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Mindez természetesen nem befolyásolja Illésfalvi Péter megjelent kötetének magas 
szakmai színvonalát, olvasmányosságát és a több éves kitartó kutatómunka eredménye
inek elismerését. Ennek következtében jó szívvel ajánlhatom mindenki számára, aki 
érdeklődik a hadtörténet, a fegyvernemi alakulatok működése, tevékenysége iránt.

Okváth Imre

RÜDIgER W. A. FRANZ

das ss-fallsChIrmjäger bataIllon 500/600.

sein einsatz in ungarn und in der ardennenoffensive

(Band 3. Nation & Wissen Verlag, Riesa, 2015. 618 o. ISBN: 978-3-944580-08-1)

Rüdiger W. A. Franz harmadik könyve 2015 végén jelent meg, még terjedelmesebb 
és vastagabb, mint az előző kettő ugyanebben a témában. Rengeteg fénykép (96–185., 
338–530. o.) került a fejezetek végére, melyek jórésze a szerző saját fotója, a többi külön
böző intézmények, szervezetek (Imperial War Museum, National Archives, US-Army, 
US-Signal Corps) gyűjteményéből származik. A képanyag bizonyos hányadát eredeti ira
tok, katonakönyvek és kitüntetési dokumentumok facsimile másolatai (170–183., 532–
493. o.) alkotják. A kötet két fejezetből áll: az első a második magyarországi bevetést,  
a „Panzerfaust” vállalkozást, valamint az odáig vezető utat ismerteti (14–95. o.), a máso
dik a zászlóalj 1. századának szereplését taglalja az ardenneki offenzíva során (186–337. o.).

A könyv végén található szakirodalmi és felhasznált forrásokat tartalmazó összeál
lítás francia, olasz, magyar nyelvű szakirodalmat egyaránt tartalmaz, valamint német 
forrásokat a Bundesarchiv – Militärarchiv iratai közül: az OKW/WFSt, az OKW West, 
a H.gr. B. iratait, az OKL FüSt. hadinaplóit, a BA – MA RL 2 III/731, RH 2/2599, RH 
7/287. jelzettel ellátott iratcsoportok forrásait; az Amerikai Egyesült Államok forrásai 
közül pedig a National Archives és az U. S. Army Archives iratait építette be a könyvbe.

Az események jobb megértéséhez az 500/600. Waffen-SS ejtőernyős zászlóaljjal közö
sen harcoló alakulatokról és az általános katonai helyzetről esik szó. A rendelkezésre álló 
források „bősége” miatt a szerző kénytelen volt a kötetet befejezni a megerősített, feltöl
tött 1. század ardenneki harcokból való visszatérésével, megfogalmazásával élve „a könyv 
kezelhetetlen lenne és az olvasót csak elfárasztaná”. A könyv első része tehát a máso
dik magyarországi bevetést (Budapest elfoglalása) – a „Panzerfaust” vállalkozást – és a 
vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó elmozdításáig lezajló eseményeket elemzi. 
(A könyvben találhatunk utalást a folytatásra: a zászlóalj krónikáját lezáró negyedik kötet 
az Alsó-Oderánál lezajlott harcokat, és a visszavonulással és a hadifogságig vezető utat 
fogja részletezni.)

Sajnos a szövegrészben található néhány hiba, például: az 1. magyar hadsereg pusz
tulása a Donnál (16. o.), elírások: Nagy-Kanisza (17. o.), Dunavöldar (36. o.), riadóztatott 
magyar ejtőernyős ezred;1 Hardy Kálmán vezérfőkapitány nevének elírása (Hárdy) a 48. 

1  A magyar ejtőernyős ezred csak 1944 októberében jött létre; addig csak a m. kir. „vitéz Bertalan Árpád” 
1. honvéd ejtőernyős zászlóalj létezett.
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és 55. oldalon; Vitéz Heszlényi József vezérezredes (Josef Vitéz Heszlényi) az 51. olda
lon generaloberst (vezérezredes), majd két sorral lejjebb: Feldmarschall-Leutnant (első 
világháborús osztrák–magyar altábornagyi rendfokozat).2 Hasonló rendfokozattal jelenik 
meg Hennyey gusztáv vezérezredes (29. o.), Vattay Antal altábornagy (48. o.) és vitéz 
Faragho gábor vezérezredes; Faragho gábor vezérezredest a szerző a 31. oldalon Faragó 
Lászlóként említi.3 

