk közeledők orra elé. így aztán, ha ne
hezen is, de azért kifulladva sikerült visszahúzódnunk 
a falu szegélyéig. Még csak egy sebesülés sem történt, 
csupán pár köpenyt kellett eldobatnom a már egészen 
kimerült lőszeresekkel. A meglepetés azonban csak 
ezután jött: Lassú Bandiék már nem voltak bent a 
védőállásban! Vagy idő előtt tűntek el, vagy pedig 
már kellett nekik! Máig sem tudom . . . így én is 
kénytelen voltam tovább menni egészen be a faluba, 
ahová már vígan belőttek a harckocsik. Már a szélső 
házaknál szembe találkoztam Ugrón századossal, aki 
az írnokával, a kis Kéri szakaszvezetővel sietett ki a 
falu szélére . . . Akkor kaptam parancsot a százados 
úrtól, hogy segítsek Szabó Lajosnak, akit a tartalék 
századból (a 2. lövészszázad, Sz.) küldött ki Remete 
főhadnagy úr egy szakasszal a zászlóalj visszavonulá
sának biztosítására. Bár tudtam, hogy mi ott már alig
ha csinálhatunk valamit, természetesen azonnal meg
fordítottam szakaszomat. Útközben kaptam fel a 
legényemmel egy láda kézigránátot és egy faustot. 
Már kifelé menet találkoztam a visszahúzódó Sza-
bóékkal. így aztán néhány sorozat géppisztolylövés 
után mi is szedtük a sátorfánkat . . . Egyáltalán nem 
túlzok, ha azt mondom, hogy itt Nemesvámos szélén 
a zászlóalj egyharmada elvérzett . . . A 16-20 éves 
gyerekekből álló szakaszomból csak a legényem és 
egy régi tizedes maradt velem . . ."51 

Március 24-én délelőtt a német „Dél" hadsereg
csoport parancsnoksága elrendelte a „Kommandant 
des Plattensee" alárendeltségében lévő földi- és hadi
hajós egységek visszavonulását. Míg a személyi állo
mány megkezdte Balatonfüredről a visszavonulást, a 
volt polgári hajóállományt a Balatonalmádi, Balaton-
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füred, Révfülöp kikötőkben elsüllyesztették. Felrob
bantották, illetve a fenékszelepek megnyitásával el
süllyesztették a Balatoni Hajózási Rt. tulajdonában 
lévő négy csavargőzöst (Kelén, Helka, Jókai, Kisfa
ludy), öt motoroshajót (Csobánc, Szigliget, Csongor, 
Tünde, Sió), kilenc kisebb motoroshajót (köztük a 
Szent Istvánt, a Szent Miklóst, a Boglárt, a Bada
csonyt, a Klebersberget, a Hattyút stb.), valamint 
két kompot, hat vas- és egy fauszályt. Elsüllyesztet
ték még a Balatoni Halászati Rt. „Zala" és „Veszp
rém" vontatógőzöseit és hat kisebb motoroshajóját, 
a Balatoni Kikötők Állami Felügyeletének tulajdoná
ban lévő „Balaton" és „Somogy" kotróhajókat, a 
„Dongó" motoros vontatóhajót és hat uszályt. Fel
robbantottak a - nyolc közül - hét magánhajót 
(yachtot) és három „Csendőr" motoroshajót, össze
sítve: Balatonfüreden 19 egységet, Balatonalmádiban 
és Révfülöpön két-két egységet süllyesztettek el.52 

