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rendelkeztek általában ehhez nyelvtudással, ráadásul lakhelyük sokszor közvetlenül Buda 

környékén volt. A bujkálók száma legalább ezres nagyságrendre tehető. Német katonák 

esetében arra is van adat, hogy az érintett hónapokon át tudott alámerülni a fővárosban.85 

 

VI. Pfeffer-Wildenbruch tábornok elfogása 

 

Budapest német parancsnoka 1945. február 11-én hosszú hetek után először hagyta 

el a várbunkert, miután egy sajátos stílusban megírt táviratban közölte feletteseivel, hogy „új 

harci ellátó bázist keres” – nem merte ugyanis még ekkor sem nyíltan megmondani, hogy 

várbeli hadállásait nem kívánja tovább tartani.86 A Horváth-kert egyik házából létesített 

áttörésen keresztül mászott le hadtestének kisebb csoportjával az Ördögárok csatornájába. 

Sajátos módon ehhez az akcióhoz legénységi ruhába öltözött át. Gosztonyi azt írja, hogy 

fogságba esése előtt tépte le magáról a rendfokozati jelzéseket,87 azokon a felvételeken, 

amelyeket a szovjetek még aznap készítettek róla,88 csak az látható, hogy kabátjáról 

hiányoznak a váll-lapok. Az ezt rögzítő gombok viszont sértetlenek. Az is látható, hogy 

legénységi sapkát hord, ami inkább arra utal, hogy kezdettől fogva legénységi öltözetet 

választott magának – az is lehet azonban, hogy fogságba esése után a szovjetek először 

átöltöztették, ugyanis ruházata az Ördögárokban minden bizonnyal alaposan átázhatott és 

szennyeződhetett. 

Tapasztalva a Bolyai Akadémiánál lévő kijárat környékén uralkodó állapotokat, 

visszafordult és egy mellékjáraton, amely a Budenz utcában végződött, a hajnali órákban 

kimászott a földfelszínre, ahol a legközelebbi, ekkor még építés alatt álló házba menekült. 

Az oroszok a délelőtti órákban fedezték fel őket. Fogságba esését a szovjet források is több 

verzióban adják elő. Mivel az ügy komoly torzsalkodáshoz vezetett a  különböző szovjet 

parancsnokságok között, ezért érdemes a részleteket is ismertetni. 

A 297. lövészhadosztály politikai tisztje szerint: „A házért vívott csata során89 az 

ellenséghez küldtünk egy németül tudó magyar civilt azzal, hogy adják meg magukat. Az ultimátum 

alátámasztása végett a házzal szemben felállítottuk 45 milliméteres lövegünket, melyet M. U. Zagorjan 

főhadnagy irányított. A házból azt válaszolták, hogy az alábbi feltételek mellett megadják magukat: 

a) biztosítsuk az életüket, 

                                                           
85 Hermann Koch és Kurt Asböck levelei Ungváry Krisztián birtokában. 
86 Ungváry, 2016: 188. 
87 Gosztonyi, 1998: 149. 
88 Lásd a Budapest ostromáról készült szovjet filmhíradót, illetve az abból készített állóképeket a HM 
Hadtörténeti Múzeum Fotótárában. 
89 Nem volt csata, legfeljebb néhány lövés dördülhetett. 



Ungváry Krisztián – Ványai Márton: Kitörés Budapestről, 1945. február 11.  29 

 

 

Clio Műhelytanulmányok, 2019/1. szám 
 

 

 

b) legalább őrnagyi rangban lévő szovjet tiszt vegye át őket. 

Az ugyanott tartózkodó Szkripkin őrnagy a hadosztály vegyi szolgálatának parancsnoka egy 

papírdarabra tintába mártott ujjal[sic!] ráírta, hogy ő a Vörös Hadsereg őrnagya kész őket átvenni.”90 

Ugyanerről a szovjet határőrcsapatok második világháborús tevékenységéről készült 

monográfia a korabeli kitüntetési felterjesztések alapján így számol be: 

„A ruszcsuki91 134. ezred 1. zászlóalja Zsukov kapitány parancsnoksága alatt, ebben a 

körzetben [a Budakeszi út-Zugligeti út térségében U.K.] volt szolgálatban, jelentős ellenséges erőkkel került 

szembe, amely ezer fő is lehetett és a frontvonal felé készült áttörni. A 134. ruszcsuki határőr ezred 1. 

