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„SZIGETVÁRI ZRÍNYIK” BUDAPEST VÉDELMÉBEN

A 10. rohamtüzér osztály harcai a magyar fővárosban és annak térségében  
1944 decemberétől 1945 februárjáig

Az 1920-as és 1930-as években a német katonai szakemberek és teoretikusok folya-
matosan keresték az első világháborúban elszenvedett vereség okait. Igyekeztek kidol-
gozni a megoldásokat az újonnan felmerült harcászati problémákra: az áttörés kiharco-
lására, a siker kifejlesztésére és mélységi csapás mérésére. A tábori tüzérség lövegei az 
első világháború során hatásos tűztámogatást biztosítottak, ám fogatolt mozgatásuk miatt 
sok időbe került, amíg tüzelőállást változtattak. Ennek következtében a dinamikusan vál-
tozó harcászati körülményekre csak nehézkesen tudtak reagálni. A két világháború között 
kialakult új német harcászati és hadműveleti eljárások továbbra sem nélkülözhették az 
erős tüzérségi támogatást. A Nagy Háború tanulságait vizsgáló tanulmányok kimutatták, 
hogy a gyalogságnak saját parancsnoksága alatt szüksége van egy páncélozott felépítmé-
nyű, jó terepjáró képességű, önjáró kísérő lövegre, mely képes lépést tartani a nagy sebes-
séggel előretörő támadó csapatokkal, és szükség esetén azonnali tűztámogatást tud biz-
tosítani. A németek a harckocsit – a franciákkal ellentétben – eleve mélységi feladatok 
önálló végrehajtására szánták, melyet az eszköz 360 fokban körbe fordítható lövegtornyá-
ban elhelyezett fegyverzete tett lehetővé. Ennek hatására felmerült a kérdés: mi lesz akkor 
a gyalogsággal? A német gyalogság rendelkezett ugyan közvetlen támogatásra rendelt 
könnyű és nehéz gyalogsági lövegekkel, aknavetőkkel, az eszközök mozgatása ugyanak-
kor nem volt kielégítően gyors és alapvetően védtelenek voltak az ellenség tüzével szem-
ben. Egy páncélozott, lánctalpas, mobil ágyú tűnt a legjobb megoldásnak ahhoz, hogy a 
tüzérség közvetlen közelről hatékonyan tudja támogatni a saját erőket az eljövendő idő-
szak fegyveres konfliktusaiban. Az eszköz feladata, hogy nagy mozgékonyságát, erős 
páncélvédettségét és fegyverzetét kihasználva, súlyponti fegyverként közvetlenül támo-
gassa a gyalogságot a legkritikusabb szakaszon, ott, ahol a tábori tüzérség már nem tud 
hatékony támogatást nyújtani. Kialakítását tekintve az eszköz nem haladhatta meg egy 
átlagos ember magasságát. A torony nélküli felépítményben elhelyezett 75 mm-es, 25 
fokos irányzási lehetőséggel rendelkező löveget a Pzkpfw III közepes harckocsi alvázára 
és futóművére szerkesztették. Így jött létre a Sturmgeschütz (StuG) III rohamlöveg, amely 
a második világháború végéig a német szárazföldi csapatok legnagyobb számban gyár-
tott páncélosa volt.

Hosszas vitát követően végül rohamtüzérség a tüzér fegyvernem csapatneme lett, és 
1936 júniusában végre parancs keletkezett az eszköz gyártásáról is. Kezdetben a német 
rohamlöveg programra meglehetősen rövid időt szabtak, 1937 őszétől 1939 őszéig minden 
aktív, 1940-ig pedig minden tartalék gyaloghadosztálynak rendelkeznie kellett volna egy 
rohamtüzérosztállyal, melyek szervezetében ekkor három ütegben négy-négy rohamlöveg 
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lett volna.1 Ezt azonban csak az abszolút elsőbbséget élvező harckocsigyártás kárára lehe-
tett volna kivitelezni. A német rohamtüzérség így a második világháború során – súly-
ponti csapatnemként – általában hadtest alárendeltségben harcolt, s csak egy-egy meg-
határozott feladat végrehajtása céljából rendelték az adott hadosztályok támogatására.  
A rohamlövegek bevetésére mindig a támadás vagy a védelem súlypontjában került sor, 
ott, ahol szükség volt jelentős tűzerejükre. A bevetések alkalmával a páncélosokat a gya-
log-, vagy páncélgránátos ezredek, ritkább esetben a páncélos ezredek alárendeltségébe 
utalták. Egy üteg általában egy gyalog (később gránátos) zászlóaljjal dolgozott össze.  
A harci alkalmazás szabályai szerint a torony nélküli, korlátozott irányzási és tájékozó-
dási lehetőségekkel rendelkező, önálló feladat-végrehajtásra alkalmatlan rohamlövegek 
közelbiztosítását a gyalogság végezte. A kölcsönös oltalmazás nagymértékben összeko-
vácsolta a kezelőket a gyalogsággal. Szervezetét tekintve a rohamlövegeket és roham-
tarackokat ütegekbe, az ütegeket rohamlöveg osztályokba és dandárokba szervezték.  
A háború folyamán – eltekintve a vegyes szervezetű páncélos osztályoktól és páncélva-
dász osztályoktól – a rohamtüzérséget is több alkalommal átszervezték, igazodva a leg-
frissebb háborús tapasztalatokhoz. Az utolsó szervezeti változás 1944-ben történt, ami-
kor megalakították a rohamtüzér dandárokat.

1943-ban Burg-bei-Magdeburgban felállításra került a rohamtüzér iskola. Az intéz-
mény a parancsnokság törzséből, ezen belül kutatócsoportból és sajtóosztályból állt, volt 
egy harcászati és egy technikai oktatótörzs, egy tanosztály és egy felállításért felelős 
törzs.2 Ez gyorsította a rohamtüzérség kiegészítésének és növelésének sebességét. Az 
iskola külön kiképző és oktató részleggel rendelkezett a szövetséges államok számára. 
Az év során a páncélozott harcjárművek alkalmazásának racionalizálása céljából Heinz 
Guderian vezérezredes, a német páncélos csapatok főfelügyelője saját hatáskörébe vonta 
a rohamtüzérséget.

A német rohamtüzérség elit csapatnem volt, állománya 1943-ig önkéntesekből állt, 
és elitként tartották számon őket. Ezt jól mutatja, hogy a csapatnem katonái a máso-
dik világháború alatt a Vaskereszt első és másod osztályai mellett kiérdemeltek össze-
sen 325 Német Aranykeresztet, a Vaskereszt Lovagkeresztjéből 140-et, további 14 fő a 
Tölgyfalomb ékítményt is megkapta.3

A magyar katonai vezetés mindvégig szemmel tartotta a folyó háború tapasztalatait, 
az ország teljesítő képességét és a hadszíntereken zajló technikai fejlődést. A magyar 
rohamtüzérség felállítása a folyó háború tapasztalatainak és sajátosságainak figyelembe 
vételével történt. Német hadi tapasztalatok alapján a Honvédelmi Minisztériumban (HM) 
már 1942-ben felvetődött a gondolat, hogy a Honvédséget önjáró tüzérséggel kell ellát-
ni.4 A HM III/b osztálya (gép és harcjármű fejlesztés) azt javasolta a Honvédség vezeté-
sének, hogy a páncélos hadosztályokhoz szervezett tüzérséget olyan páncélozott önjáró 
löveggel szereljék fel, melyek hatékonyan képesek támogatni a gyorsan mozgó alakula-
tok harcát. 1943 végére a két magyar páncélos hadosztály páncélosainak gyártása befeje-
ződött, újabb páncélos hadosztályok felállítására azonban már nem volt lehetőség, ezért 

1  Kurowski – Tornau 1965. 14. o.
2  Kurowski – Tornau 1965. 25. o.
3  Kurowski – Tornau 1965. 28. o.
4  Szabó – Számvéber 2009. 256. o.
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a HM a továbbiakban a rohamlöveg mielőbbi rendszeresítését és 1944 folyamán gyártá-
sát kívánta megvalósítani.5

A magyar vezetés ugyan határozott a modern rohamlövegek beszerzéséről, de a part-
nernek tekintett német fél elzárkózott attól, hogy saját, bevált eszközeinek licencét eladja, 
így egy hazai megoldást kellett találni. A magyar fejlesztésű rohamtarack végleges ter-
veit Kovácsházy Ernő okleveles gépészmérnök, a Turán harckocsi osztály főkonstruktőre 
készítette el.6 Az új rohamlöveg előállítása a már gyártásban lévő Turán harckocsi főré-
szeinek és a rendelkezésre álló 40 M 105 mm-es tarack, illetve a 43 M 75 mm-es harcko-
csi ágyú felhasználásával indult a Weiss Manfréd7 gyárban. Az anyagi korlátok és a sür-
gető idő miatt a már meglévő gyártástechnológiát használták fel az új fegyver előállítására, 
vagyis a gyártástechnológia a Turán harckocsiéval megegyező maradt. A 150 ezer pengő 
költségen elvégzett munka eredményeképpen 1942 decemberében megszületett a Zrínyi 
rohamlöveg prototípusa. Eredetileg a minisztérium Zrínyi I néven egy 75 mm-es, hosszú 
csövű ágyúval felszerelt rohamlöveget tervezett kifejleszteni, mely a magyar rohamtüzér-
ség gerincét adta volna, és elsősorban ellenséges páncélosok ellen került volna alkalma-
zásra. Ezzel párhuzamosan fejlesztették a Zrínyi II rohamtarackot, melynek a gyalogságot 
kellett támogatnia. A tervezett rohamtüzér osztály három ütegéből kettőt és az osztály-
parancsnok járművét a Zrínyi I adta volna, egy üteget pedig Zrínyi II-vel szereltek volna 
föl. Az 1944-re tervezett három osztályt 90 Zrínyi I-el, az 1945-re tervezett öt újabb osz-
tály állományát 110 Zrínyi I-el és 40 db Zrínyi II-vel gondolták el.8 Először a megfelelő 
75 mm-es ágyú előállítása során felmerülő problémák miatt szenvedett csorbát a Zrínyi 
I rohamlöveg gyártása, mivel a DIMÁVAG anyaghiány miatt nem tudta legyártani a 75 
mm-es lövegeket. Ennek következtében a Zrínyi II került előtérbe. A Zrínyi I roham-
lövegből végül csak egyetlen prototípus készült el, sorozatgyártásra sosem került sor.  
A rohamtarack szükséges mértékben el tudta látni a Zrínyi I feladatait is. Megjegyzendő, 
hogy a páncélos az új, kumulatív hatású 1942 M páncélrobbantó gránáttal távolságtól füg-
getlenül a 80 mm-es páncélzatot is át tudta ütni. Ennek köszönhetően a Zrínyi II alkal-
massá vált a szovjet harckocsi csapatok gerincét adó T-34 közepes harckocsi leküzdésére. 
A HM 1943. május 1-jén az új fegyvert 10,5 cm 40/43 M rohamtarack jelöléssel rendsze-
resítette. A Zrínyi II a továbbfejlesztés lehetőségét magában hordozó korszerű kialakítá-
sával, a harckocsigyártáshoz történő kapcsolódásával a magyar páncélos gyártás kiemel-
kedő típusa volt.9 A maga korában és nemében egy egészséges kompromisszum volt az 
adottságok és lehetőségek között.

Az első magyar rohamlöveg elkészültével szinte egy időben egy magyar bizottság 
utazott a Harmadik Birodalomba, hogy megismerkedjen a német rohamtüzérség elvi 
és gyakorlati alkalmazásával, melynek alapján kidolgozhatják a hazai rendszert. Kö -
vet  kező lépésként az első magyar rohamtüzér felállító keret 1943. március 1-jén ala-

5  HL VKF 5674/eln 1.-1942.
6  Kovácsházy 2013. 10. 2. o.
7  A gyárban megközelítőleg 72 darab rohamtarackot sikerült legyártani és összeszerelni. A gyártás 

Korbuly János főmérnök folyamatos ellenőrzése alatt folyt, egészen 1944. július 27-ig, amikor az üzemet az 
angolszász szövetséges légierő porig bombázta. A romok alatt rekedt 15-20 kocsitestből és a megmaradt alkat-
részekből hat darab löveget szereltek össze a Ganz Villamossági Rt. budai üzemében. A további hat darab 
összeszerelésre váró megmaradt kocsiszekrényt Budán, a gyár körüli utcákban tárolták.

8  HL RoTü. 2. sz. gyűjtő. Kovács Vilmos őrnagy: A Zrínyi rohamlöveg, a rohamtüzérség fegyvere.
9  Kovácsházy 2014. 44. o.
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kult meg Hajmáskéren, mely később a magyar rohamtüzérség központja lett. A felállító 
keret feladata a magyar rohamtüzérség szervezetének, alkalmazási, kiképzési eljárásai-
nak, leendő szabályzatainak kidolgozása volt. A felállítással megbízott parancsnok vitéz 
nemes Ba ran kay József százados, a magyar rohamtüzérség felügyelője pedig Billnitzer 
Ernő ezredes lett. 1943. október 1-jére az 1. rohamtüzér osztály (Barankay József száza-
dos) felállítása befejeződött, s azonnal tancsapattá szervezték, feladatául szabva a további 
hét rohamtüzér keret kiképzését és megszervezését. A 2–8. rohamtüzér keretek kiképzése 
és szervezése 1943 őszétől 1944 tavaszáig tartott, ám ekkor még közel sem voltak teljesen 
felszerelve és feltöltve az osztályok.