Március 24-én a magyar „Szent László" 
hadosztályt az I. német lovashadtest alárendeltségé
be utalták, s így erre a hadosztályra is felaprózás sorsa 
várt. Mivel a hadosztály parancsnoka, Szügyi ragasz
kodott a hadosztály összetartásához, Harteneck el
rendelte, hogy a hadosztály képezzen hadtest tarta
lékot. Egyedül a Nemesvámos-Hidegkút vonalon 
harcoló 1/1. ejtőernyős-zászlóalj kivonása és csat
lakoztatása látszott megoldhatatlannak. Március 
24-én az esti órákra a „Szent László" gyalogoshadosz
tály Aszófőnél gyülekezett. Az I. német lovashadtest 
parancsnoksága azt tervezte, hogy a hadosztállyal csa
pást mér a Veszprém—Tótvázsony irányába előrefu
tott szovjet 35. gárda lövész- és 18. harckocsihadtes
tek oldalába. A parancsot azonban néhány óra múlva 
lefújták. 

Március 24-25-én - miközben a 25. magyar gya
logoshadosztály maradványai Újdörögdön gyülekez
tek, hogy ott kiképzőhadosztállyá szervezzék át - a 
II. magyar hadtest 20. magyar gyalogoshadosztálya 
továbbra is partvédelemben volt Akaii és Keszthely 
(kizárva) között. A 3. kiképzőezred I. és III. zászló
alja Aszófő és Zánka között látta el a partvédelmet, a 
II. zászlóalj (a volt Balaton-zászlóalj) Köveskálon volt 
tartalékban, megerősítve a 21/3. ágyús üteggel és a 
20. páncélvadászosztály maradványaival (kb. 4 nehéz 
páncéltörő ágyú.) Március 25-én délután újra a 20. 
gyalogoshadosztály alárendeltségébe került a Köves-
kálra visszavonult 14. gyalogezred (pk.: Boldus alezre
des.) A Balatonfüredről visszavonuló Illey-harccso-
port Nemesgulácson, az 57. utász-zászlóalj pedig 
Kővágóörsön gyülekezett. A 20. gyalogoshadosztályt 
25-én megerősítették a IV. légvédelmi tüzérosztállyal 
(pk.: László Frigyes örgy.) és a Gyulakeszin lévő 
Csoknyai-harccsoport törzsének védelmére vezényel
ték. A várható további visszavonulás fedezésére — 
Lesencetomajnál - felvételi állásba rendelték a 
Tihanyból visszavonuló 14/11. zászlóaljat. A 20. 
gyalogoshadosztály kapott parancsot Tapolca védel
mére is. A tapolcai repülőterek személyzetéből, a 
tapolcai német városparancsnokság hadtápalakulatai

ból riadó alakul at okát szerveztek. Egyidejűleg a IV. 
légvédelmi tüzérosztály ütegeit a Tapolca K., Hegyesd 
és Sátorinapuszta vonalon állították fel páncélelhárító 
állásba.5 3 