zászlóaljának őrsei megrohamozta a németeket. Határozott és ügyes fellépésükkel foglyul ejtettek 151 német 

katonát és tisztet, köztük Pfeffer-Wildenbruch vezérezredest, a budapesti német csapatok főparancsnokát 

és törzsfőnökét, Lindenau92 ezredest.”93 Ezt a verziót igazolja egy másik visszaemlékezés is: 

„Csadajkin a törzshöz nagy csoport foglyot vezetett. Ugyanekkor egy másik fogoly csoportot kísért oda 

Prihodcsenko hadnagy őrsparancsnok. Ő a harcosaival a budapesti német erők parancsnokának teljes 

törzsét elfogta.”94 

Jurij Baranov volt APN-tudósító elbeszélése a fogságba esés harmadik verzióját 

tartalmazza. Ezek szerint először az NKVD-egység fogta el Pfeffer-Wildenbruchot. Ez a 3. 

Ukrán Front alárendeltségébe tartozott. nem sokkal később azonban a helyszínre érkezett a 

2. Ukrán Front alárendeltségében lévő 297. lövészhadosztály magasabb rangú tisztje, aki 

„elrabolta” a német tábornokot a határőröktől azért, hogy ő részesülhessen elismerésben a 

zsákmányért.95 Ebben segítségére lehetett, hogy mellette volt a hadosztály politikai tisztje, 

ügyésze és a kémelhárító osztag vezetője is, akik ennek a „kérésnek” kellő nyomatékot adtak. 

A határőrök fogcsikorgatva és nyugta ellenében átadták foglyaikat.96 

Nikolaj Vlagyimirovics Novikov, a filológiai tudományok doktora (a kérdéses 

időszakban századosi rendfokozatban a 297. lövészhadosztály segédtisztje) jelen volt a 

német tábornok első kihallgatásán, amelynek Lindenau is résztvevője volt – ebből adódóan 

                                                           
90 A 297. lövészhadosztály politikai tisztjének jelentését idézi: Máté, 1980: 180. A 297. lövészhadosztály 
hadinaplójában ezzel szinte szó szerint megegyező szöveg szerepel. CAMO, fond: 1600., opisz: 1., gyelo: 14., 
55. 
91 A szovjet hadseregben egyes csapattestek fontos csaták után kitüntetésképp földrajzi előneveket is kaphattak 
– így később Budapest ostromáért is több mint 80 szovjet csapattestet tüntettek ki a „budapesti” előnévvel. 
92 Daniel Lindenau (1914. augusztus 27. – 1984. augusztus 29.): 1944 decemberétől a IX. SS-hegyihadtest 
vezérkari főnöke, ezt megelőzően a magyarországi német meghatalmazott tábornok hadműveleti 
osztályvezetője. A jelentés téves, Lindenau csak őrnagy volt. A szovjet terminológiában a vezérkari főnököt 
törzsfőnöknek nevezték. Neve sokszor „Usdau-Lindenau” alakban szerepel (többek között Ungváry  Budapest 
ostromáról írt monográfiájának első kiadásaiban is). Valójában Gosztonyi Péteren kívül semmilyen forrás nem 
támasztja alá, hogy nevét így írta volna. 
93 Csugunov, 1976: 552–553. 
94 Kukin, 1986. 
95 Baranov, 2009. 
96 Мoscsanszkij, 2010: 582–591. 
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pedig valószínűtlen, hogy őt teljesen külön fogták el. Harcban Budapestért című írásában így 

emlékezett vissza erre:  

„Február 12-én délelőtt, azon kívül, hogy Galperin97 vezetésével részt vettem a foglyok tömeges 

átvételében, elkülönítésükben, ideiglenes elhelyezésükben és a hátországba átirányításukban, a hadosztály 

felderítő osztályán jelen lehettem a budapesti német alakulatok parancsnokának von [sic!] Pfeffer-

Wildenbruch vezérezredesnek az előzetes kihallgatásán. (…) Egy eléggé tágas szobát foglalt el a hadosztály 

felderítő osztály, s ennek küszöbén átlépve ezt láttam. A bejárati ajtótól rögtön balra, több sorban székek 

voltak lerakva, amelyeken ott szorongott a fogoly tisztek és altisztek fő csoportja Pfeffer törzséből, a másik 

csoport meg a bejáratnál toporgott az utolsó széksor mögött. Nehéz lenne megmondani, hogy hányan is 

lehettek, de nem kevesebben, mint százan. Elől, az egyik sarokban, egy asztalnál félkörben ültek a szovjet 

tisztek, közöttük Galperin ezredes az asztal szemközti oldalán pedig, ferdén Galperin felé és félig háttal a 

hadifoglyoknak, Pfeffer tábornok, oldalán pedig Lindenau alezredes98 törzsfőnök, akiről mi eleinte azt 

hittük, hogy hitleri politikai tanácsadó, igen hallgatag egyéniség, aki a kihallgatás alatt egyetlen szót sem 

ejtett ki. 