A képek egy részének magyarázó szövege pontatlan. A 122. oldalon található képe
ken nem látszik a Citadella, mivel a Vár kitakarja. A 123. oldal alsó képének hátteré
ben nem „a magyar középhegység hegyei”, hanem a Pilis látható. A 125. oldal két képén 
nem a Lánchíd, hanem az Erzsébet-híd szerepel. A 126. oldal felső képe az Erzsébet-
hidat mutatja, mögötte nem az Alagút található. A Budai Váralagút bejáratát ábrázoló kép  
(a 127. o. első fotója) is némi pontosítást igényel. A korabeli tervrajzok alapján megálla
pítható, hogy az Alagút utca (Buda) felől megközelítve, a menetirány szerinti jobb olda
lon, az alagút elején és végén helyezkedtek el a Budai Váralagút bejáratai (kettő volt, nem 
egy). A 132. oldal alsó képén a típus megnevezése pontatlan: a fotón nem egy Tiger I. 
(Tiger E), hanem egy Tiger B (köznapi nevén Királytigris) látható. A 143. oldal alsó képén,  
a 144–145. oldal képein nem a Kapisztrán tér, hanem a Honvédelmi Minisztérium épülete 
(ma Szent györgy tér, azonban a minisztérium épülete nem maradt fenn) látható.

A „Panzerfaust” vállalkozás során alkalmazott német erők közül érdemes megemlí
teni a szerző által leírt, a megjelent szakirodalomban eddig csak „egy ejtőernyős zász
lóaljként” megnevezett alakulatot, a Schluckebier ejtőernyős zászlóaljat, mely nevét a 

„különleges alkalmazású ezred” (Regiment z. b. V.) I. zászlóaljának átnevezésével kapta. 
A zászlóaljat Fallingbostelben állították fel és vonattal szállították Budapestre.

Az 500/600. Waffen-SS ejtőernyős zászlóalj 4. századának a bevetés során kelet
ről, az Alagút egyik titkos folyosóján kellett elfoglalnia a Honvédelmi Minisztériumot 
és a Belügyminisztériumot. Skorzeny visszaemlékezése szerint a különleges alkalma
zású ezred I. zászlóalja tartalékként állt rendelkezésre. 120 SS-ejtőernyős és az 502. 
SS-vadászzászlóalj maradéka hat Tiger B-vel és az 500. rohamutász zászlóaljjal a Bécsi 
kapun keresztül közelítette meg a célt. A Vár-alagúton felvezető titkos lépcsők bejára
tának (amely kivezetett a Hadügyminisztériumhoz) robbantására – ahogy azt Skorzeny 
visszaemlékezésében említi – ismereteink szerint nem került sor –, az eseményekben 
résztvevő Siegfried Milius, Karl Pichler, vagy Leo Schaap sem tesz említést hasonló cse
lekményről.4

A zászlóaljat – miután kivonták a magyar fővárosból – Wagramba, majd Neusterlitzbe 
helyezték át, felfrissítették, s folytatták kiképzését. A tábori kiképző századot egyesítet
ték a maradék zászlóaljjal.

2  Az első világháborús osztrák–magyar hadsereg rendfokozatairól bővebben lásd: Magyarország az első 
világháborúban. Lexikon A–Zs. Főszerk. Szijj Jolán, szerk. Ravasz István. Budapest, 2000.

3  Az említett tisztek életrajza, előmenetele megtalálható: Szakály Sándor: A magyar katonai felső veze
tés 1938–1945. Budapest, 2001.

4  Lázár Károly testőr altábornagy visszaemlékezése szerint „…rövid 10 perc elteltével a németek megtá
madták a Bessenyei laktanya épületét és dél és kelet felől a Várkertet is. Két kerti vaskaput páncélököllel fel
robbantottak, és a Sándor-lépcsőnél a Kioszkkal szemben betódultak a Várkertbe.” Lázár Károly testőr altá
bornagy visszaemlékezései. Nyíregyháza, 2007. 80. o.
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Az SS-ejtőernyősök önállósága az év végéig megszűnt; 1944. november 10-én a zász
lóalj az SS-Jagdverbände alárendeltségébe került. A zászlóalj ereje ekkor 685 főt tett ki; 
17 tiszt, 113 altiszt és 555 legénységi állományú katona alkotta. 1944. október 1-jén az 500. 
SS- ejtőernyős zászlóaljat 600. SS-ejtőernyős zászlóaljjá nevezték át, ezzel korábbi, bün
tetőzászlóaljat takaró jelzése megszűnt.