Március 24-én este 20 óra körül a „Hoffmann" 
harccsoport visszavonult a káptalanfüredi magasla
tokon rögtönzött utóvédállásokból, mivel Felsőörs 
felől szovjet átkarolás fenyegette. Az osztrák harc
csoport 25-én a hajnali órákig Alsóörs K-i szélén 
biztosított. A 24-ről 25-re forduló éjszaka a szovjet 
262. éjszakai bombázórepülőhadosztály kötelékei fo
lyamatosan bombázták a balatoni műút Alsóörs-
Badacsonytomaj közti szakaszát. Bombatalálatok 
érték Tihany község központját, Alsódörgicsét, 
Köveskált, Káptalantótit, valamint a badacsonytomaji 
vasútállomás körzetét. Március 25-én — miközben 
súlyos ütközet tombolt Tótvázsony körzetében — a 
szovjet 37. lövészhadtest megkezdte a Hidegkút és 
Balatonfüred közti német főellenállási vonal áttöré
sét. Balatonfüred körzetét a 23. német páncéloshad
osztály csapatai tartották megszállva. A város ÉK-i 
körzetében a 126. páncélgránátosezred (pk.: John 
ezredes), DK-i részében (fürdőtelep) pedig a 128. 
páncélgránátosezred (pk.: Ruge ezredes) védett. 
Ugyanitt — a műút kétoldalán — védett az 51. pán
célos utászzászlóalj, illetve a 23. harckocsiezred 
egyetlen rohamlövege és a 128/2. páncélvadászszázad 
4—5 db Jgpz. IV-es páncélvadásza. A 128. páncélos 
tüzérezred három osztálya Balatonszőlős, Pécsely és 
Aszófő körzetében foglalt állást, a tartalékot pedig a 
23. páncélos felderítőosztály alkotta Aszófőnél. 
Március 25-én délelőtt 08—10 óra között 
kölcsönös tüzérségi harc bontakozott ki, miközben a 
német védelem bal szárnyán, Hidegkútnál bontakozott 
ki a szovjet támadás (egyidejűleg a Tótvázsonynál 
zajló nagy szovjet támadással.) A szovjet 35. gárda 
lövész- és 18. harckocsihadtestek erői már jelentősen 
átkarolták a német védelmet, mikor 19 órakor a szov
jet 316. lövészhadosztály és a 110. harckocsidandár 
csapást mért a balatoni műút kétoldalán a 23. német 
páncéloshadosztály védelmére. Az első lépcsőben táma
dó négy szovjet harckocsi — deszantgyalogsággal — 
rajtaütésszerű rohammal áttörte az 51. német páncélos 
utász-zászlóalj védelmét, s a német erőket Aszófőig 
vetette vissza. Este 21 órára a német csapatok a 
Vászoly és örvényes közti Pécsely patak vonalában 
igyekeztek új védelmet kialakítani. Ezzel egyidejűleg, 
a szovjet csapatok harc nélkül nyomultak be a Tihany-
félszigetre, melyet akkorra a német és magyar csapatok 
kiürítettek. 

Március 25-én a délutáni és esti órákban a szovjet 
244. és 262. bombázórepülőhadosztályok kötelékei 
folyamatosan bombázták a balatoni védelmi vonal 