Pfeffer már benne járt a korban. Arca gyűrött volt, ráncos. Külsőleg – hangsúlyozottan nyugodt. 

Öltözéke egy elnyűtt, valami fehérrel összekent, nyitva felejtett katonaköpeny, a lábán – nem túl friss – 

kapca, cipő, előtte az asztal szélén a tábori sapkája. A beszélgetést megkezdendő Galperin egy csomag 

papiroszit nyitott ki és Pfeffernek kínálta, hogy gyújtson rá, majd a mellette ülő kollégájának. Az első, kis 

kivárás után, mégiscsak élt a lehetőséggel, rágyújtott, a másik inkább nem kérte. 

Galperin ama kérdésére válaszolva, hogy mi volt a helyzet a német helyőrségben Budán az utóbbi 

napokban (a beszélgetés tolmáccsal folyt), Pfeffer azt kilátástalanul katasztrofálisnak nevezte: az élelem 

kifogyott, a lőszer is és amit a szállítógépekről dobtak le, nyomorúságos volt és a többnyire a szovjet 

állásokban landolt. Bármilyen más segítségben reménykedni, nem volt honnan. Ekkor vállalkozott a 

kockázatra a parancsnokság: kiadták az ukázt a helyőrségnek: kitörni a bekerítésből, ki hogyan tud. 

Maga Pfeffer közkatonának átöltözve [tehát nem tépte le rangjelzéseit U.K.], a tisztjeivel a Horthy-

palota alagutján99 indultak el, majd a kijáratnál feltartoztatták és foglyul ejtették őket… A továbbiakban 

arról folyt a szó, hogy haladéktalanul szükséges a legnagyobb ellenséges tűzfészek felszámolása a városi 

kórház100 környékén. Onnan gyakran hallatszott a puska és golyószóra lövöldözés, amelyet időnként el-

elnyomott az ágyúk döreje. Galperin Pfefferhez fordulva ezt mondta: „Tábornok, úgy vélem egyetért velem 

abban, hogy a csapataik által tanúsított ellenállás a kórház környékén – reménytelen. A további, mindkét 

                                                           
97 Matvej Jurevics Galperin (1911-?) a kérdéses időben alezredesi rendfokozatban a 297. lövészhadosztály  
politikai osztályának vezetője. 
98 Lásd a 89. lábjegyzetet.  
99 Nyilvánvaló tévedés, amely a helyismeret hiányából adódott. 
100 Új Szent János Kórház. Itt elsősorban az Urológia épületébe fészkelték be magukat a kitörő német egységek. 
Az épületet február 13-án szinte teljesen szétlőtték a szovjet csapatok. 



Ungváry Krisztián – Ványai Márton: Kitörés Budapestről, 1945. február 11.  31 

 

 

Clio Műhelytanulmányok, 2019/1. szám 
 

 

 

oldalon hiába való vérontás elkerülésére a szovjet parancsnokság személyesen Önnek felajánlja, hogy szólítsa 

fel a csapatait a hasztalan ellenállás abbahagyására és feltételek nélkül tegyék le a fegyvert.” A tábornok 

lehajtott fővel hallgatott. Meglehetősen hosszú szünet után a foglyok soraiból felállt egy repülőtiszt101 és 

közölte, hogy készen odamenni az „övéihez” a kórháznál és rávenni őket a megadásra, azzal a feltétellel, 

hogy a parancsnok ehhez hozzájárul. Erre valaki az szovjet tisztek közül felcsattant, mondván, hogy „A 

fogság felmenti önöket a parancsnokuknak való alárendeltségtől!” A tiszt azonban kitartott az álláspontja 

mellett. Végül meglett a hozzájárulás, Pfeffer ott mindjárt egy cetlire lejegyezte a tőle követelt parancsot. 

Majd egy négy fős parlamenter küldöttség alakult. Tagjai voltak: a német foglyok közül a már említett 

repülőtiszten kívül egy főhadnagy és tőlünk egy főhadnagy (a nevére nem emlékszem) és e sorok szerzője. 