Az elképzelés szerint a tábori tüzérség kötelékéből önkéntes alapon jelentkezett –  
s szigorú szűrésen átesett – rohamtüzérekből hadosztály-közvetlen csapattesteket képez-
tek volna. Ezért minden rohamtüzér osztály azt a hadrendi számot kapta, amelyik gyalog-
hadosztálynak eredetileg szánták őket. Az eredeti tervekkel ellentétben azonban csak két 
osztályt (1. és 10.) sikerült Zrínyi II rohamtarackkal felszerelni. A többi osztályt német 
löveganyaggal (StuG. III rohamlöveg – 7. rohamtüzér osztály, Jgdpz 38(t) vadászpáncé-
los – 16. és 20. rohamtüzér osztály egy-egy ütege) igyekeztek ellátni. A rohamlövegekkel 
nem rendelkező rohamtüzérek a későbbiekben páncéltörő ágyúk kezelői, esetleg német 
páncélgránátosok módjára harcolók lettek.

A 10. rohamtüzér osztály

A 10. rohamtüzér osztályt 1944 áprilisára állították föl, ám ekkor még nem volt 
harckész állapotban. Az alakulat békehelyőrségének Szigetvárt jelölték ki. A tisztikart 
Hajmáskéren, a tiszthelyetteseket és a legénységet Szigetváron képezték ki. Eredetileg 
Kaposvár volt kijelölve erre a célra, de a kiképzésért felelős 10. tüzérosztály elvonulása 
miatt ez a lehetőség megszűnt. Az osztály első parancsnoka Doóry Nándor százados volt, 
akit azonban hamarosan átvezényeltek az 1. rohamtüzér osztályhoz, miután Barankay 
százados, az osztály parancsnoka hősi halált halt. Doóry korábbi beosztását 1944 júniusá-
ban a németországi Burg-bei-Magdeburgban rendezett rohamtüzér továbbképzésről visz-
szatérő 16/1. rohamtüzér üteg parancsnoka, Hanák Sándor százados vette át, aki a háború 
végéig az alakulat élén maradt.

A többi osztályhoz hasonlóan a 10. rohamtüzér osztály állománya is – tisztektől a 
legénységig – kizárólag önkéntesekből állt, ez biztosította a magas harci szellemet és 
minőséget. Az eredeti tervek szerint az osztályt a 10. gyaloghadosztály alárendeltségébe 
szánták, és fennállásának idején mindvégig hadtest-közvetlen alárendeltségben harcolt az 
alakulat.

A 10. rohamtüzér osztály szervezeti felépítése az alábbi képet mutatta:10

Osztályparancsnok és a törzsüteg (Hanák Sándor százados): osztályparancsnokság egy 
darab rohamtarackkal, gépkocsizó árkász szakasz, távbeszélő szakasz, motorkerékpá-
ros szakasz, javító félszakasz, egészségügyi szakasz, vonat.

10  HL 43.000/eln. 1-a. sz. rendelet, valamint HL RoTü, 9. sz. gyűjtő: Rohamtüzérek históriája, 1942–1945. 
10–11. o.; HL RoTü. 2. sz. és 11. sz. gyűjtő teljes anyaga alapján.
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1. üteg (Csáthy Dénes főhadnagy11): összesen 10 rohamtarackkal felszerelve. Egy ütegpa-
rancsnoki rohamtarack; három szakasz, szakaszonként három rohamtarack; egészség-
ügyi részleg; javító félszakasz; vonat.

2. üteg (Csics György főhadnagy): ugyanaz, mint az 1. üteg.
3. üteg (Mikéta Dénes főhadnagy): ugyanaz mint az 1. üteg.

Műhelyüteg: terepjáró műhelygépkocsikkal felszerelt mozgó javító műhely, amely 
nem osztható. Rohamtarack, egyéb járművek és híradó anyagok kis és közepes javítása-
inak elvégzésére alkalmas. Rendelkezik tüzérműszaki, híradóműszaki és fegyverszaki 
személyzettel, valamint saját konyhával, így függetleníthető.

Szállító üteg (csak „papíron”): nehéz vontatókkal és mélyrakodókkal felszerelve a 
menetképtelen rohamtarackok vontatásra vagy elszállításra. Gyakorlatban felállításuk 
nem valósult meg.

Egy magyar rohamtüzér osztály harcértéke elméletben öt magyar gyalogzászlóaljéval 
egyezett meg. A 10. rohamtüzér osztály csak 1944 augusztusára érte el a harcképesség 
szintjét, azt is úgy, hogy a többi rohamtüzér osztálytól vették el a kiképzésre szánt roham-
tarackokat.12 Állományába ekkor összesen hat tiszt, 140 legénységi állományú katona, 25 
gépjármű és 11 motorkerékpár13 és 17 rohamtarack tartozott. Az 1. rohamtüzér osztály 
mellett egyedül ez az osztály volt Zrínyi II rohamtarackokkal felszerelve, melyből a szer-
vezési minta szerint 31 darabbal kellett rendelkeznie. Az osztályt 1944. július 26-án nulla 
órakor mozgósították. Ekkor még csak két ütege volt felszerelve nyolc-nyolc páncélos-
sal. A hiányzó löveganyagot egyéb alakulatoktól való elvonással igyekeztek pótolni.14 Az 
augusztus hónapban a mozgósított osztály 10/1. és 10/2. rohamtüzér ütegeinek a még a 
hiányzó két-két rohamtarackjának kiszállításáról ugyan rendelkeztek, de az osztályt így is 
összesen csak 21 löveggel alakították meg.15 Fennállása során az osztály állománya a tel-
jes feltöltöttséget sosem érte el.

1944. augusztus 20-án, forró nyári napon a szovjet 2. és 3. Ukrán Front megindította 
a Jaşi-kisinyovi hadműveletét, melynek következtében három nappal később a szoronga-
tott helyzetben lévő Románia átállt a szovjetek oldalára, s megtámadta korábbi szövetsé-
gesét, Németországot. Johannes Friessner vezérezredes német Dél Hadseregcsoportjának 
csapatai katasztrofális helyzetbe kerültek. A szétvert, szorongatott német erők, sarkuk-
ban az őket üldöző szovjet–román csapatokkal, igyekeztek mihamarabb eljutni a korabeli 
magyar határhoz, a viszonylagos biztonság felé. A magyar politikai és katonai felső veze-
tés ekkor még úgy gondolta, hogy dacára a német megszállásnak, reális esély van rá, hogy 
a Kárpátok vonalában megállítva az előretörő ellenséges csapatokat Magyarország terü-
lete kimaradhat a második világháború szárazföldi harccselekményeiből, ezáltal meg-
őrizve területének épségét és fennálló politikai berendezkedését. Ez végül nem így történt.

A szovjet csapatok 1944. augusztus 26-án az Úz és a Csobányos völgyében átlépték a 
korabeli magyar határt, megkezdődtek az 1945. április 12-ig tartó magyarországi hadmű-

11  Csáthy főhadnagy – aki az egri érsek unokaöccse volt – eredetileg a 20/1. rohamtüzér üteg parancsnoka 
volt. Miután Iván öccse 1944. április 28-án elesett, maga kérte áthelyezését a hamarosan bevetésre kerülő 10. 
rohamtüzér osztályhoz.

12  HL RoTü 1. sz. gyűjtő: Éder Miklós: A rohamtüzérség megalakulása
13  HL RoTü 11. sz. gyűjtő: Géptávirat a 10. oszt-nak… Az eredeti dokumentumra kézzel ráírt számadatok.
14  HL RoTü 11. sz. gyűjtő: HM iratok (mozgósítás 1944. július).
15  HL RoTü 11. sz. gyűjtő: Géptávirat a 10. oszt-nak…

Hk 2018 1 sz.indd   46 2018.03.06.   16:50:47



47

„Szigetvári Zrínyik” Budapest védelmében

veletek.16 A mozgósítási parancs után a 10. rohamtüzér osztály az osztálytörzzsel, vala-
mint a 10/1. és 10/2. rohamtüzér ütegekkel augusztus 24-én, Szigetváron berakodott, majd 
vasúton Dés felé indult.17 Az osztály ekkor 17 bevethető rohamtarackkal rendelkezett.18  
A 10/3. rohamtüzér üteg Hajmáskéren maradt, rohamtarackok nélkül.

Az osztály két ütege Csíkszentsimonban rakodott ki, majd 1944. augusztus végén, 
szeptember elején az Úz és Csobányos völgyében kerültek első alkalommal bevetésre. 
Hamar átesetek a tűzkeresztségen, s egyúttal elszenvedték első veszteségeiket. Az osz-
tály a magyar IX. hadtest (Kovács Gyula altábornagy) alárendeltségében hol magyar, hol 
német csapatok harcait támogatta. Végül a szovjet–román nyomás hatására szeptember 
közepén megkezdődött a visszavonulás Székelyföldről. A magyar 2. hadsereggel együtt a 
10. rohamtüzér osztály is visszavonult Székelyföldről a Gyergyószentmiklós–Maroshévíz–
Déda–Kolozsvár útvonalon.

1944. szeptember 22-én, a második tordai csata kezdő napján a 10/2. rohamtüzér üteg 
nagybetűkkel írta be magát a magyar hadtörténelembe. A Bozsóki János próbaszolgálatos 
zászlós vezette hat magyar Zrínyi II rohamtarack Sósfürdőnél lesállást foglalt, majd rövi-
desen kilőtt 18 szovjet harckocsit,19 amelyek Torda felé haladtak az úton. Bozsóki később, 
kényszerűségből szakítva a bevetés szabályaival, egymaga ment egy, a közelben harcoló 
magyar zászlóalj megsegítésére, miközben öt rohamtarackja a völgyben maradt biztosító 
állásban. A páncélosok nem változtattak állást, így a szovjet tüzérség bemérte helyze-
tüket és mindet harcképtelenné tette. Visszatérve Bozsóki egymaga sikeresen kimentett 
két rohamtarackot. Este Hanák Sándor százados megszervezett egy különítményt, mely 
képes volt a saját vonalak mögé visszahozni a többi páncélost is, ám több hősi halottja is 
volt a sósfürdői harcoknak. A harcból kiesett rohamtarackokat végül teljesen helyre tudta 
hozni a szerelőrészleg. Tettéért Bozsóki kiérdemelte a Magyar Tiszti Arany Vitézségi 
Érmet.

Eközben a 10/3. rohamtüzér üteg Nagyváradnál avatkozott be a harcokba, segítséget 
nyújtva Tömöry Jenő vezérkari ezredesnek, aki a 12. tartalékhadosztály parancsnoka-
ként Nagyvárad védelméért volt felelős. Mikéta főhadnagy ütegének személyzete felsőbb 
parancsra rakodott ki „Szent László király városánál”, s vette át az 1/3. rohamtüzér üteg 
(Rátz Tibor főhadnagy) három Zrínyi II rohamtarackját. Miután itt befejezték pár napig 
tartó tevékenységüket, az üteg folytatta útját Erdélybe, ahol október 1-jén Torda térségé-
ben egyesült az osztállyal.

Október elején az erdélyi harcok tapasztalatai alapján megszervezésre került a 10. gép-
kocsizó rohamszázad. Az ide jelentkező önkéntesek a német páncélgránátosok módjára 
harcoltak, feladatuk a rohamtarackok biztosítása, védelme és kísérése volt. Meg kell 

16  Ravasz 2002. 81. o.
17  HL VKF KSZV napló, 3466. 1944. augusztus 24-i naplóbejegyzés.
18  HL RoTü, 11. sz. gyűjtő: Kántor József: A m. kir. 10. rohamtüzér osztály rövid története.
19  Érdekes adalék, hogy a kitüntetés kihirdetésekor közzétett fegyvertény leírásban nem szerepel a 18 

kilőtt szovjet harckocsi. Honvédségi Közlöny, 49. (1944). A Tordától keletre vívott harcok vonatkozásában  
e napon a legtöbb – Bozsóki elmondásán alapuló – forrás T-34 harckocsikat említ. Számvéber Norbert 2. Ukrán 
Front harckocsi egységeivel foglalkozó legújabb kutatása nem erősítette meg, hogy a kérdéses napon Tordától 
keletre a szovjetek valóban alkalmaztak páncélosokat! Így továbbra is kutatás tárgyát kell, hogy képezze a 
Bozsóki ütege által semlegesített szovjet páncélosok története. Az vitathatatlan, hogy Bozsóki ellentámadása 
volt az egyik olyan momentum a tordai csata második szakaszában, amely képes volt stabilizálni az arcvonalat, 
és lehetőséget teremtett a német III. páncéloshadtest másnap kezdődő ellentámadásához.
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jegyezni, hogy a bevetési szabályzat ellenére a rohamtarackokat sokszor nem ütegben 
(mely a legkisebb bevetési egység volt), hanem szakaszonként, nem ritkán párosával, de 
akár egyesével is bevetették. Sokszor közelbiztosítás, gyalogsági támogatás nélkül. Ennek 
oka, hogy sokszor nem állt rendelkezésre megfelelő számú bevethető páncélos, viszont az 
adott harci helyzet megkövetelte a páncélosok haladéktalan bevetését. A magyar gyalog-
ság a háború idején a rendelkezésre álló idő hiánya miatt nem volt megfelelően felkészítve 
a páncélosokkal, köztük is a rohamlövegekkel való együttműködésre. Sokszor nem hasz-
nálták ki e fegyver áttörő erejét, máskor magukra hagyták az eszközöket, melyek így véd-
telenné váltak. Emiatt a támadás vagy a védelem akár össze is omolhatott. A rohamszá-
zadok felállítása ezt a hátrányt volt hivatott kiküszöbölni. A 10. gépkocsizó rohamszázad 
szervezete három szakaszból állt. Első parancsnoka Sárkány Károly hadnagy volt, ám ő 
hamarosan hősi halált halt, helyét pedig vitéz Harkay Tihamér hadnagy vette át. Harkay 
hadnagyot 1944 augusztusában avatták a Ludovikán, mire Erdélyben állomásozó ere-
deti alakulatához ért (33. hegyivadász-zászlóalj), azt gyakorlatilag teljesen szétverték, így 
került a 10. rohamtüzér osztályhoz.