hadifontosságú útvonalait. Délután 15 órakor különö
sen súlyos bombatámadás érte Tapolcát, melynek 
során 196 polgári és katonai személy halt meg.54 

Március 25-én éjfélkor a 6. német hadsereg pa
rancsnoka a II. magyar hadtestet — a törzset és a 
csapatokat —. az I. német lovashadtest alárendeltségé-
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be utalta, (pk.: Harteneck lov. tábornok; Diszel.) 
Harteneck tábornok biztosítani akarta kapcsolatát bal 
— Ny-i — szomszédjával, a IV. SS. páncéloshadtesttel. 
A csatlakozást a magyar „Szent László" hadosztály
nak (pk.: Szügyi Zoltán vk. ezredes) kellett biztosíta
ni. (Hadosztály harcálláspont: Zánka.) Ezért a had
osztály főerőit a március 25-ről 26-ra forduló éjszaka 
— Zánka és Szentantalfa körzetből — a Mencshely és 
Vöröstó térségében tervezett felvételi állásba vezé
nyelték. Mivel a 26-ra virradó éjszaka a IV. SS pán
céloshadtest maradványai Sümeg felé tértek ki, a 
„Szent László" hadosztály sávjában feszült helyzet 
alakult ki. A „Szent László" hadosztály — és egyúttal 
az I. német lovashadtest — nyugati bal szárnya 
teljesen nyitottá vált. Ugyanis a hadosztálynak 
alárendelt 20. rohamtüzérosztály maradványát — 3 db 
„Hetzer" rohamlöveget, melyet csak a kővágóörsi 
Czuppon-uradalomban rekvirált 6 hordó benzinnel 
tudtak csak tovább indítani - a 37. magyar tüzérosz
tály kilenc tábori ütegével együtt Szentbékkállára 
vezényelték, a 3. és 4. német lovashadosztályok 
támogatására. Ugyanakkor a „Szent László" hadosz
tály támogatására megígért német harckocsiosztály 
helyett egy német harckocsi érkezett meg. Ezért 
Lajtos Árpád vk. őrnagy, a hadosztály vezérkari 
főnöke március 26-án 18 órakor - a Monostorapáti
ban álló gépkocsikon települt parancsnokságon — a 
hadosztály parancsnokának tudta és beleegyezése 
nélkül visszavonulási parancsot adott ki. A hadosztály 
az esti órákban - utóvédeket hagyva maga mögött 
Vigántpetendnél, Csomorpusztánál (Kapolcs É.) és 
Balatoncsicsó É.-on — Köveskálon át visszavonult a 
14. magyar gyalogezrednek Tapolcától Ny-ra húzódó 
felvételi állásaiba, majd folytatta visszavonulását 
Zalaszántóra. Lajtos Árpád vk. őrnagy több tiszt
társával - Bóbis Selmeczy László testveröccsével, 
Lajtos György és Bárczy János századosokkal (az 
utóbbi a hadosztály hadműveleti segédtisztje volt) -
civilbe öltöztek, s a Kővágóörs—Szepezd-i erdőben 
meghúzva magukat, megadták magukat a szovjet csa
patoknak. Lajtos március 28-án reggel Balatonfüreden 
jelentkezett a szovjet NKVD-nél.5 5 