A második fejezetből megismerhető az immár az SS-vadászkötelékek alárendeltsé
gébe került 600. SS-ejtőernyős zászlóalj szerepe az ardenneki offenzíva során. Az ejtő
ernyősöket a „Stößer” és a „greif” vállalkozások végrehajtásakor vetették be. A „Stößer” 
volt a második világháború utolsó német ejtőernyős ugróbevetése. A mintegy 1200 főnyi 
ejtőernyős „alakulat” parancsnoka Friedrich August von der Heydte alezredes volt. Céljuk 
a Monte Riginél húzódó szoros és az útelágazás, az ugró zömnek pedig a Hockeynél lévő 
szoros és magasabb terület elfoglalása volt, hogy ezzel saját csapataik gyors előretörését 
segítsék a nehéz terepen. A felkészülés kezdetén már számos problémával szembesültek 
a parancsnokok. Nem állt rendelkezésre (1944 decemberéről beszélünk!) bevetésre alkal
mas, harcedzett zászlóalj. Különböző alakulatoktól kellett a katonákat összegyűjteni és 
kiképzésre elszállítani. Az alakulat gerincét a sokat szenvedett 6. német ejtőernyős ezred 
adta. A többséget azonban ugrási gyakorlattal nem rendelkezők (!), fegyelmi vétség miatt 
büntetettek és kórházakból beérkező, felépülő sebesültek alkották.

Az ejtőernyősök nagyobb része nem ismerte egymást, korábban nem harcolt együtt. 
December 16-án kellett körülbelül 900 ejtőernyősnek a tervek szerint ugrania és Monte 
Riginél elfoglalni az útvillát. A bevetésre azonban nem sikerült időben felkészülni, ezért 
azt 24 órával elhalasztották, a hadműveletek megindulásával azonban a vállalkozás célja 

– mivel az események túlhaladtak mind időben, mind földrajzilag – értelmetlenné vált.  
A pilóták felkészültsége is hagyott kívánni valót maga után. Kevés volt az olyan repülő
gép vezető, aki ejtőernyős ledobásban gyakorlott volt, sőt, sokan éjjel és téli viszonyok 
között sem repültek.

A december 17-éről 18-ára virradó hajnalban (02:00 óra körül) induló, Junkers Ju-52-
ből álló kötelék a fentebb említett okok miatt széthullott: csak 32 gép érte el a ledobási 
körzetet. Számos ugró szenvedett sérülést a földet érés során. Összesen 125 ejtőernyős 
gyülekezett a célterület körzetében. 18-án további 150 ugró érkezett be. Ilyen körülmé
nyek között az egyetlen ésszerű döntést hozta meg a parancsnok: a harccsoportot Heydte 
alezredes feloszlatta, és egyénileg kellet a katonáknak a saját vonalaikig átverekedni 
magukat. Sejthető, hogy közülük csak kevesen érték el a viszonylagos biztonságot nyújtó 
saját arcvonalat. Von der Heydte alezredes is a hadifogságba került ejtőernyősök sorsá
ban osztozott.