A 10. rohamtüzér osztály Erdélyből fokozatosan vonult vissza. A veszteségek hatá-
sára a megmaradt nehézfegyvereket a 10/1. rohamtüzér ütegbe vonták össze. Az üteg 
német alárendeltségben fedezte a saját erők visszavonulását. Az osztály visszavonulása 
során a magyar IX. hadtest alárendeltségében a Nyírségbe érkezett, ahol Ramocsaháza 
és Székely településeknél támogatták a magyar hadtest harcait. Az alföldi páncélos csata 
záróakkordjaként az osztályt Poroszlónál vetették be, ahol a harcok közben egy roham-
tarack – Kubinyi hadapród őrmester páncélosa – csőrobbanás miatt harcképtelenné vált. 
A súlyos sérüléseket szenvedett lövegparancsnokon kívül a kezelő személyzet többi tagja 
hősi halált halt.20 A poroszlói harcok után már nem maradt harcképes rohamtarackja a 
kimerült osztálynak. Pihenésre, feltöltésre volt szükség. A poroszlói harcok után az osz-
tályt kivonták az arcvonalból, s majd egy hónapon keresztül – diszlokálva, de zömmel 
Homokterenyén – pihentették, feltöltötték. A rohamtarackokat rendbe hozták, így decem-
ber elejére kilenc bevethető páncélosa volt az osztálynak.

Csata Budapestért

Mire a 10. rohamtüzér osztályt ismét harckészültségbe helyezték és az első vonalba 
szállították, a budapesti csata már tombolt. Sztálin és a szovjet katonai vezetés igyeke-
zett minél hamarabb eljutni Bécshez, a Harmadik Birodalom „hátsó bejáratához”. Ehhez 
azonban előbb Budapestet kellett elfoglalni, melyet – Sztálin ellentmondást nem tűrő uta-
sítására – Malinovszkij marsall, a 2. Ukrán Front parancsnoka menetből szándékozott 
végrehajtani. Az alföldi páncélos csata befejezésének másnapján, 1944. október 29-én a 
megerősített szovjet 46. gárdahadsereg (I. Ty. Slemin altábornagy) Kecskemét irányában 
viharos gyorsasággal áttört a magyar 3. hadsereg (Heszlényi József vezérezredes) védő-
vonalán, s november 6-ig eljutott a pesti hídfő előterébe, ám ekkor a szovjetek támadása 
végleg kifulladt. A németek sikeresen vonták vissza legyengült, de nagy harci tapasz-
talatokkal rendelkező páncélos hadosztályaikat a magyar főváros előterébe, megnyerve 
ezzel a versenyfutást Budapestért. Az OKH számára a pesti hídfő védelme indokoltnak 

20  HL 1690. 10/1. rohamtüzér üteg veszteségkimutatása, 14. sz. név szerinti veszteségkimutatás.
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látszott. A Dunántúl stratégiai jelentőségével a hadviselő felek tisztában voltak. A hídfő 
tartós és szilárd védelme elősegíthette Ostmark (Ausztria) előterének védelmét, a délnyu-
gat-dunántúli olajmezők megtartását és a jelentős erőt képviselő balkáni német csapatok 
visszavonulási útjának fedezését, a hadipari nyersanyagok (bauxit, mangán stb.) biztosí-
tásáról nem is beszélve. A Dunántúl megtartásához a németek elengedhetetlennek tartot-
ták a pesti hídfő – de nem a milliós nagyváros – védelmét.21

A 2. Ukrán Front november 7-ével áthelyezte támadása súlypontját a 7. gárdahadsereg 
(M. Sz. Sumilov vezérezredes) sávjába. A front általános támadása a hónap végéig tartott, 
melynek során fokozatosan szorították a német–magyar csapatokat nyugati irányba, de 
Budapestet ezúttal sem sikerült elfoglalni. Malinovszkij következő terve Budapest beke-
rítését célozta. A nyugatról való átkarolást a 46. hadseregnek és a 2. gárda-gépesített had-
testnek (K. V. Szviridov altábornagy) kellett végrehajtani, ehhez azonban át kellett kelnie 
a Dunán. A folyón való átkelés Érd és Adony körzetében december 4-én 23 órakor kezdő-
dött. A szovjetek a meglepetés erejére építve tüzérségi előkészítés nélkül kezdték meg a 
partváltást, ám a német–magyar védők felfedezték a kísérletet, jól szervezett tűzrendsze-
rük tüzet nyitott, mészárlássá változtatva az átkelést. Az átkelő eszközök háromnegyede 
megsemmisült vagy megrongálódott, így csak kisebb csoportok tudtak megkapaszkodni 
a parton; az átkelés december 7-ig elhúzódott.22

A német LXXII. hadtest (August Schmidt altábornagy) 271. népi gránátos hadosztálya 
(Martin Bieber vezérőrnagy) és a 239. rohamtüzér dandár (Günther Bundesmann száza-
dos) 17 bevethető rohamlövege sorozatos ellenlökésekkel próbálta meg a folyóba szorítani 
a szovjeteket – de nem járt sikerrel. A december 6-ról 7-re virradó éjszaka a német 271. 
népi gránátos hadosztály visszavonult a Margit-vonal23 Érd és Baracska közti fő védő-
övébe. December 7-én a német LXXII. hadtest parancsnoksága parancsot adott a baracs-
kai és pettendi betörések felszámolására,24 ez által a Margit-vonal elvesztett állásainak 
visszavételére. A feladat végrehajtására kijelölt 8. páncélos hadosztály (Gottfried Frölich 
vezérőrnagy) támadására december 8. előtt nem lehetett számítani, mert a hadosztály fel-
vonulóban volt. Egyéb páncélos tartalék híján hamarosan a 10. rohamtüzér osztályt is  
e fenyegetett térségben vetették be egy ellentámadás alkalmával.

Rácszentpéter–Baracska–Érd

1944. december elején a 10. rohamtüzér osztályt ismét mozgósították. Az eredeti 
elképzelések szerint a pihentetésből Vácon át Budapest érintésével Székesfehérvárra kel-
lett vonulnia az osztálynak, ahol december 4-én a magyar II. hadtest (Kiss István altá-

21  Erőd 1999. 9. o.
22  Veress 1984. 61. o.
23  A Margit-állás a német hadászati–hadműveleti védelem legfontosabb, előre kiépített eleme volt a 

Kárpát-medencében. A főellenállási vonal a Duna–Nagytétény vasútállomás–Szent László puszta–Baracs-
ka-D–Kápolnásnyék D–Kisvelence D–Velencei-tó É-i partvonala–Dinnyés–Nádor-csatorna Ny-i magasla-
tai–Belsőbáránd–Pötölle–Tác D–Polgárdi D–Füle D–Balatonfőkajár D–Balatonakarattya DK–Balaton É-i 
partvonala–Keszthely–Fenék-puszta–Zala-folyó torkolata–Határárok-csatorna–Pat–Iharosberény–Márjás-
patak–Csurgó–Gyékényes–Dráva terepszakaszon húzódott. A Duna és a Velencei-tó között a fővédőöv máso-
dik vonala a Kismarton É–Martonvásár D–Baracska vasútállomás–Pázmánd D vonalon épült ki. Lexikon, 
1996. 785. o.

24  Veress 1984. 67. o.
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bornagy) parancsnoksága az alárendelt tüzéralakulatoknak Szent Borbála-napi ünnepsé-
get rendezett. Két nappal az ünnepség után a 10. rohamtüzér osztálynál harcra jelent-
kezett Rátz Tibor főhadnagy, az 1/3 rohamtüzér üteg parancsnoka, aki hét bevethető 
Zrínyi II rohamtarackjával a pesti hídfőből önkényesen távozott Székesfehérvárra. Rátz 
Billnitzer vezérőrnagynál arra hivatkozott, hogy korábbi állomáshelyükön nem voltak 
eléggé kihasználva.

Mielőtt Rátz ütege megérkezett volna, a 10. rohamtüzér osztály két tisztje jelentke-
zett a német LXXII. hadtest törzsénél. A magyar 3. hadsereg-parancsnokságától kapott 
parancs szerint a rohamtüzér osztálynak Ercsinél kellett volna beavatkoznia a harcokba. 
Alárendeltségi viszonyai azonban ekkor még tisztázatlanok voltak. Hanák százados ala-
kulatával önként jelentkezett bevetésre, mert Ercsiben a rohamtarackok számára igen 
értékes cseremotorokat hagytak, melyeket vissza akartak szerezni.25

Este 22 óra 30 perckor a német LXXII. hadtest egyik német tisztje egy magyar össze-
kötő tiszttel megjelent a 10. rohamtüzér osztály parancsnokságán, s közölték, hogy az osz-
tály a német LXXII. hadtest alárendeltségébe kerül. Az 1/3. rohamtüzér üteggel kiegé-
szült osztály riadókészültségbe lépett és elindult Martonvásárra. Hanák százados Vereben,  
a német hadtest harcálláspontján rövid eligazítást kapott, majd a német 271. népi-gráná-
toshadosztály alárendeltségébe utalták. Másnap hajnali 3 órakor tartottak eligazítás a népi 
gránátos hadosztály harcálláspontján. E szerint a szovjetek az ercsi hídfőből nagyobb 
erőkkel támadtak, ami veszélyeztette a Budapest–Székesfehérvár műutat. A rohamtüzér 
osztály feladata az volt, hogy helyi ellenlökéssel elhárítsa ezt a fenyegetést. Reggel 5 óra-
kor Hanák százados parancsára Mikéta Dénes és Rátz Tibor főhadnagy szemrevételezte a 
terepet Kismarton és Baracska területén, míg Csáthy Dénes főhadnagy a Baracskára beér-
kezett lövegek üzemanyag ellátását intézte. A Székesfehérvárról megindult 16 rohamta-
rackból kettő üzemhiba miatt lemaradt,26 így 4 óra 45 perckor összesen 15 rohamtarack 
érkezett Baracskára.27

Reggel 7 óra 30 perckor újabb parancs érkezett a német hadosztálytól. A szovje-
tek nagyobb erőkkel, megközelítőleg két-három zászlóaljnyi erővel megtámadták a 
Baracskától 8 km-re délkeletre lévő Rácszentpétert. Az ott lévő biztosító erők elszakad-
tak, így a szovjetek akadálytalanul tudtak Baracska felé tovább haladni. A feladat szerint 
egy szakasznyi, kb. 30 német gránátossal (Puriger hadnagy) és a 10. gépkocsizó roham-
századdal megerősítve a 10/1., 10/3. és 1/3. rohamtüzér üteg visszafoglalja Rácszentpétert. 
Hanák százados azt tervezte, hogy a 10/3. rohamtüzér üteg négy lövegével és a fél roham-
századdal tartalékként visszamarad Martonvásáron és továbbra is a német hadosztály ren-
delkezésére áll. A támadást a fél rohamszázad, a 10/1., valamint az 1/3. rohamtüzér üte-
gek hajtják végre a német szakasszal. Hanák százados kérdésére, miszerint Rácszentpéter 
elérése után tovább haladjon-e a vasúti töltésig Bieber vezérőrnagy csak mosolygott, majd 
annyit felelt: „Ez már túl jó lenne.”28

Reggel 8 óra 30 perckor a csoport megindult Martonvásárról. Baracskától 1 km-re 
keletre megtörtént az első összecsapás a szovjetekkel. A rohamtarackok tüze kiűzte a 

25  Számvéber 2011. 129. o.
26  HL RoTü, 11. sz. gyűjtő és HL 1690. 5. sz. harctudósítás, 2. o.
27  Számvéber, 2011. 134. o.
28  HL RoTü, 11. sz. gyűjtő és HL 1690. 5. sz. harctudósítás, 2. o.
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közeli kukoricásból a szovjeteket, akik a falu felé futottak el. A támadás a 800-1000 méter 
széles arcvonalon szétbontakozva jól haladt. Ráckeresztúrtól 2 km-re nyugatra a támadó 
csoport déli irányba fordult. Hamarosan a harccsoport szovjet páncéltörő ágyúkat azonosí-
tott a Baracskától 3-4 km-re folyó Váli-víznél található tanyáknál. A lövegek az útra voltak  
állítva. Először a balszárny és a közép bukkant fel hirtelen a szovjetek előtt, a jobbszárny 
le volt maradva. A magyar–német harccsoport hirtelen felbukkanása következtében a 
páncéltörő ágyúknak nem sikerült rendesen az arcvonalváltás. Csak néhány rosszul irány-
zott lövést voltak képesek leadni, mielőtt Névery László zászlós (1/3. rohamtüzér ütegből) 