A Vigántpetend É—ÉK-i szélén utóvédállásban 
lévő 1/1. ejtőernyős-zászlóalj 26-án délután — erős me
net után érte el — Monostorapátin és Diszelen át — 
Tapolcát. „Borzalmas kép tárult a szemünk elé — írta 
naplójában az 1. géppuskás-szakasz parancsnoka, 
Porvay István hadnagy — Tapolcát délelőtt igen erős 
légitámadás érte. Az utcákon szanaszét hevertek az 
emberi- és lóhullák (196 ember halt meg, Sz.), és 
sohasem felejtem el azt a női holttestet a kirakatban 
. . . Aznap este robbantották a németek a tapolcai 
repülőterek épületeit . . . Tapolcát pár kilométerre 
elhagyva egy kis erdőben letáborozva — kellő biztosí
tás mellett — töltöttük az éjszakát."5 6 

Március 26-ról 27-re forduló éjszaka az I. német 
lovashadtest egész arcvonalán megindult a csapatok 
visszavétele. A visszavonulást a 4. német lovashad
osztály fedezte — a 25. magyar gyalogoshadosztály

tól átadott 37. tábori tüzérosztály kilenc ütegével 
megerősítve - Mencshelytől D-re, a Halomhegy, Ba-
dihegy és Lesencehegy vonalon. Egyidejűleg az I. 
német lovashadtest parancsnoka azt a parancsot adta 
ki a II. magyar hadtestnek, hogy csapataival zárja le a 
Kisörspuszta, Kékkút K., Mindszentkálla K. vonalon a 
Gyulakeszi és Szentbékkálla—Mindszentkálla felé 
vezető utakat. A feladatot a 14/11. zászlóalj, a 3/III. 
kiképzőzászlóalj, a 20. páncélvadász-osztály (4 db 
páncéltörő ágyúval), a 21/3. ágyús üteg, az 57. utász-
zászlóalj és a 20/1. rohamtüzér-üteg 3 db „Hetzer" 
páncélosa látta el az első vonalban. A második vonal
ban a 3/II. kiképzőzászlóalj és a 20. felderítő lovas
század foglalt állást. A balatoni műutat a 23. német 
páncéloshadosztály részei zárták le március 26-án 
estétől a Zánka községtől DNy-ra emelkedő magas
latokon, illetve a Hangyástető és Hegyestű közti dom
bokon. Március 26-án este 21 óra 30 perckor a német 
„Dél" hadseregcsoport törzse utasította a 6. német 
hadseregnek alárendelt I. német lovas- és IV. SS 
páncéloshadtesteket, hogy minden körülmények kö
zött tartsák a Káptalanfa, Nyirád, Taliándörögd és 
Zánka között tervezett főellenállási vonalat, s akadá
lyozzák meg a szovjet 27. hadsereg három lövész-
és egy harckocsi hadtestének áttörését Zalaegerszeg, 
illetve Keszthely felé. Ennek ellenére, a II. magyar 
hadtest parancsnoka a március 27-re virradó éjszaka 
elrendelte, hogy a hadtesttörzs Rezibe vonuljon 
vissza, majd innét folytassa visszavonulását Cserszeg-
tomajba. Egyidejűleg a 20. magyar gyalogoshadosz
tályt is visszarendelte a Balatongyörök, Lesenceto-
maj, Billegepuszta, Új dörögd puszta vonalra. Tilger 
vezérőrnagy parancsára a Csoknyai-harccsoport: a 
14/11. zászlóalj, a 3. kiképzőezred II. és III. zászló
alja, az 57. utász-zászlóalj, a 20. páncélvadászosztály, 
valamint a 21/3. ágyús- és 20/1. rohamtüzér-ütegek 
Vonyarcvashegy körzetbe, az Illey-csoport Vonyarc
vashegy Ny., Balatongyörök Ny. vonalra, a Botond
csoport pedig Balatonederics K., Lesencenémetfalu 
K., Lesenceistvánd K. vonalra vonult vissza. Az ön
állóan menetelő 3/1. kiképzőzászlóalj a 14. gyalogez
red alárendeltségébe került. A 20. gyalogoshadosztály 
parancsnoksága pedig Gyenesdiásra vonult vissza.57 

Március 27-én a délelőtti órákban tömeges szovjet 
csatarepülőtámadásokkal megindult a szovjet 27. 
hadsereg további támadása. „Lesencetomajon keresz
tül haladva, betértünk a szőlőhegyek közé, a dűlő-
utakra — írta naplójában a 1/1. ejtőernyős-zászlóalj 
egyik tisztje, Porvay István hadnagy. — Azonban itt 
is elég foglaltak az utak. Nemsokára aztán bekövetke
zett az is, amire reggel óta vártunk és amitől nagyon 
féltünk: légitámadás! Mégpedig a javából! A szűk 
kis úton, melyen két oszlopban tülekedtek előre-
hátra a különböző alakulatok, egykettőre nagy 
zavar támadt. Tíz-tizenöt Sturmovik (IL-2-es, Sz.) 
támadott libasorba fejlődve. A megriadt tömeg be
szaladt a fák közé, csak igen keveseknek jutott 
eszükbe a Harcászati Szabályzat: alacsonytámadás 
esetén minden fegyver tüzel! A kocsisok, talán egy-
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tői-egyik elhagyták a lovakat, azok pedig magukra 
hagyva félelmükben őrült nyerítésbe kezdtek. Én az 
egyik elhagyott kocsi két lovát igyekeztem helyben 
tartani, ami sikerült is, mert mindkét lovamat találat 
érte. Az egyiknek a belei fordultak ki, a másiknak 
meg az egyik lábát vitte el a nehézgéppuska löve
déke . . ." 