A csoportunkba sorolt németeknek mindenek előtt enni adtunk és fehér karszalagokat is kaptak, 

s elindultunk a kórházhoz. Egy széles, hosszú, egyenes úton mentünk, amelyet fák öveztek és teli volt az 

éjszakai ütközet nyomaival: mindenütt és az útpadkán is szerteszét töltényhüvelyek, német sisakok, 

gázálarcok, egyéb hadieszközök, német katonák holttestei. Kívülről a mi kis menetünk, feltehetően nem volt 

hétköznapi látvány, tarka volt. Az bizonyos, hogy a szembejövő harcosaink mellénk érve mindig 

megtorpantak és csak kíváncsian bámultak ránk, s nem hitték el, hogy ilyesmi lehet: szovjet és német tisztek 

mennek együtt és békésen. Ráadásul hova? – az arcvonalhoz. Különösen vonzotta a tekinteteket az alacsony 

termetű, fekete hajú, szinte szökdelő repülőtiszt, akinek fekete köpenye tele volt aggatva hitlerista 

érdemrendekkel és érmekkel. Csoportunk féluton lehetett a kórházhoz, amikor a csatazaj észrevehetően 

kezdett elcsitulni. Először az ágyúlövések maradtak abba, azután egyre ritkábbak lettek a puska és 

gépfegyver lövések. Majd elhangzott egy távoli, magányos lövés. Az utolsó német ellenállási góc elesett a 

városban, amint azt megtudtuk a szembejövő katonáinktól.”102 

Pfeffer-Wildenbruch elfogásának kérdése nem csak néhány alacsonyabb 

rendfokozatú tiszt között generált vitát. Az ügy egészen a 2. és 3. Ukrán Front parancsnokáig 

eljutott. Ismerve a szovjet háborús irodalom rendkívüli szemérmességét saját ügyeik 

tárgyalásában, kifejezetten figyelemre méltó, hogy Vlagyimir Tolubko, a Szovjetunió 

rakétacsapatainak marsallja 1979-ben a következőket jelentette meg a mesteréről, Nyegyelin 

marsallról írt monográfiájában: 

„A 17. légihadsereg parancsnoka, Szugyec marsall emlékezett arra, hogy a budapesti garnizon 

felszámolásakor történt egy incidens, amelyben F. I. Tolbuhin marsall és R. Ja. Malinovszkij marsall kapott 

                                                           
101 Nem egyértelmű, hogy a Luftwaffén belül a légierő vagy a légvédelmi tüzérség állományába tartozott. A 
szovjet visszaemlékezők a kettő között nem tettek különbséget, ami azért is érthető, mert csak a paroli színe 
tért el: a repülő állományé sárga, a légvédelmi tüzéreké piros volt. Budapesten a Luftwaffe állomány túlnyomó 
többsége az utóbbi kategóriába tartozott. 
102 Novikov, 2003: 144–148. 
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össze. 1945. február 13-án Malinovszkij jelentette a Sztavkának Budapest bevételét. De úgy fogalmazott, 

hogy a városban még 16-20 ezer német és magyar katona áll ellen. 

Másnap a 17. légihadsereg egyik légvédelmi ezredének a parancsnoka, akinek alakulatát a 

Budapesten maradt, bekerített szórványegységekkel való harcokra vezényeltek ide, telefonon felhívta a 

légihadsereg parancsnokát és ezt jelentette neki: 

Parancsnok elvtárs szétvertünk egy jelentős fasiszta egységet. Elfogtunk egy altábornagyot, vele több 

más tábornokot és tisztet. Mi a parancs, mi legyen velük? Hova vigyük őket? 

Szugyec éppen együtt volt Tolbuhinnal és Nyegyelinnel, közölte velük ezt az értesülést. Tolbuhin 

megparancsolta, hogy azonnal vigyék a német tábornokokat a frontparancsnokságra. De Tolbuhinhoz a 

foglyok nem érkeztek meg. Este pedig a Szovinformbüro jelentette, hogy február 15-én a 2 Ukrán front 

alakulatai szétverték az ellenség bekerített szórvány alakulatait Budapest térségében, foglyul ejtették a 

főparancsnokukat és még két tábornokot. 

Tolbuhin magyarázatot követelt Szugyectől. Az pedig csupán annak pontos idejét tudta 

megmondani, amikor a légvédelmi ezredparancsnok elindult a német tábornokokkal a fogoly ejtés helyéről. 

A marsall követelésére Szugyec felhívta telefonon Malinovszkijt és azt kérte, közölje Moszkvával mi is 

történt valójában. 