– lövegével az útra berontva – négy páncéltörő ágyút semlegesített. A többi kezelő elme-
nekült. A Váli-vízen, derékig érő vízben próbáltak elmenekülni a szovjetek, de így igen 
hálás célpontok voltak a lövegek számára. A szovjetek súlyos veszteséget szenvedtek.29 
Danku Ferenc, aki visszaemlékezése szerint a rohamszázad tagjaként vett részt a táma-
dásban, így írja le az összecsapás utáni látványt: „Ösztönszerűen az egyik orosz kiskatona  
holttestére pillantottam… a repeszgránát becsapódása előtt a kiskatona ülő helyzetben 
volt, ölében egy ötliteres befőttesüveg, félig tepertővel. Jobb keze benne volt az üveg-
ben, azzal eszegette szegénykém a ropogós töpörtyűt. A gránát szilánkja fejen találta,  
s meghalt. A sors sokszor igazságtalan.”30

A támadás folytatódott Rácszentpéter felé. Az úton mindenhol a szovjetek által elha-
gyott lövegek, aknavetők és géppuskák voltak. Rácszentpéter elérése után Hanák száza-
dos megállította a támadást. A településen a német szakasz három rohamtarackkal és a 
magyar rohamszázad egyik rajával körvédelemre rendezkedett be. Két Zrínyi II a 10/1. 
rohamtüzér ütegből a rohamszázad néhány katonájával Rácszentpéter nyugati oldalán, 
1,5 km-re a településtől egy otthagyott szovjet páncéltörő ágyút a vontató tehergépko-
csijával együtt behúzott, eközben egy másik páncéltörő ágyút kilőttek. Három rohamta-
rack a rohamszázad megmaradt embereivel az 1/3. rohamtüzér üteg parancsnoksága alatt 
a vasútvonalig tört előre. A vasútvonalat gyengén megszállt szovjet erők a rohamtüzé-
rek közeledésére felrobbantottak egy saját páncéltörő ágyút, majd elszaladtak. A vasútvo-
nalra egy korábban kiásott harckocsiárok miatt már nem tudott a magyar harccsoport fel-
kapaszkodni.

14 órakor indult vissza a támadó harccsoport, leszámítva a körvédelemre berendezke-
dett erőket. A Baracskába visszavezető úton a katonák összeszedték a szovjetek által elha-
gyott fegyvereket és egyéb hadianyagokat, a környező tanyákban menedéket kereső szov-
jetek közül pedig sok hadifoglyot ejtettek. Minden rohamtarackra egy zsákmány löveg 
volt akasztva, mögöttük vontató tehergépkocsik, négy országos jármű és 13 ló vonult. 17 
órára ért a csoport a Baracskától 1,5 km-re, délkeletre lévő 109. magassági ponthoz, ami-
kor egy öregember figyelmeztette az élen haladó löveg parancsnokát, hogy a közeli kas-
télyban egy szovjet tiszt és kb. 150 fő húzódott meg, a faluban pedig további 200 szovjet  
katona állomásozik. A magyar–német harccsoport tagjai azonnal géppisztolyt és kézi-
gránátot ragadtak, egy rohamtarack a horhos északkeleti kijáratához indult. A szovje-
tek zöme, észlelve a közeledő veszélyt, még idejében elmenekült, azonban 11 főt így is 

29  HL RoTü, 11. sz. gyűjtő és HL 1690. 5. sz. harctudósítás, 3. o.
30  Danku 2004. 107. o.
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sikerült elfogni lövés nélkül, míg egy pincéből 40 magyar katonát és 30 polgári személyt 
– köztük fiatal nőket – szabadítottak ki.31

Este 22 óra 30 perckor ért a csoport Baracskára. A menetoszlop élén az osztálypa-
rancsnok lövege haladt. A településre beérve Hanák százados észrevett egy ház falánál 
mozgó alakot, akit németül is, magyarul is felszólított, hogy tájékoztatás céljából jöjjön 
a páncéloshoz. Az alak erre válasz nélkül nekiiramodott, mire az éllövegen lévő egyik 
német katona lelőtte. Kiderül, hogy egy szovjet megfigyelő volt, aki rövid haláltusája 
közben hangosan kiáltva figyelmeztette a közelben lévő páncéltörő ágyút. A figyelmez-
tetésre a szovjet löveg tüzelni kezdett. Sötét volt, csak a torkolattüzet lehetett látni, így 
nem lehetett rendesen irányozni. Hanák százados lövegével menet közben három lövést 
adott le 150-200 m-re maga elé, miközben az ő lövegét is több találat érte. A Zrínyi II 
motorja ekkor lefulladt és leállt. A páncéltörő ágyú is elhallgatott. Hanák először arra 
gondolt, hogy láncszakadás történt rohamtarackján. Hogy megjavíthassák a sérült Zrínyi 
II-t, maga elé küldött egy másik rohamtarackot biztosító állásba. Ekkor derült ki, hogy a 
sötétben a 45 mm-es szovjet páncéltörő ágyút legázolta az osztályparancsnoki rohamta-
rack. A kezelők mindent otthagyva elmenekültek. Mivel félő volt, hogy saját páncélelhárí-
tásba ütköznek, ezért a biztosításra rendelt rohamtarackot Hanák előre küldte. Nagyjából 
20-30 m-re a műúttól sikeresen felvette a kapcsolatot a németekkel, így a harccsoport 
zavartalanul vonulhatott be Martonvásárra.

A rácszentpéteri összecsapásokkal egyidejűleg az 1/3. rohamtüzér üteg utánpótlási 
oszlopa, Városy Péter hadapród őrmester vezetésével Rátz főhadnagy ütegét kereste. Az 
elfoglalt Baracskán Mikéta főhadnagy fogadta őket. Mivel nem tudott tájékoztatást adni 
a keresett üteg hollétéről, Városyt Martonvásárra küldte, aki azonban ott sem talált sen-
kit. Az utánpótlást szállító oszlop Baracskára indult vissza, ahová Csáthy Dénes főhad-
nagy 10/1. rohamtüzér ütegével egyidejűleg érkezett. Csáthy először ellenségnek nézte 
Városyékat, s kis híján tűzharcba bocsátkozott velük. Hamarosan megérkezett Rátz Tibor 
főhadnagy ütege is a méretes zsákmánnyal.

A Szerdahelyi-tanyán 50 katonával védőállásokban visszamaradt 10/3. rohamtüzér 
üteg egyik szakaszparancsnoka reggel 4 órakor üzemanyagért ment Baracskára, ahol 
szovjetekbe botlott, amit azonnal jelentett a német 271. népi gránátos hadosztály parancs-
nokságnak. Az üteg ekkor parancsot kapott Bieber vezérőrnagytól, hogy a németekkel 
együtt tisztítsa meg a falut. Feladatához négy rohamtarack, a fél rohamszakasz és két sza-
kasz német gránátos állt rendelkezésre. A falu északkeleti kijáratától 1 km-re már páncél-
törő puska és páncéltörő ágyútüzet kaptak a magyar–német erők. Egy szakaszparancsnok 
és rohamtarack vezető megsebesült. A kis harccsoport sikeresen leküzdötte az ellenállást, 
de két rohamtarack üzemhiba miatt kiesett a további harcokból, így csak az ütegparancs-
noki löveggel tudtak tovább menni. A falu nyugati részét sikerül megtisztítani, a keletit 
a sötétség miatt már nem. A falu déli szélén magyar és szovjet légvédelmi gépágyúkat 
zsákmányoltak, de elvontatni nem tudták őket.

December 7-én az 1/3., 10/1. rohamtüzér üteg és a 10. gépkocsizó rohamszázad össze-
sen 11 rohamtarackkal magyar és német kísérőgyalogsággal Baracskától délkeleti irány-
ban, Rácszentpéteren és a 115. magassági pontos keresztülhaladva, a Malontánál húzódó 
vasútvonalnál beletámadtak a szovjet 108. gárdalövész hadosztály harcrendjébe, jelentős 

31  HL RoTü, 11. sz. gyűjtő és HL 1690. 5. sz. harctudósítás, 3. o.
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élőerő-veszteséget okozva neki.32 A baracska-rácszentpéteri vállalkozás bebizonyította a 
magyar rohamtüzérség fegyverzetének kiválóságát, alkalmazásának hatékonyságát, sze-
mélyi állományának szakmai és erkölcsi felkészültségét.33 A magyar rohamtüzérek harc-
téri teljesítményét a szemtanú német tisztek is dícsérőleg emelték ki. Az ellentámadást 
a Dél Hadseregcsoport hadműveleti naplója rögzítette: „Tizenegy magyar rohamlöveg, 
ráültetett gyalogsággal Baracskától bátran vezetett ellentámadással délkeleti irányba tört 
előre Rácszentpéter felé, ahol az ellenségnek súlyos véres veszteséget okozott.”34

De mekkora is volt ez a súlyos veszteség? Hanák százados jelentése szerint a decem-
ber 7-i ellentámadásban az alábbi veszteséget okozták a szovjeteknek: kb. 220-250 halott, 
22 hadifogoly, 13 7,62 cm-es páncéltörő ágyú, egy 15 cm-es löveg, egy 4,5 cm-es páncél-
törő ágyú, két 8,2 cm-es aknavető, egy 50 mm-es aknavető, öt nehéz géppuska, két köny-
nyű géppuska (golyószóró), 20 géppisztoly, 5 öntöltő karabély, 15 egyéb karabély, három 
tehergépkocsi, amelyből kettő sérült, 13 ló és végül 4 országos jármű. A magyar–német 
harccsoport kiszabadított, illetve visszaszerzett: kb. 40 magyar hadifoglyot és 30 pol-
gári személyt, egy 8 cm-es légvédelmi ágyút, két 4 cm-es légvédelmi ágyút, egy gépko-
csi szeroszlopot.

Eközben saját vesztesége hat magyar sebesült és öt rohamtarack volt. A páncélosok 
üzemhiba miatt legkevesebb egy hétre kiestek a további harcokból.35

December 8-án a 271. népi gránátos hadosztály arcvonalán a szovjetek a kora reg-
geli órákban három irányból indítottak támadást a Rácszentpéter körzetében lévő magyar 
támpont ellen, melynek következtében az állásokat fel kellett adni. A 10/3. rohamtüzér 
üteg három rohamtarackjából és az 50 katonából 12 óráig a saját vonalak mögé két Zrínyi 
II és rajtuk 16 katona jutott vissza. A szovjetek 10 óra 25 perckor támadást indítottak az 
Érdet védő 978. népi gránátos ezred állásai ellen is. A 239. rohamtüzér dandár gyalogság-
gal támogatott ellenlökései ellenére 12 óra 35 percre Érd már a szovjetek kezében volt.36  
A szovjetek Baracskánál is betörtek a védelembe, de ezt sikeresen elreteszelték a védők. 
Az 1/3. rohamtüzér üteghez hamarosan megérkezett a Budapestre való bevonulási parancs. 
Az üteg kilépett a 10. rohamtüzér osztály alárendeltségéből, Bicske felé menetelt, majd 
kisebb kitérők, szovjet légicsapások után bevonult a fővárosba, az Andrássy laktanyába.37

December 9-én Érdtől nyugatra a német 239. rohamtüzér dandár és a magyar 10. 
rohamtüzér osztály (11-11 rohamlöveggel és rohamtarackkal) a 978. népi gránátos ezred 
harccsoportját támogatva 10 óra 30 perckor támadást indított Érd felé, hogy elérjék az 
Elvira-puszta–Benta-patak–121. magaslat–151. magaslat–168. magaslat–174. magaslat 
(Kakuk-hegy) terepszakaszt. A német-magyar csapatok éle 13 óra körül a 168-as magas-
lat előtt harcolt. E harcokban különösen kitűnt a 10. rohamtüzér osztály, melynek Zrínyi II 
rohamtarackjai betörtek a településre és visszafoglalták Érdet.38 December 10-én a szov-

32  Számvéber 2011. 135. o.
33  HL RoTü, 8. sz. gyűjtő: Városy Péter előadása a HOHE konferenciára.
34  HL KTB/HGr Süd, Anlagen zum Kriegstagebuch, 626. tekercs, 7 210 741. felvétel.
35  HL RoTü, 11. sz. gyűjtő: HL 1690. 5. sz. harctudósítás, 4. o., valamint a 10. gépkocsizó rohamszázad 

veszteségkimutatása, 5. sz. név szerinti veszteségkimutatás. A kiszabadított hadifoglyok és hadianyag feltéte-
lezhetően a Baracskánál megsemmisült magyar 42. gyalogezred kötelékébe tartozott.