Március 27-én délelőtt a szovjet 316. lövészhad
osztály lovas felderítői harc nélkül benyomultak Kő
vágóörs és Révfülöp községekbe. A 23. német páncé
loshadosztály 126. páncélgránátos-ezredének visszavo
nulását fedező 23. páncélos felderítőosztály részei 
csak Badacsonytomajnál fejtettek ki kisebb ellenál
lást. A kőbánya feletti magaslatról egy német utóvéd-
osztag gépfegyvertüzet zúdított a balatoni műúton 
előnyomuló szovjet gyalogos- és harckocsizó menet
oszlopokra. A szovjet osztagok rövid harc után fel
számolták az ellenállási gócpontokat. A hátráló né
met csapatok — a 126. páncélgránátos-ezred 10. 
utász-százada — Nemestördemicnél a hadifontosságú 
balatonedericsi utat igyekezett elzárni. Mintegy 
két órás tűzharc után, délelőtt 10 órára egy előre
vetett szovjet zászlóalj visszavonulásra kényszerí
tette a német utóvédeket Patacspuszta felé. A hátráló 
126. német páncélgránátosezred fedezésére magyar 
csapatokat vetettek harcba. A 20. magyar gyalogos
hadosztály Illey-harccsoportjának utóvédjét, az 
aknászosztagot vetették itt Balatonedericsnél harcba 
(pk. : Zoltay Endre százados) 60 aknásszal és három 
nehéz páncéltörő ágyúval. Ugyanis a déli órákban a 
II. magyar hadtest törzse (Rezi) elrendelte a 20. 
magyar gyalogoshadosztály visszavételét a Zala 
folyó mögé. A visszavonulást a 14. gyalogezred 1. 
és III. zászlóaljainak és a 3. kiképzőezred I. és II. 
zászlóaljainak kellett biztosítaniuk Lesencetomaj 
Ny., Vállus erdészház vonalon. A harccsoport D-i 
szárnyán, Balatonedericsnél pedig — mint láttuk — 
az Illey-harccsoport aknászosztaga látta el az utóvéd-
feladatokat. A visszavonulásra az adott okot, hogy 
délelőtt 11 órára a szovjet 35. gárda lövész- és 18. 
harckocsi hadtestek részei — negyven páncélos beve
tésével — benyomultak Tapolcára.58 A várost védő 
128/1. német páncélgránátos-zászlóalj, valamint a 
magyar és német riadócsoportok jelentősebb ellen
állás nélkül kiürítették Tapolcát, s délelőtt 11 óra 
után a Keszthelyi-hegység magaslataira vonultak 
vissza. A nap második felében heves tüzérségi párharc 
alakult ki, miközben a szovjet páncélos felderítők 
több ponton megközelítették a Lesence-patak mögött 
húzódó új német főellenállási vonalat. 

Március 27-én késő éjszaka az I. német lovashad
test É-i - bal — szárnyának biztosítására Zalaszent-
grót, Pakod, Zalabér körzetébe rendelte a 20. magyar 
gyalogoshadosztályt. A csapatok átcsoportosítása még 
folyamatban volt, mikor március 28-án reggel a szov
jet csapatok elfoglalták Zalaszentgrótot. Ezért 28-án 
reggel módosították a parancsot, s a 20. magyar gya
logoshadosztálynak a Zala folyó nyugati partvonalán 
kellett új védelmi vonalat kialakítani Pakod, zalabéri 

hídfő, Kehida vonalban. A hadosztály É-on a 297. 
német gyalogoshadosztálynak alárendelt „Dráva— 
III" magyar csendőrzászló aljhoz (pk.: dr. Csáki Jó
zsef százados) csatlakozott. A csapatok még el sem 
foglalták állásaikat, mikor új parancs érkezett: a 20. 
magyar gyalogoshadosztály vonuljon — a Kustány, 
Kehida, Zalaapáti, Pacsa, Zalaszentmihály útvonalon 
- Bakra. A visszavonulás zűrzavarát fokozta, hogy a 
német utászok a magyar ütegek tűzlépcsői előtt rob
bantották fel a Zala folyó hídjait. 