A vállalkozásra kijelölt, körülbelül 870 ejtőernyős közül csak 450 érte el a cél területét; 
ebből a létszámból 328 katona volt hadra fogható, a többi sérült. Rengetegen sérültek meg 
a körülbelül 60 (!) km/órás szél okozta nagy esési sebesség és az ernyő nagymértékű inga
mozgása miatt. A bevetést nagyjából 10 órásra tervezték; ehelyett az ejtőernyősök három 
napig tartottak ki, elegendő fegyverzet és felszerelés nélkül. A 150. páncélosdandár, 
melynek célja a „greif” (griff) vállalkozás során a Maas-hidak elfoglalása volt, magában 
foglalta az I. harccsoport alá beosztott, úgynevezett „Schluckebier” ejtőernyős zászlóaljat, 
mely nevét a zászlóaljat vezető századosról kapta. A négy század közül három a „külön
leges alkalmazású” ejtőernyős ezred II. zászlóaljából, a negyedik a 600. SS-ejtőernyős 
zászlóalj 1. századából tevődött össze. A II. harccsoportban is volt egy négy századból 
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álló ejtőernyős zászlóalj, mely a 4. századból (a „Mitte” Jagdverband megerősített I. szá
zadából létrehozva), az 5. századból és az ejtőernyős tartalék zászlóalj 2. századából állt. 
Nem egyértelmű, hogy a zászlóalj 4. századát mely csapattestből állították fel. A III. harc
csoport ejtőernyős részét a „különleges alkalmazású” ejtőernyős ezred III. zászlóaljának 
11. és 12. százada, az ejtőernyős tartalék zászlóalj 3. százada, valamint egy páncélgráná
tos század alkotta.

Az egységes megjelenés miatt a dandár minden katonája ejtőernyős zubbonyt, úgyne
vezett „csontzsákot” (Knochensack) kapott, ezért nagyon nehéz utólag, a képek alapján 
megállapítani, hogy ki számított „igazi ejtőernyősnek” (253. o.).

A 3. német ejtőernyős hadosztály harcaira is kitér a szerző, mint olyan seregtestére, 
amely nem vett részt a 150. páncélos dandár akcióiban, hanem gyalogságként hajtotta 
végre a számára kijelölt feladatot. Az ejtőernyősök Malmedy elleni támadásban való rész
vételét is Skorzeny visszaemlékezéseiből ismerhetjük meg. A szerző ebben a részben is 
visszautal arra a korábban említett tényre, hogy a leírások körül azért alakulhatott ki 
nagy zűrzavar, mert a páncélos dandár minden tagja ejtőernyős ruházatot viselt. A dan
dár végül nem érte el a célját, és 1945 januárjában feloszlatták. 

A 600. SS-ejtőernyős zászlóalj 1. századának harcait a szerző a résztvevők visszaem
lékezéseiből építette fel. 1945. január 1-jével a 600. SS-ejtőernyős zászlóalj 1. századá
nak megmaradt tagjait Köln-Wahnba helyezték át, majd onnan vasúttal Neusterlitz állo
máshelyre szállították. A további ismertetés azonban már a következő kötet feladata lesz.

A könyvben felhasznált visszaemlékezések színesebbé teszik, és bizonyos esetekben 
kiegészítik a szűkszavú forrásokat, a nagyszámú kép pedig gazdagabbá teszi a kiadványt.

Reszegi Zsolt

LAgZI ISTVÁN

FRANcIA MENEKüLTEK MAgYARORSZÁgON 1940–1945. DOKUMENTU-
moK • évadés françaIs en hongrIe 1940–1945. doCuments

(JATEPress, Szeged, 2016. 556 o. ISBN: 978-963-315-301-7)

Lagzi István több mint negyven éve kutatja a második világháború alatt Magyar-
országra menekült és a magyar kormány által befogadott külföldiek (lengyelek, franciák, 
belgák, olaszok, szerbek stb.) témáját, melynek következtében kijelenthető, hogy a kér
déskör egyik legelismertebb szakértője hazánkban. Az eltelt évtizedek során alapos levél
tári kutatásokkal nem csupán feltárta a hazai menekültügy eme kevéssé vizsgált fejezetét, 
hanem fél tucat monográfiát és több mint 250 tanulmányt szentelt a témának. Levéltári 
kutatásait a Hadtörténelmi Levéltárban végezte, ahol az összes, franciákra vonatkozó 
katonai irat rendelkezésre állt. Ugyanakkor – bevallása szerint – a munkát rendkívüli 
módon megnehezítette, hogy a magyarországi francia menekültek iratanyaga nem képe
zett önálló fondot, hanem elszórva volt megtalálható a más nemzetiségű menekültekkel 
foglalkozó iratok között, ahol célzott kereséssel szinte lehetetlen lett volna megtalálni. 
Az iratállomány feltárása kizárólag annak köszönhető, hogy a szerző a kutatással töltött 
közel fél évszázad során feldolgozta a menekültekre vonatkozó anyagokat, így lehetősége 