36  Számvéber 2011. 143. o.
37  HL RoTü, 8. sz. gyűjtő: Városy Péter: Az 1/3. rohamtüzér üteg a második világháborúban, 18. o.
38  Számvéber 2011. 150. o. és HL KTB/HGr Süd, Anlagen zum Kriegstagebuch, 626. tekercs, 7 210 774. 

felvétel.
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jet 46. hadsereg kénytelen volt védelembe átmenni az Érd–Baracska–Martonvásár vona-
lon, mert képtelen volt áttörni a Margit-állást, ugyanakkor képesek voltak megtartani 
saját hídfőjüket. A szovjet hadsereg december 5. és 10. között 3700 katonát veszített.39 
December 10-én, vasárnap a 10. rohamtüzér osztálynak összesen hat rohamtarackja volt 
bevethető.40

December 11-re, kétnapos harc után a német–magyar csapatoknak sikerült Érdet tel-
jesen megtisztítani a szovjet 316. lövészhadosztály erőitől és visszafoglalni a településtől 
délre lévő 174. magaslatot (Kakuk-hegy). Aznap 12 órakor egy német–magyar harccso-
port támadást hajtott végre, mely Érd-Ófalu plébániájáig, majd a délkeletre lévő téglagyá-
rig jutott előre, ahol heves harcokat vívott. A 10. rohamtüzér osztálynak az elmúlt napok 
harcai miatt megmaradt hat rohamtarackjából már mindegyik javításra szorult.41 Egyes 
források szerint Érden az utcai harcokban a szovjetek kilőttek egy magyar rohamtarackot, 
ami ki is égett. A szovjet páncéltörő ágyúkat nők kezelték.42 Az azonban biztos, hogy az 
érd-ófalui harcokban a 10. gépkocsizó rohamszázadból 10 katona sebesült meg.43

December 13-ra két rohamtarackot sikeresen megjavítottak, melyek a 271. népi grá-
nátos hadosztály rendelkezésére, Tárnokra meneteltek.44 December 20-ára összesen 11 
rohamtarack volt bevethető állapotban. December 12. és 23. között az osztálynál rend-
hagyó módon öt szökés is történt.45 Időközben a Budapestért folyó hadműveletek új sza-
kaszba léptek.

A szovjetek továbbra sem tudták a Budapest körül lévő német–magyar védelem har-
cászati mélységét áttörni, saját csapataik támadó harcának üteme meglehetősen lassú volt. 
Miután a 2. Ukrán Front újabb kísérlete sem hozott eredményt, a szovjet vezetés belátta, 
hogy Malinovszkij marsall legyengült frontja önmagában képtelen megbirkózni a magyar 
főváros gyors birtokba vételével. A szovjet hadvezetésben november elején megfogalma-
zódott, hogy a 3. Ukrán Front (F. I. Tolbuhin marsall) bevonásával segítsék a 2. Ukrán 
Front magyar főváros elfoglalását célzó kísérletét. A szovjet főparancsnokság, a Sztavka 
1944. december 12-én elrendelte, hogy a 2. és 3. Ukrán Front csapatai közösen, északról 
és délről egyidejűleg mért csapásokkal kerítsék be és semmisítsék meg a német–magyar 
csapatokat Budapest körzetében és foglalják el a várost.46 A 3. Ukrán Front november 
elején parancsot kapott, hogy Belgrád elfoglalása után Baja és a Dráva torkolata között 
a Dunán átkelve kapcsolódjon be a magyarországi műveletekbe. December elejére sike-
rült a szovjeteknek felzárkózni a Margit-állásra, miközben a Duna nyugati partjára átkelt 
szovjet erők fölött Tolbuhin vette át a parancsnokságot. A 2. és 3. Ukrán Front közös, 
összehangolt támadása december 20-án indult, s december 24-ére sikeresen kialakították 
a bekerítés belső gyűrűjét. Két nappal később a külső gyűrű is bezárult.

39  Szabó – Számvéber 2009. 148. o.
40  Számvéber 2011. 154. o.
41  Számvéber 2011. 159. o.
42  HL RoTü 9. sz. gyűjtő: Palásthy András: Az első magyar rohamtüzér csapat. 
43  HL 1690. A 10. gépkocsizó rohamszázad veszteségkimutatása, 5. sz. név szerinti veszteségkimutatás
44  Számvéber 2011. 167. o.
45  HL 1690. A 10/1. rohamtüzér üteg veszteségkimutatása, 1945/1. sz. név szerinti veszteségkimutatás.
46  Szabó – Számvéber 2009. 148. o.
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Az ostromgyűrűben

Az érdi harcok után Hanák Sándor százados – figyelembe véve a lehetőségeket – úgy 
döntött, hogy kettéválasztja rohamtüzér osztályát. Azok a részek, a melyek nem vol-
tak ellátva rohamtarackokkal, Mikéta Dénes főhadnagy parancsnoksága alatt Moson-
szolnokra települtek. Itt további kiegészítést kapott az osztály, és gyakorlatozásba kezd-
tek. Az előzetes tervek szerint az osztályt német löveganyaggal kívánták felszerelni – ám 
ez sosem valósult meg.

A hitleri hadvezetés, ezáltal a Szálasi-kormány a magyar fővárost erőddé nyilvání-
totta, háztól-házig való védelmét rendelte el. December 20-ra a 10/1. rohamtüzér üteg és 
a rohamszázad fele, összesen 11 Zrínyi II rohamtarackkal és 150 katonával, kb. 50 gépko-
csival, motorkerékpárral fokozatosan, harcolva szorult be Budapestre. Mivel az osztály-
nál az ostrom teljes ideje alatt megfelelő volt az ellátás – mert ha kellett, erőszakkal is, de 
szereztek saját vagy ellenséges raktárakból bármit, amire szükség volt –, más alakulatok-
ból is sokan jelentkeztek az osztály rohamszázadába.47

A Budapesten rekedt többi rohamtüzér osztály (1., 7., 13., 16. és 24.) a „Billnitzer” 
csoport (Billnitzer Ernő vezérőrnagy) alárendeltségébe került, melynek élelmezési lét-
száma mintegy kétezer fő volt.48 A rohamtüzérek zöme gyalogsági fegyverekkel harcolt, 
néhány 75 mm-es páncéltörő ágyúval vagy kézi páncéltörő fegyverekkel megerősítve.  
A 10. rohamtüzér osztály a Schmidhuber harccsoport (a 13. páncélos- és a törzsétől „meg-
fosztott” Feldherrnhalle páncélos hadosztály összevont csoportja) alárendeltségébe került.

A 10. rohamtüzér osztály első telephelye Kelenföld volt, az Ulászló utca, majd a 
Műegyetem. A Műegyetem udvarán és a nagy pincékben elegendő hely állt rendelkezésre 
az összes felszerelés és eszköz számára. Az első nagyobb bevetés a Kelenföldi pályaudvar 
visszafoglalásának támogatása volt. Majd másfél hétig biztosított itt az osztály,49 mivel 
még a gyűrű bezárása előtt rengeteg hadianyag és egység érkezett ide, melyek elosz-
tása folyamatosan zajlott. A szovjetek igyekeztek ezt megakadályozni, ezért folyamato-
san támadták a pályaudvart. December 29-én, harc közben ismeretlen oknál fogva felrob-
bant egy rohamtarack. A területet a szovjetek elfoglalták, ezért nem lehetett kimenteni 
a páncélost. A kezelők, Molnár Mihály tizedes, Németh József, Seile László és Horváth 
József honvédek megsebesültek.50 December 29-én a budai védők állásaik javítása céljá-
ból 12 ellenlökést indítottak a szovjet 46. hadsereg erői ellen.

Január 1-jén a német Kündinger harccsoport51 alárendeltségében harcoló Vannay 
önkéntes zászlóalj52 Városmajorban védő erőit a szovjet 108. lövészhadosztály támadta. 
A magyar védők összesen három T-34/85 harckocsit lőttek ki, de maguk is jelentős vesz-
teségeket szenvedtek. A megsemmisített szovjet páncélosokat a zászlóalj bevonta védel-

47  HL RoTü. 11. sz. gyűjtő: Kántor József: A m. kir. 10. rohamtüzér osztály rövid története.
48  Erőd, 1999. 20. o.
49  HL RoTü. 11. sz. gyűjtő: Kántor József: A m. kir. 10. rohamtüzér osztály rövid története.
50  HL 1690. A 10/1. rohamtüzér üteg veszteségkimutatása, 1945/1. sz. név szerinti veszteségkimutatás.
51  A harccsoport a 977. és 978. népi gránátos ezred maradványaiból, a 271. népi gránátos hadosztály tüzér-

ezredének egy ütegéből és az 1. SS-rendőrezred egy századából állt, Herbert Kündiger alezredes parancsnok-
sága alatt.

52  Budapest védelmének egyik önkéntes egysége, parancsnoka Vannay László főhadnagy, vezérkari 
főnöke Bajzáth János százados volt. A zászlóalj védőkörlete a Városmajor utcától az akkori Hidegkúti út–
Gábor Áron út–Bimbó utcáig terjedt. Lexikon, 1996. 110. o.
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mébe – géppuskafészkeket alakítottak ki alattuk. Kündinger alezredes többször szorgal-
mazta, hogy Vannay főhadnagy zászlóaljának harcát a 10. rohamtüzér osztály harccso-
portja támogassa, amely továbbra is a Kelenföldi pályaudvarnál vívott súlyos harcokat.

A 10/1. rohamtüzér üteg köré szervezett harccsoport 1944. december 24. és 1945. 
január 2. között, a Budát délről támadó szovjet csapatok páncéltörő ágyúi közül 17-et 
kilőtt. Hanák százados a legtöbb bevetést személyesen vezető Csáthy főhadnagyot felter-
jesztette a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjére. Csáthy ugyan ezen a napon repeszektől 
könnyebben megsebesült az állán és bal farán, mégis ütege élén maradt. A 10. rohamtü-
zér osztály harccsoportja többször hozzájárult a válságos helyzetben lévő arcvonal meg-
szilárdításához. Csáthy a 8. Florian Geyer SS-lovas hadosztály parancsnokától, Rumohr 
SS-Brigadeführertől ugyanezen a napon átvehette a másodosztályú Vaskeresztet.

Az osztály Budapesten harcoló állománya január 2-án érzékeny veszteségeket szen-
vedett a Kelenföldi pályaudvar környékén dúló harcokban, hat fő megsebesült, egy pedig 
elesett.53 A harcok intenzitására jellemző, hogy a Mátyás-hegy (300. magassági pont) 
január 4-én hét alkalommal cserélt gazdát.54

Miután 1945. január 1-jén az esti órákban Komáromtól keletre a német IV. SS-páncélos 
hadtest (Herbert Otto Gille SS-Obergruppenführer) megindította Konrad fedőnevű fel-
mentési kísérletét, a budai városrészt támadó szovjet 46. hadsereg napokon belül felha-
gyott támadó tevékenységével, és védelemre rendezkedett be mind nyugat, mind kelet 
felé. A felek harctevékenysége csupán tüzérségi és aknavetőtűzre, kisebb felderítő és 
roham vállalkozásokra, valamint a szovjet légierő csatarepülőgép támadásaira korlátozó-
dott. Ebben a helyzetben a védők páncélozott kötelékeik egy részét átcsoportosíthatták a 
pesti hídfőbe.55 Miután a Kelenföldi pályaudvart fel kellett adnia, a 10. rohamtüzér osz-
tály harccsoportja a Műegyetem területéről a pesti oldalra járt át bevetésre.

Az osztály január 6. körül a Keleti pályaudvar környékén vívott súlyos harcokban vett 
részt. A javítóegység először a Tisza István térre, majd a Vigadóba költözött. A harcok 
alatt a műszaki és anyagi ellátás jól működött. A Ganz gyár harckocsiszerelő műhelyének 
mozgatható részeit a gépekkel, szerszámokkal, tartalék motorokkal, lövegekkel és alkat-
részekkel a Vigadó előcsarnokába menekítették. Itt rövid idő alatt sikerült megjavítani 
a sérült magyar rohamtarackokat. Így állandóan volt az osztálynak hat-nyolc bevethető 
rohamtarackja. A kilőtt, sérült páncélosokat – mivel hatalmas értéket képviseltek – min-
dig visszavontatták.

Amíg a 10. rohamtüzér osztály harcoló részei Budán igyekeztek feltartóztatni a szov-
jeteket, a pesti hídfőben az ostromgyűrű bezárása után napról-napra szorították visz-
sza a szovjet–román csapatok a védőket. A szovjet harckocsi-kötelékek a bekötő utakon 
viszonylag gyorsan érték el a várost. Ám a belső, beépített területeken súlyos vesztesége-
ket szenvedtek, és lelassult támadásuk üteme. Január 4-ére a szovjetek elérték Zugló köz-
pontját. Másnap az önálló 18. gárda-lövészhadtest elfoglalta Soroksárt, kijutott Kispest 
északi és Pestszentlőrinc déli részére.

Amikor a szovjetek átlépték a Hungária körutat a Kerepesi útnál, a Lóversenytérnél 
lévő szükségrepülőtér a védők számára elveszett. Mivel a légi úton történő ellátás a védők 

53  HL 1690. A 10/1. rohamtüzér üteg veszteségkimutatása, 1945/1. sz. név szerinti veszteségkimutatás.
54  HL 1640., 3. felvétel. 1945. január 4-i napi jelentés.
55  Számvéber 2011. 286. o.
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számára a túlélést jelenthette, ezért igyekeztek visszafoglalni a területet. Január 10-én 
borult, hideg időben zajlott le az 1. és 10. rohamtüzér osztályok ellentámadása. A harccso-
port Hanák Sándor százados vezetése alatt, 10 rohamtarackkal és megközelítőleg 150-200 
német–magyar katonával a mai MTK pálya fakerítése mögött, takarásban vonult fel, majd 
támadásba lendült. A szovjet gyalogság láthatóan ittas állapotban volt. A rohamtarac-
kok letaposták a kerítést, majd folyamatosan repeszgránátokat lőttek a nézőtérre berohant 
szovjetekre. A kísérő gyalogság eközben kézifegyvereikkel tüzelt. A szovjetek számára 
ez volt a földi pokol. Német jelentések szerint az összecsapás után 800 szovjet halottat 
számláltak meg. Az ellenlökés azonban hamarosan elakadt.56 A 10. rohamtüzér osztály-
nak nem volt dokumentált vesztesége ebben az összecsapásban. A következő napokban a 
1/3. rohamtüzér üteg MÁV lakótelepi harcait a 10. rohamtüzér osztály egyik Kőbányai úti, 
Ganz gyár felől érkező Zrínyi II rohamtarackja is támogatta.