A 20. magyar gyalogoshadosztály É-i irányú át
csoportosításával nyitottá vált az út Keszthely irá
nyába. A rés élre reszelésére a 4. német lovas- és 23. 
német páncéloshadosztályok maradványait (összesen 
4—5 páncélossal) a 9. SS Hohenstaufen páncéloshad
osztály — 20/111. SS páncélgránátos-zászlóaljából, a 
9. SS páncélos utászzászlóaljából és a 9. SS harckocsi
ezred 8 db P—V. Panther harckocsijából álló - harc
csoportjával erősítették meg. Ezzel egyidejűleg — 
március 28-án (mivel a Balatontól D-re húzódó 
„Richard"-vonal ellen még nem indult meg a szovjet-
bolgár támadás) a 2. német páncéloshadseregtől 
vezényeltek Keszthelyre csapatokat. Március 28-án 
estére Keszthely É., Cserszegtomaj, Nemesbük terü
letére érkezett a német „Steyer" zárókötelék (1010. 
és 1011. erődzászlóaljak), a 79. német kiképző
zászlóalj, a 212. magyar erőd gyalogos- és 217. 
magyar erőd géppuskás-zászlóaljak, valamint a 16. SS 
„Reichsführer-SS" páncélgránátos-hadosztály roham
lövegosztálya 16 db páncélossal. 

Március 29-én a szovjet 37. gárda lövészhadtest 
csapatai felszámolták a magyar—német kustányi híd
főt, s a 4. német lovashadosztályt a Csatár, Zalaszent
mihály, Zalaigric, Szentpéterúr, Gétye vonalra vetet
ték vissza. Ezzel egyidejűleg a szovjet 316. lövészhad
osztály Nemesbük és Cserszegtomaj, a 108. gárda 
lövészhadosztály pedig Gyenesdiás körzetéből támad
ta a Keszthelyt védő német csapatokat, melyek a 
23. német páncéloshadosztálynak voltak alárendelve. 
A támadás kezdetén — március 28-án 19 órakor — 
a német páncéloshadosztály hét zászlóaljból állt, 
12 db nehéz páncéltörő ágyúval, 4 db páncélossal és 
nyolc ágyús üteggel (kb. 32 db löveggel) megerősít
ve. 

Március 29-én délután a szovjet 108. gárda lövész
hadosztály csapatai elfoglalták Gyenesdiást. Az ott 
védő 23. német páncélos felderítő-zászlóalj Keszthely 
É—ÉK-i szélére hátrált, ahol a 217. magyar erőd 
géppuskás-zászlóalj (pk.. Czegle János százados) biz
tosított. Az esti órákban Gyenesdiás, valamint Nemes
bük—Cserszegtomaj irányából kétirányú szovjet táma
dás érte Keszthelyt. Március 30-ra virradó hajnalon a 
23. német páncéloshadosztálynak alárendelt német 
és magyar csapatok kiürítették a várost, s a Zala folyó 
mögé vonultak vissza. A visszavonulást Felsőpáhok, 
Hévíz, Alsópáhok vonalon a 126/11. német páncélgrá
nátos-, 51. páncélos utász- és 23. oáncélos felderítő 
zászlóaljak fedezték, Sármellék körzetben pedig a 
„Hohenstaufen" harccsoport biztosított. Március 30-
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án délután 18 órára az utóvédek is a Zala folyó 
mögé vonultak vissza.5 9 

Miközben már Keszthelyért dúlt a harc, s a szovjet 
27. hadsereg három lövész-, egy harckocsi- és egy 
lovashadteste átkarolással fenyegette a 2. német pán
céloshadsereg három hadtestét, március 29-én táma
dásba mentek át a — Balaton (Balatonmária) és a 
Dráva (Barcs) közötti 80 km-es vonalon kiépített 
„Richard"-állással szemben álló — 57. szovjet- és 1. 
bolgár hadseregek csapatai is. A szovjet 57. hadsereg 
— É-i —jobb szárnyán támadó szovjet 6. gárda lövész
hadtest csapatai több ponton betörtek a XXII. német 
hegyihadtest fővédőövébe: a 10. gárda légideszant-
hadosztály elfoglalta Balatonmáriát, a 61. gárda 
lövészhadosztály pedig Csömendet. A 118. német 
vadászhadosztály kilenc német zászlóalja visszavonult 
a második állásba. A hadosztály alárendeltségében 
vonult vissza a 216. magyar erőd- és 24. felderítő
zászlóalj, a kaposvári csendőrzászlóalj, valamint a 
221. magyar erőd tüzérosztály három könnyű ágyús 
ütege. Másnap, március 30-án a szovjet 10. gárda légi-
deszanthadosztály és a harckocsi osztagok Balaton
mária és Kéthely között áttörték a német „Richard "-