Ahogy elkeseredettebbé váltak a harcok, úgy vetették be egyre több alkalommal a 
magyar rohamtarackokat egyesével, ott, ahol éppen a válságos helyzetben szükség volt 
rájuk. Semlegesítették az ellenség megerődített pontjait, a géppuskafészkeket, a páncél-
törő ágyúkat, vagy éppen a páncélosokat. Városy Péter hadapród őrmester szavaival: „…
már nem lehet ütegről, mint bevetési egységről beszélni. A lövegeket egyenként alkal-
mazzák… Úgy rendelnek egy-egy Zrínyit a megadott címre, mint egy taxit… Gyors tüze-
lés a megjelölt épületre, majd rohanás a következő címre.”57

A következő napokban a külső Lóverseny tér után a Keleti pályaudvar környékén és 
a Kerepesi temetőnél is súlyos harcok dúltak. A napokban Csáthy főhadnagy a Vasutas 
kórházban korábban meglátogatta az immáron hadnaggyá előléptetett Bozsóki Jánost, aki 

„nem tudott nyugton maradni, ismét harcolni akart”.58 Bozsóki, aki a tordai csatában nyúj-
tott teljesítményéért kiérdemelte a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet, begipszelt karral 
ismét harcra jelentkezett, annak ellenére, hogy korábban közlekedési balesetben elszenve-
dett sérüléséből még nem épült fel. Január 12-én a szovjet önálló 18. gárda-lövész hadtes-
tet támogató 39. harckocsi dandár összevont harckocsi százada kijutott az Orczy-kert kör-
zetébe. A déli órákban a szovjet harckocsik elérték az Üllői út 47–49. szám alatti Mária 
Terézia laktanya körzetét. Az itt védő németek szorult helyzetükben segítséget kértek 
Csáthy főhadnagy 10/1. rohamtüzér ütegétől. Bozsóki hadnagy vezetésével három Zrínyi 
rohamtarack a laktanyához ment, ahol súlyos tűzharcba keveredett. A szovjetek kilőt-
ték az egyik rohamtarackot, melynek vezetője hősi halált halt, a súlyosan sebesült többi 
kezelőt sikerült kimenteni. A sérült páncélost egy másik magyar rohamtarack vontatta el.  
A bevetés, bár súlyos veszteségekkel járt, egy időre sikeresen feltartóztatta a szovjeteket.59

A következő napokban a szovjet rohamcsoportok fokozatosan szorították vissza a 
német–magyar erőket Pest belvárosi részére. Nem volt ritka az olyan eset, hogy a házak 
földszintjén németek, az I. emeleten oroszok és a II. emeleten ismét németek védekez-
tek.60 Hogy elkerüljék a szovjetek partváltását, január 15-én a Horthy Miklós hidat (mai 

56  HL RoTü, 11. sz. gyűjtő: Kántor József: A m. kir. 10. rohamtüzér osztály rövid története.
57  HL RoTü, 8. sz. gyűjtő: Városy Péter előadása a HOHE konferenciára.
58  HL RoTü, 11. sz. gyűjtő: Kántor József: A m. kir. 10. rohamtüzér osztály rövid története.
59  Megjegyzendő, hogy a 10. rohamtüzér osztály veszteségkimutatása alapján a jelzett napon nem volt 

vesztesége az alakulatnak. Vagy hiányzik a dokumentum, vagy egyszerűen nem készült el a jelentés. Utóbbi 
nem egyedi jelenség a háború káoszában.

60  Erőd 1999. 118. o.
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neve: Petőfi híd) a déli órákban fel kellett robbantani.61 Az üzemanyag ellátás katasztrofá-
lis helyzetben volt, így a gépesített egységek alig voltak képesek a gyalogság harcát támo-
gatni. Január 17-re a folyamatos bombázások és az épülettörmelékek miatt az utak eltor-
laszolódtak. Este az SS IX. hegyi hadtestének parancsnoksága elrendelte a pesti hídfő 
kiürítését. Az átkelés folyamatosan zajlott a még használható, de állandó szovjet támadás 
alatt álló Erzsébet-hídon és a Lánchídon. Miközben Bozsóki János hadnagy is igyekezett 
elhagyni a pesti oldalt, az Erzsébet-hídnál aknagránát találatot kapott a gépkocsija. Ekkor 
szenvedett súlyos repeszsérüléseket az autóban utazó Zsedényi Jenő honvéd a törzsüteg-
ből, Gombos János tartalékos honvéd és maga Bozsóki is. A gépkocsi sofőrje csodával 
határos módon egy karcolás nélkül megúszta a balesetet. A repesztalálattól Bozsóki jobb 
könyöke teljesen szétroncsolódott. A sebesültek nehezen, de eljutottak a Belvárosi mozi-
ban lévő segélyhelyre, ahol egy állatorvos vette kezelésbe őket. A gyors elsősegély után a 
szerencsétlenül járt rohamtüzérek átmentek Budára a Lánchídon, ahol a Sziklakórházban 
kerültek ellátásra.62

Január 18-án reggel 7 órakor német utászok felrobbantották mindkét hidat. A január 
11-ével létrehozott szovjet Budapest Csoport (I. M. Afonyin vezérőrnagy) – mely a fővá-
ros ostromának szovjet műveleteit hangolta össze – teljesen felszámolta a még megma-
radt ellenállási pontokat a pesti oldalon, és kijutott a Duna jobb partjára. A 10. rohamtüzér  
osztály Pesten bevetett részei utóvédként vonultak vissza. Ennek az lett a következménye, 
hogy egy rohamtarack, mely bevetésen volt Pesten, már nem ért át a budai oldalra a hidak 
felrobbantása előtt. Így Iregi Gyula és Rigacz József honvédek, valamint Bálint Lajos és 
Kovács János tizedesek, továbbá Tamási Ferenc őrmester eltűntek – valószínűsíthetően 
hadifogságba kerültek.63

1945. január 18-tól a harcok ismét fellángoltak a budai hídfőn. Ezen a napon indult 
meg a Balaton és a Velencei-tó között a IV. SS-páncéloshadtest újabb felmentési kísérlete.  
A német–magyar védők helyzete némileg javult, mivel kisebb arcvonalon koncentrálód-
tak erői, de a katonák már kimerültek voltak, hadianyagból és élelmiszerből már csak kor-
látozott készletekkel rendelkeztek.

A Vannay önkéntes zászlóalj parancsnokságán a fiatal kadét és futár, Galántay Ervin 
kapott egy levelet, melyet társával a 10/1. rohamtüzér üteg parancsnokának, Csáthy 
Dénesnek64 kellett átadnia. Galántay és társa a városmajorból el is indult a Várbazárhoz, 

61  Erőd 1999. 111. o.
62  HL RoTü, 11. sz. gyűjtő: Kántor József: A m. kir. 10. rohamtüzér osztály rövid története és HL 1690., 

A 10/1. rohamtüzér üteg veszteségkimutatása, 1945/1. sz. név szerinti veszteségkimutatás. Egyes források és 
szakirodalmak szerint Bozsóki János korábban, a Mária Terézia laktanyánál vívott összecsapásban sebesült 
meg, hasonló módon. Az osztály veszteségkimutatása és más források szerint Bozsóki január 17-én sebesült 
meg, a fent ismertetett módon. E sorok szerzője a források közlésének összevetése alapján az utóbbi változa-
tot fogadja el.

63  HL 1690. A 10/1. rohamtüzér üteg veszteségkimutatása, 1945/1. sz. név szerinti veszteségkimutatás.
64  Fontos megemlíteni, hogy bár az osztály veszteségkimutatása nem jelzi, egy rádiótávirat (HL RoTü 8. 

sz. gyűjtő: 196. sz. rádiótávirat, Rátz Tibor sebesüléséről) és Kántor József, volt magyar királyi rohamtüzér 
tanulmánya szerint Csáthy főhadnagy január 16-án ismét megsebesült, de ez úttal súlyosan, melynek követ-
keztében kórházi ápolásra szorult. Ennek ellent mond Galántay Ervin visszaemlékezése, mely szerint január 
18-án még találkozott és beszélt is személyesen a főhadnaggyal. Ezek alapján sem vitatjuk Csáthy január 16-i 
sebesülését, de a jelzett napra vonatkozólag megkérdőjelezhető annak súlyossága és tartós kórházi ápolásra 
való szorulása. Az viszont bizonyos, hogy az elkövetkezendő napokban elszenvedett sebesülés következtében 
Csáthy már tartós ápolásra szorult.
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ahol ideiglenesen berendezték az osztály javítóműhelyét. Galántay így emlékszik visz-
sza a helyre: „A szobrászműhelyek ablakai sátorlappal vannak álcázva. Bejutunk egy 
műterembe. Sérült Zrínyi rohamlöveg áll a római császárok szobrainak gipszmásolatai 
között… A hátsó teremben egy fehér köpenyes mérnökkel találkozunk. Meséli, hogy a 
Zrínyik utóvédként jutottak át a Lánchídon. Csáthy főhadnagy reggel a Jagelló utcába 
ment bevetésre.”65

A szerelő, aki átvette a levelet, közölte a két futárral, hogy a válaszért sötétedés után tér-
jenek vissza. A két fiatal futár így is tett. Este már Csáthy főhadnagy várta őket. Galántay 
jelentette a főhadnagynak, hogy egyetlen gépkocsija sem üzemel már a Vannay önkéntes 
zászlóaljnak, ezért 36 kanna benzint felajánlanak a rohamtüzéreknek, de cserébe kérik, 
hogy egy esetleges ellenlökésben nyújtsanak támogatást, abban az esetben, ha a szov-
jetek visszanyomják a zászlóaljat. Csáthy azt felelte, ha átadják a 800 liter üzemanya-
got, akkor lehetséges, hogy egy órán belül beavatkozzanak a harcokba a Városmajorban, 
feltéve, ha nincs más bevetési parancsuk. Galántay azt is megkérdezte Csáthytól, hogy 
mikor érkezik a felmentő sereg, ám erre a főhadnagy azt válaszolta, hogy az a felmentő 
sereg nem elég erős, ezért majd a védőseregnek kell kitörnie, és felvennie a kapcsola-
tot a IV. SS-páncéloshadtest erőivel. A tapasztalt rohamtüzér tiszt maga három lehetősé-
get látott erre, melyből egyik a Városmajorból indulna, és vélhetően épp ezért állt köny-
nyen kötélnek.

Január 19-én a szovjet 108. gárdalövész hadosztály heves tüzérségi és aknavető tűz-
előkészítés után – öt T–34/85 harckocsi támogatásával – zászlóalj erejű támadást indí-
tott a Fogaskerekű vasút trafóháza és a Pasaréti út 1. sz. alatti épület közötti szakaszon. 
Miután áttörték a Vannay önkéntes zászlóalj 1. századának védelmét, a Temes utcáig 
szorították vissza a védőket. A támadás során három szovjet harckocsit kilőttek.66 Mivel 
Vannaynak az ellentámadáshoz szüksége volt páncélos támogatásra, ezért reggel 10 óra-
kor ismét Galántay kadétot küldte át a Várbazárhoz, hogy beváltsa Csáthy főhadnagy ígé-
retét. Amikor a hírvivő és kísérője megérkezett, a Várbazár előtt egy Zrínyi rohamtarack 
állt. A korábban már megismert szerelő közölte, hogy Csáthy főhadnagy éppen beveté-
sen van, de két másik rohamtarack az 1/3 rohamtüzér ütegből nemrég ért vissza beve-
tésről a Jagelló utcából. Az egyik sérült volt, a lövegét ki kellett cserélni egy gépágyúra.  
A mérnök felébresztette a hordágyon alvó, kimerült rohamtüzéreket. Az iratokat áttanul-
mányozta a parancsnokuk, egy feltűnően magas, bőrruhás főhadnagy, aki nem volt más, 
mint Rátz Tibor főhadnagy. A Kündiger harccsoport alárendeltségében gyakran vetették 
be közösen az 1. és 10. rohamtüzér osztály részeit; javító és ellátó részlegük is össze volt 
vonva67 Galántay így emlékszik a további eseményekre: „Az istenit! Már csak ez hiány-
zott! Fiúk, szedjétek a holmitokat, indulunk a Városmajorba! Futárok, üljetek fel a páncé-
losok elejére, vezessetek minket az üzemanyagraktárhoz! [– mondta Rátz.] Felmászok a 
jéghideg rohamlövegre. Régimódi acélváz, szegecselt, nem hegesztett, mint a német pán-
célosok. Hatalmas dörrenéssel beindul a motor, gördülünk a Döbrentei tér felé. Mögöttünk 
a sérült Zrínyi. Amikor ráfordulunk a Krisztina körútra, a Tabánnál csodálatos látvány 
tárul elénk. A német Feldherrnhalle [páncélos]hadosztály önjáró Hummel nehéztarack-

65  Galántay 2011. 110. o.
66  Számvéber 2011. 295–296. o.
67  HL RoTü, 8. sz. gyűjtő: Városy Péter előadása a HOHE konferenciára, valamint HL 1640. 27. felvétel. 
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jai vannak itt tüzelőállásban, és éppen tűzparancsot kaptak. Eldübörgünk egy parancs-
noki páncélkocsi mellett. A toronyban egy tüzértiszt áll és felemeli a kezét: Feuer! Feuer!”

Délelőtt 11 órára a Városmajorhoz ért a kis csapat, ahol a saját tüzérség a Városmajor 
nyugati szélét lőtte. A pokoli zajban nem lehetett hallani a rohamtarackokat, amiket így 
sikeresen álcázva a döngölt hótorlaszok mögé állítottak. Másnap, január 20-án hajnali  
5 óra körül a Vannay önkéntes zászlóalj hét kisebb harccsoportja megindította az ellen-
támadását, hogy visszaszerezze az előző nap elveszített Fogaskerekű vasút végállomá-
sát. Itt a gyalogság támogatására vetették be az 1/3. rohamtüzér üteg két páncélosát. Elöl 
haladt a sérült, gépágyúval felszerelt Zrínyi II, mögötte pedig a másik, rajtuk négy-négy 
kísérő gránátossal. A magyar páncélosokat a sötétben két magyar katona navigálta,  
a sisakjukra erősített piros és zöld fényjelekkel. A támadásra így emlékszik vissza a már 
idézett Galántay Ervin: „Lánctalpak dübörögnek az Olasz fasor [ma Szilágyi Erzsébet 
fasor] irányából. Bal oldalt fehér hóköpenyes fantomok futnak előre, sisakjukon piros és 
zöld jelzőlámpák. Nyomukba alacsony felépítésű Zrínyi rohamlövegek gördülnek, grá-
nátosok kapaszkodnak rajtuk. A páncélosok óvatosan kígyóznak előre. Az Olasz fasoron 
előrenyomuló páncélgépágyú68 tüzet nyit a bérházak felső emeleteire és foszforos nyom-
jelző lövedékkel lövi a balkonokat. A Zrínyi rohamlövegek tüzet nyitnak a javítóműhelyre. 
Két hatalmas robbanás: a repeszgránátok telibe találták a műhelyben hagyott olajoshordó-
kat. Lángok csapnak az égre, a lángtengerből halljuk az ellenség üvöltését.”69

Miután a rohamtarackok visszafordultak a remíztől, tűz alá vették az előző nap kilőtt 
T-34/85 harckocsik alá behúzódott szovjet lövész katonákat. Az akció után a rohamta-
rackok visszatértek, felvették a beígért üzemanyagot, majd elhajtottak. Vannay kérte: ha 
ismét szükség lesz a támogatásukra, akkor jöjjenek megint. A támadás komoly vesztesé-
gekkel járt, de végül elérte célját.

Január végével a védők helyzete egyre kilátástalanabbá vált. Az ostromgyűrű nap-
ról-napra szűkült. Január 26-án este a harmadik német felmentési kísérlet kudarcá-
nak híre a védőkhöz is eljutott. Este Karl Pfeffer-Wildenbruch SS-Obergruppenführer,  
a Budapestet védő német SS IX. hegyi hadtestének parancsnoka haditanácsot hívott össze. 
Schmidhuber vezérőrnagy, a német 13. páncélos hadosztály parancsnoka és más tisztek 
előterjesztették a kitörés kidolgozott javaslatát. Pfeffer-Wildenbruch továbbra is ragasz-
kodott ahhoz, hogy várják meg a Führer parancsát. Hitler azonban csak egy táviratot kül-
dött, miszerint Budát a felmentési kísérletek sikeréig tartani kell. Ezzel a német hadveze-
tés – konkrétan Hitler – végleg leírta a magyar fővárost és annak védőit. Elégséges külső 
segítség nélkül a Dél Hadseregcsoport vezetése esélytelennek ítélte a kitörést.

Január 26-án a Daróci út 5. sz. alatti Honvéd Központi Ruharaktárba beszivárgott 
szovjet rohamcsoportot egy magyar–német vegyes páncélozott különítmény próbálta 
kivetni elfoglalt állásaiból. Az 1/3. és a 10/1. rohamtüzér ütegek, mintegy négy-öt Zrínyi 
II rohamtarackkal, a németek pedig egy SdKfz. 251/21 és egy SdKfz. 251/16 lövészpán-
célossal érkeztek a helyszínre.70 A 10. rohamtüzér osztály csoportját maga az osztálypa-
rancsnok vezette. A támadás élén Városy hadapród őrmester haladt, aki rohamtarackjával 

68  A támadásban részt vett a 8. Florian Geyer SS-lovashadosztály Bergepanzer III műszaki mentő harcko-
csija és egy Flakpanzer IV önjáró légvédelmi páncélos is.

69  Galántay 2011. 121. o.
70  Számvéber 2011. 298. o.
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betört az épület udvarára, mögötte az SdKfz. 251/21 Drilling légvédelmi lövészpáncélos 
haladt. A támadás csak részsikerrel járt, mivel az épületben fogva tartott német és magyar 
katonákat ugyan kiszabadították, de a szovjetek az éjszaka ismét visszafoglalták a ruha-
raktárt, kiszorítva a magyar–német csoportot az udvarról.71 Másnap a magyar roham-
tarackok már az SdKfz. 251/16 lángszórós lövészpáncélossal együttműködve ismételték 
meg az előző napi támadását. A rohamtarack áttörte a ruharaktár kerítését, majd belelőtt 
az épület sarkába. Ekkor jött a lángszórós lövészpáncélos, és leadott néhány tűzcsapást, 
majd ismét a rohamtarack eresztett meg egy repeszgránátot. Ezzel a harceljárással sike-
rült a szovjeteket kiszorítani az épületből.72 Hanák százados – aki maga is megsebesült e 
harcokban – így emlékszik vissza a történtekre: „Odamentünk két lángszórós gépágyú-
val [helyesen lángszórós lövészpáncélossal] és négy-öt rohamlöveggel. Láttam, ahogy a 
politrukok [politikai tisztek] géppisztollyal zavarták előre a katonáikat. A kerítés sarkán 
ugráltak ki a ruszkik. A lángszórós háromszor végignyalta [az épületet], majd belelövet-
tem egy repeszgránátot. A füst eloszlása után láttam, hogy tovább ugrálnak ki a lyukon. 
Nyilván hátulról is ösztökélték őket mozgásra.”73

A védelmet fokozatosan felőrlő szovjet erők január 28-án már tűz alá tudták venni a 
Vérmezőn kialakított szükségrepülőteret, ahová február 5-én érkezett az utolsó ellátmány 
légi úton. Az ellátás hiánya már katasztrofális és elviselhetetlen volt. Az üzemanyag-
hiányból fakadóan február 1-jétől a védők birtokában lévő bevethető páncélosok zöme 
már harcképtelen volt. Február 1-jén az arcvonal a Margit-híd budai hídfő–Margit körút–
Széll Kálmán tér–Vérmező észak–Krisztina körút–Kékgolyó utca–Déli pályaudvar vona-
lon húzódott. A katlanban a legszűkebb területre összezsúfolva, minden elégséges ellá-
tás nélkül mintegy 34 ezer német és magyar katona volt, közöttük 10 ezernél több német 
sebesült, továbbá 300 ezernél több magyar állampolgár.74 Február 9-én a szovjet 25. gár-
dalövész hadosztály néhány átállt, magyar önkéntes századdal a Citadella felé támadott,  
a védők ekkorra már nekiláttak maradék csapataik gyülekeztetésének a Vár területén.

Az egyre szűkülő ostromgyűrűben a 10/1. rohamtüzér üteg, a különböző bevetésekben 
nagyjából 15 szovjet páncélost, nagyobb számú gépkocsit, különböző lövegeket és gép-
puskafészkeket, valamint megerődített állásokat lőtt ki. Az osztály saját vesztesége igen 
súlyos volt. A személyi állomány megközelítőleg 80%-a megsebesült, 15%-a hősi halált 
halt,75 köztük Dobó hadnagy, a 10. gépkocsizó rohamszázad Budapesten bevetett részei-
nek parancsnoka, aki korábban a rohamszázad első szakaszának parancsnoka volt.

Pfeffer-Wildenbruch SS-Obergruppenführer február 11-re a reménytelen helyzetben 
elhatározásra jutott, s Hitler többszöri tiltó parancsa ellenére elrendelte a budai vár terü-
letére visszaszorult védősereg kitörését. Amikor már minden reménytelen volt, a 10/1. 
rohamtüzér üteg még bevethető négy rohamtarackja kilőtte az utolsó repeszgránátokat, 
kezelőik a Műegyetem területére vonultak vissza, ahol mind a négy megmaradt páncé-
lost felrobbantották. Február 8-tól a magyar rohamtüzér egységek megmaradt részeit a 
Műegyetem területén gyülekeztette Billnitzer altábornagy, akinek utolsó harcálláspontja 

71  HL RoTü, 11. sz. gyűjtő: Kántor József: A m. kir. 10. rohamtüzér osztály rövid története.
72  HL. RoTü 8. sz. gyűjtő: Városy Péter: Az 1/3. rohamtüzér üteg a második világháborúban, 1944. 04. 

12. – 1945. 02. 11. 26. o.
73  Idézi: Ungváry 2005. 152. o.
74  Erőd 1999. 133. o.
75  HL RoTü, 11. sz. gyűjtő: Kántor József: A m. kir. 10. rohamtüzér osztály rövid története.
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is az itt található Bertalan utcában volt. Az altábornagy értelmetlennek ítélte a várható 
kitörést, úgy vélte, az egységes fogságba esés kevesebb atrocitással jár majd. Az említett 
szervezettség miatt a német parancsnokság úgy gondolta, hogy a rohamtüzérek át akar-
nak állni a szovjetek oldalára, de Billnitzernek sikerült tisztáznia a helyzetet,76 miután 
berendelték az Alagútba, Hindy Iván vezérezredes, a magyar I. hadtest parancsnokának 
harcálláspontjára. Billnitzer szűkebb törzsével végül kénytelen volt részt venni a kitö-
résben. Az Ördög-árok csatornáján át igyekvő, zömmel a német és magyar katonai felső-
vezetőkből álló csoportba lettek beosztva. „Bill apó” hamarosan azonban önhatalmúlag 
úgy döntött, hogy inkább rohamtüzéreivel tart, más úton. Jellemző volt rá ez a magatar-
tás, hiszen Szálasi Ferenc nemzetvezető az ostrom kezdetén hiába rendelte el, hogy repü-
lőgépen mentsék ki, az altábornagy csak annyit üzent, „csapataimmal maradok.”77 A 10. 
rohamtüzér osztályból Csáthy Dénes főhadnagy és Bozsóki János hadnagy súlyos sebe-
süléseikkel a Sziklakórházban maradtak, az osztályparancsnok, Hanák százados szin-
tén sebesült volt. A magyar rohamtüzérek többsége, ha nem esett el, akkor hadifogságba 
került, vagy Budapest romjai között, vagy a kitörés folyamán Budától keletre. Billnitzer 
altábornagy és a kitörésben részt vett katonái Perbál mellett estek hadifogságba. Rátz 
Tibor szintén hadifogságba került, majd az onnan való szökés közben halálos lövés érte.

A 10. rohamtüzér osztály Budapesten bevetett, harcképes részei 1944. december 20. és 
1945. február 9. között számtalan bevetést hajtottak végre. Hanák százados rohamtüzérei 
a város ostroma alatt szüntelenül egyik válságos helyzetet a másik után igyekeztek meg-
oldani. A legtöbb bevetés dokumentálatlan vagy nem pontosan azonosítható. Ezek egyike 
volt, amikor az osztálynál egyik késő délután egy ismerős német főhadnagy jelent meg, 
megbeszélni egy közös vállalkozást. Mivel először nem tűnt fontosnak a bevetés, a magyar 
rohamtüzérek elhárították a német kérést, tekintetbe véve, hogy kevés volt az üzemanya-
guk. A német főhadnagy erre közölte, hogy előző nap egy nagyobb lerakatot voltak kény-
telenek feladni a szovjetek nyomása miatt, és sietségükben az üzemanyag nagy részét 
nem tudták sem elhozni, sem megsemmisíteni. A szovjetek állandó nyomás alatt tartották 
a közelben lévő helyet. A rohamtüzérek áttanulmányozták a térképeket, majd szemrevé-
telezték a terepet. A németek felajánlották segítségüket az akcióhoz. Hajnali 4 órakor hat 
rohamtarackkal, öt-hat tehergépkocsival és körülbelül 80 gyalogossal, erélyes német tűz-
támogatás után öt perc alatt áttört a kis csapat a korábban feladott lerakathoz. Az egész 
rakodás nem tartott tovább 12 percnél. Amíg a rohamtarackok és a rohamszázad katonái 
biztosítottak, addig az üzemanyagos hordókat felgurították a tehergépkocsikra, zsákmá-
nyoltak három szovjet tehergépkocsit is. A visszafelé úton is csak kisebb gyalogsági tüzet 
kaptak. A csapat vesztesége két könnyebb sebesült volt, de több ezer liter üzemanyagot 
nyertek sikeresen, ami elég volt a szomorú végkifejletig.