vonal fővédőövét, menetből átkeltek a Zala folyó 
torkolati szakaszán, s Sármellékig törtek előre. Az 
itt biztosító német „Hohenstaufen" harccsoport 
— a 20/111. SS páncélgránátos- és 9. SS páncélos 
utász-zászlóaljak, kilenc P—V. Panther harckocsi 
támogatásával — több ellenlökéssel kísérelte meg a 
támadó szovjet erők feltartóztatását. Mintegy 24 órás 
harc után — március 31-én 15—16 órára — a szovjet 
erők a német harccsoportot a Zala mögé vetették 
vissza. Néhány órával később a szovjet csapatok 
Esztergálynál átkeltek a Zala folyón, s Dióskálig 
előretörve mélyen átkarolták a „Margit"-vonal — 
Balaton és Dráva közti szakaszának - északi szár
nyát. 

Március 31-én estére a 27. szovjet hadsereg befe
jezte a balatoni védelmi vonal — ÉK-DNy-i irányú 
- felgöngyölesét, szétzúzását. A nap folyamán el
érték Zalaegerszeget, illetve átlépve a Zala folyón 
mélyen a „Margit"-vonal D-i szakaszának hátába ke
rültek. A bekerített 2. német páncéloshadsereg már 
nem tudott DK—Németország (Ausztria) felé visz-
szavonulni, kénytelen volt csapatait Horvátország 
irányába visszavonni. 
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CSABA VERESS D. 

KÄMPFE IN DER BALATON-VERTEIDIGUNGSLINIE 
(Dezember 1944-März 1945) 

Nach den erfolgreichen Angriffsmanövern der sowje
tischen Armee in Jaschi-Kischinov (Rumäniens Aussteigen 
aus dem Krieg, Beginn der Kämpfe im Becken der Karpaten) 
war das oberste deutsche Armeekommando gezwungen auf 
dem Gebiet Ungarns ein strategisches Verteidigungssystem 
auszubauen, um die südöstlichen Grenzen Deutschlands 
verteidigen zu können. Die „Margit-Linie", die Transdanu
bien quer durchschnitt, stützte sich an beiden Flügeln auf 
den Balaton. Während an den beiden Flügeln - bei Budapest 
und am Balaton, sowohl zwischen dem Balaton und der Drau 
deutsche Truppen die Schutzpünkte einnahmen, hat man 
die Hauptkräfte der in den Augen der Deutschen schon 
unzuverlässlichen ungarischen 3. Armee in den hinter dem 

Balaton errichteten Schutzstellungen (die ein Teil der „Mar
git-Linie" waren) eingesetzt. Die „Margit-Linie" hat den ers
ten sowjetischen Angriff zweifellos aufgehalten, und ihm 
folgte ein Kampf, der von Anfang Dezember 1944 bis Ende 
März 1945 dauerte. Die meisten der Kämpfe spielten sich 
an den Flügeln der „Margit-Linie" ab (vor allem zwischen 
dem Balaton un Budapest), selbst die Balaton-Verteidi
gungslinie war in einem strategischen „Windschatten". 

Der am 16. März 1945 eingeleitete sowjetische Angriff 
auf Wien hat die „Margit-Linie" im Laufe schwerer Kämpfe 
durchbrochen, infolgedessen zwischen 2 2 - 3 1 . März 1945. 
auch die Balaton-Verteidingungslinie abgeschafft wurde. 
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