76  HL RoTü, 3. sz. gyűjtő: Billnitzer altábornagy kézírású kézirata.
77  HL RoTü, 4. sz. gyűjtő: Sándor Dénes hozzászólása Csanády Györgynek.
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A vég

Gyakorlatilag a budapesti harcok befejeződésével ért véget a magyar királyi 10. 
rohamtüzér osztály (harcképes részeinek) története. A katlanban az osztály elvesz-
tette összes nehézfegyverét, állományának nagy része hadifogságba került vagy elesett.  
A védősereggel együtt ez az alakulat is megsemmisült, de „nem adta könnyen a bőrét”.  
A rácszentpéteri ellentámadás a szovjeteknek érzékeny veszteségeket okozott, Érd visz-
szafoglalásával pedig sikerült lelassítani az ostromgyűrű kialakítását. A magyar rohamtü-
zér-eszméhez hű, áldozatos helytállásával az osztály tevékenyen hozzájárult ahhoz, hogy 
a szovjetek csak igen lassan, nagy áldozatok árán voltak képesek elfoglalni Budapestet. 
Hanák felelős döntést hozott osztályának harcképtelen részét illetően, akik Mikéta Dénes 
főhadnagy parancsnoksága alatt Mosonszolnokra települtek, ahol kiegészítést kaptak, 
kiképzéseket tartottak, az új német löveganyagra várva, mely sosem érkezett meg. Ezek 
után az arcvonal közeledtével a mosonszolnoki részleget feloszlatták, tagjai három cso-
portra bontva igyekeztek nyugat felé, hogy lehetőség szerint – a jobb bánásmód reményé-
ben – angolszász szövetségesek fogságába jussanak. 1945 májusára már a legtöbb magyar 
rohamtüzér hadifogságba került.78 A háború végeztével, a különböző megpróbáltatások 
után sem köszöntött be a remélt béke a meggyötört egykori magyar honvédekre, hiszen a 
megváltozott államberendezkedés ellenséges elemként tekintett azokra, akik esküjükhöz 
híven önfeláldozóan védték hazájukat.

Szigetvár 1566. évi védelme és Budapest 1944–1945-ös ostroma között eszmei pár-
huzamot lehet vonni, melyre a rohamtarack típusneve és az alakulat békehelyőrsége ad 
lehetőséget. 1566-ban Zrínyi Miklós és katonái életük feláldozásával sikeresen akadá-
lyozták meg, hogy az Oszmán Birodalom hadereje nyugati irányban vonuljon tovább.  
A XX. század legnagyobb konfliktusában, 379 évvel később a Budapestet védő magyar 
és német alakulatok, köztük a 10. rohamtüzér osztály Zrínyi II rohamtarackjai a végsőkig 
védték a magyar fővárost, amellyel sikeresen akadályozták a Vörös Hadsereg nyugati irá-
nyú előretörését. Budapest elestével, 1945. február 13-án véget ért a 108 napig tartó buda-
pesti csata és az 51 napig tartó ostrom. A várban maradt maradék védősereg kapitulált. 
Budapest ostromát február 15-ével a Sztavka befejezettnek nyilvánította. A kitörők utáni 
hajtóvadászat február 16-án befejeződött. A Vörös Hadsereg február 15-ig összesen 22 
ezer 350 hadifoglyot ejtett.79 A budapesti csatát követően három hetes hadműveleti szünet 
következett be a Dunántúlon. A 2. és 3. Ukrán Front egyes hadseregei 1944 decemberé-
ben sokkal nyugatabbra álltak, mint bármely más szovjet seregtest, de 1945 márciusában 
még mindig ugyanott harcoltak, miközben a német–lengyel síkságon 1945. január 12-én 
támadásba lendült csoportosítás már Berlin ostromához készülődött.80

78  Hanák Sándor három alkalommal próbált megszökni a hadifogságból, utoljára az uzmányi táborból 
négy társával együtt. A kalandos út Fehérpatakon ért véget, ahol Hanákot elfogták, majd Máramarosszigetre 
szállították. Innen ismét megszökött, sikeresen elérte Debrecent, ahol a katonai bizottság – melyben egykori 
beosztottja is helyet foglalt – igazolta őt. A városi bizottságnál ez azonban nem igazolták. Így lett Hanákból 
többszörösen feljelentett, megbírságolt kulák, aki, miután lovait és felesége birtokait eladta, lakatos lett és fel-
költözött Budapestre. A teljes történetet közli: Lám 1998. 154–163. o.

79  Ungváry 2005. 214. o.
80  Ravasz 1999. 140. o.
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A 10. rohamtüzér osztály rácszentpéteri ellentámadásának vázlatos térképe  
(HL 1690.)
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Csáthy Dénes főhadnagy felterjesztése a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjére  
(HL 1690.)
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András Kerekes

“ZRÍNYIS FROM SZIGETVÁR” IN THE DEFENCE OF BUDAPEST
The Fight of the Tenth Assault Artillery Battalion in the Hungarian Capital and its Vicinity from 

December 1944 to February 1945

(Abstract)

During the period between the two world wars, German military theoreticians eagerly 
tried to find the reasons behind their defeat in 1918. The evaluation of tactical experiences 
lead, among others, to the recognition that heavily armoured, self-propelled artillery guns 
are necessary to realise the direct support of the infantry. This is how the concept of 
German assault artillery was born, and the arrangement grew to be one of the most suc-
cessful formations by the end of World War II.

Hungarian military leadership watched the events of World War II from the begin-
nings. As a consequence, a decision was made to follow the German example by setting 
up the Hungarian assault artillery. The Germans were willing to help in the work but 
refused to sell the licence of their successful armoured guns. Thus the concept of manu-
facturing an own Hungarian assault gun came into the foreground. By December 1942, 
the 10.5 cm 40/43 M Zrínyi II Assault Howitzer was ready, and series production started 
in 1943. Two of the assault artillery battalions, the First and the Tenth, were equipped with 
this type of guns.

The Tenth Hungarian Assault Artillery Battalion was set up in April 1944 and was 
mobilized in August. Following a short recreation and build-up after the exhausting fight 
in Transylvania and in the Great Hungarian Plain, the battalion played an important role 
in the defence of Budapest from December; first in Baracska, then in Érd, and finally in 
the capital itself. The formation effectively supported the German–Hungarian defenders 
until the end of the Budapest Cauldron on 13 February 1945, causing serious losses to the 
Soviets, and getting itself destroyed during this fight.

András Kerekes

DIE „ZRÍNYIS VON SZIGETVÁR (SIGET)“ IN DER VERTEIDIGUNG VON BUDAPEST
Die Kämpfe der 10. Sturmartilleriedivision in der ungarischen Hauptstadt und ihrer Umgebung 

zwischen Dezember 1944 und Februar 1945

(Resümee)

In der Zwischenkriegszeit suchten die deutschen Militärtheoretiker fieberhaft nach den 
Gründen für ihre Niederlage im Jahr 1918. Die Analyse der taktischen Erfahrungen stellte 
unter anderem fest, dass zur Verwirklichung der direkten Unterstützung der Infanterie 
stark gepanzerte, selbstfahrende Artilleriegeräte notwendig seien. So war die Konzeption 
der deutschen Sturmartillerie geboren worden, die dann im Zweiten Weltkrieg durchweg 
zu einer der erfolgreichsten Truppengattungen wurde.

Die ungarische Militärführung verfolgte die Ereignisse im Zweiten Weltkrieg bis zuletzt 
aufmerksam. Aufgrund dessen wurde die Entscheidung über die Aufstellung der ungari-
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schen Sturmartillerie getroffen, die nach deutschem Vorbild organisiert werden sollte. Die 
Deutschen zeigten sich bereit, bei der Organisation behilflich zu sein, wobei sie jedoch 
die Lizenz ihres gut bewährten Panzerwagens nicht verkauften. So wurde die Konzeption 
eines Sturmgeschützes in ungarischer Herstellung geboren. Im Dezember 1942 war das 
Sturmgeschütz 40/43 M Zrínyi II mit einer 10,5-cm-Haubitze fertiggestellt worden, deren 
Serienproduktion im Jahr 1943 begann. Von den ungarischen Sturmartilleriedivisionen 
wurden zwei, die erste und die zehnte, mit diesem Typ ausgestattet.

Die im April 1944 aufgestellte ungarische 10. Sturmartilleriedivision wurde im August 
mobilisiert. Im Anschluss an die erschöpfenden Kämpfe in Siebenbürgen und in der Großen 
Tiefebene spielte die Division nach einer kurzen Pause und Auffüllung ab Dezember eine 
Rolle bei der Verteidigung von Budapest, zunächst in Baracska, dann in Érd, schließlich 
in der Hauptstadt selbst. Der Verband unterstützte die deutsch-ungarischen Verteidiger bis 
zum 13. Februar 1945, der Auflösung des Kessels in Budapest und verursache dabei den 
sowjetischen Truppen schwere Verluste, wurde jedoch dabei praktisch selbst vernichtet.

András Kerekes

« DES ZRÍNYI DE SZIGETVÁR » DANS LA DÉFENSE DE BUDAPEST
Les combats de la 10e division d’artillerie d’assaut dans la capitale hongroise et ses environs de 

décembre 1944 à février 1945
(Résumé)

Entre les deux guerres mondiales, les théoriciens militaires allemands se sont employés 
à trouver les raisons de leur défaite de 1918. L’évaluation des expériences tactiques a per-
mis de constater, entre autres, que le soutien direct à l’infanterie nécessite des engins d’ar-
tillerie motorisés et fortement blindés. C’est à partir de ce constat qu’est né le concept de 
l’artillerie d’assaut allemande qui est restée l’une des armes les plus performantes jusqu’à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le commandement hongrois suivait ces évolutions et il a décidé de créer l’artillerie 
d’assaut hongroise à l’instar de l’artillerie d’assaut allemande. Les Allemands étaient prêts 
à aider à sa mise en place, mais ils n’ont pas vendu la licence d’exploitation de leur blindé 
éprouvé. L’idée de fabriquer une pièce d’artillerie d’assaut en Hongrie fut alors soulevée. 
En décembre 1942, l’obusier d’assaut de 105 mm 40/43 M Zrínyi II a vu le jour. Sa produc-
tion en série a débuté en 1943. Deux divisions d’artillerie d’assaut hongroises, la deuxième 
et la dixième en ont été équipées.

Créée en avril 1944, la 10e division d’artillerie d’assaut hongroise fut mobilisée en août. 
Après des combats épuisants en Transylvanie et sur la Grande plaine hongroise, la division 
a eu un court repos et dut être reconstituée avant de jouer un rôle important, à partir de 
décembre, dans la défense de Baracska et d’Érd et de Budapest. L’unité fut un soutien 
efficace pour les défenseurs allemands et hongrois de la capitale hongroise jusqu’au 13 
février 1945, fin du siège de Budapest. Bien qu’elle ait causé des pertes importantes aux 
Soviétiques, ces combats l’ont pratiquement réduite à néant.
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Андраш Керекеш

«СИГЕТВАРСКИЕ ЗРИНИ» В ЗАЩИТЕ БУДАПЕШТА
Бои 10-ой штурмовой, ударной, артиллерийской дивизии в венгерской столице и в её 

районах с декабря 1944-ого года по февраль 1945-ого года

(Резюме)

В период между двумя мировыми войнами немецкие военные теоретики лихо-
радочно искали причины своего поражения понесенного в 1918 году. Оценка так-
тических военных опытов определило – среди прочего – что для осуществления 
непосредственной поддержки пехоты будут необходимы тяжеловооруженные, 
самоходные артиллерийские средства. Так родилась концепция немецкого артоб-
стрела, который стал одной из самых успешных видов оружия до конца второй 
мировой войны.

Венгерское военное руководство всегда до самого конца сопровождало своим 
вниманием процессы проходящие во время второй мировой войны. В результате, 
под влиянием этого родилось решение, согласно которому должно было быть орга-
низовано создание венгерской артиллерии для атак по немецкому образцу. Немцы 
были готовы помочь в организации, но хорошо оправданная лицензия на брони-
рованный танк не была продана, так возникла концепция самоходной штурмовой 
артиллерийской установки венгерского производства. К декабрю 1942-ого года 
была готова 10,5-сантиметровая 40/43 M штурмовая гаубица с названием II. Зрини, 
серийный выпуск которой начался в 1943 году. Этим типом снарядили две из вен-
герских артиллерийских дивизий, первую и десятую.

Созданный в апреле 1944 года 10-ая штурмовой, ударный, артиллерийский 
отряд был мобилизован в августе. После короткого отдыха и комплектования пос-
ледующих после изнурительных боёв в Трансильвании и на равнине отряд сыграл 
важную роль в защите Будапешта, сперва Барачка потом Эрд, и, наконец в самой 
столице. Отряд эффективно поддерживал немецко-венгерских защитников до 
13-ого февраля 1945-ого года, до ликвидации котловины в Будапеште, в результате 
чего советские войска несли тяжелые потерия, но в то же время отряд практически 
уничтожил и самого себя.
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