Amit történt az megtörtént, minek erről még beszélni – vágott vissza Malinovszkij ingerülten. 

Tolbuhin ezután felhívta Sztálint és jelentette neki, hogy kik kapták el a német tábornokokat Budapesten. 

A főparancsnok – Szugyec szavai szerint – így döntött: Nem adunk ki cáfolatot, de mi úgy vesszük, hogy 

Budapesten a végső győzelmet az ellenség felett pontosan az ön 3. Ukrán frontja aratta. 

Midőn a 3. Ukrán front parancsnokságára végre megérkezett a 17. légihadsereg légvédelmi 

ezredének parancsnoka, elmondta, hogy főparancsnoka utasítására, megerősített őrizet alatt, két autóval 

szállította a német tábornokokat. Csakhogy az úton megállították őket a 2. Ukrán front Különleges 

osztályának munkatársai és megparancsolták, hogy a foglyokat szállítsák a Malinovszkíj parancsnoki 

állásába. Hát így osztozkodtak a marsallok Budapest legyőzőinek babérjain két hónappal azelőtt, hogy 

Zsukov és Konyev azon civakodott, hogy ki vette be Berlint.”103 

Sajnos Pfeffer-Wildenbruch rendkívül szűkszavú visszaemlékezésében egyáltalán 

nem részletezi fogságba esésének körülményeit. Ezért nem tudjuk, mi az igazságtartalma 

annak az orosz memoárban elejtett megjegyzésnek, amely szerint „az A. M. Zsukov zászlóalj 

parancsnokhoz104 előállított Pfeffer kérte, adják vissza neki a drágakövekkel ékesített családi szablyát, 

amelyet harcos felmenőitől kapott. Ezzel a szablyával a hitlerista hadfi győztes menetben masírozott át 

Európa országain.”105 

                                                           
103 Tolubko, 1979: 27. 
104 A 134/I. NKVD zászlóalj parancsnoka. 
105 Kukin, 1986. 
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Fogságba esését követően Budapest német parancsnokát Budakeszire, a Kossuth 

Lajos utca 19. szám alatti házba szállították. Bár bizonyos írásokban azt említik, hogy a 

kitörés során megsebesült106, erre sem saját visszaemlékezése, sem más korabeli irat nem utal 

és fogságba esésének körülményei ezt nem is valószínűsítik. A korabeli szovjet propaganda 

azon élcelődött, hogy a csatornában összepiszkolódott és elázott ruházata iszonyatos bűzt 

árasztott, ami miatt először le kellett fürdetni és át kellett öltöztetni107 – a bűzre való utalás 

túlzásnak tűnik, viszont az igaz, hogy a szovjet filmhíradókban látható (legénységi) köpenye 

meglepően tiszta, tehát valószínűleg újat adtak neki. 

 

VII. A kitörés felszámolása Buda és a front között 

 

Az első német csoportok február 12-én reggel jutottak ki a budai hegyekbe. Aznap 

havazott (korábban is hó borította a területet) és ez megnehezítette a légi felderítést, de a 

délután folyamán a kitörőket több helyen szovjet csatarepülő támadás érte. Alapvetően két 

fő kitörési irány bontakozott ki: a százas ill. ezres nagyságrendű csoportokra szakadt zöm 

egyenesen nyugati irányban haladt és 12-én estére éleivel elérte a budai hegség nyugati 

nyúlványait, azaz a zsámbéki medence keleti szélét.108 Néhány ezer fő azonban nem ezt az 

utat választotta, hanem Solymár és Üröm felé haladt. 

A szovjet hadvezetés fölényes helyzetét jellemzi, hogy tartalékai egy részét fel sem 

kellett használnia. Így a Pomáz-Szentendre térségébe átdobott 10. lovas- és 78. 

lövészhadosztálynak nem adtak feladatot.  

A legészakibb szovjet alakulat, amely kitörőkről egyáltalán jelentett, a 99. 

lövészhadosztály 206. lövészezrede volt, amelyet Pilisszántó-Pilisszentkereszt magasságában 

vetettek be azzal a feladattal, hogy az északi kitörési irányt zárja le. Itt egyetlen csoport 

szétverését említi a hadinapló február 14-én. A 351. vagy 357. magaslat mellet egy halott és 

egy sebesült saját veszteséggel 22 halott és 28 fogoly került az eredmények listájára.109 

A kitörés északi irányát alapvetően a 252. lövészhadosztály számolta fel, amelyet 

február eleje óta Piliscsabán állomásozott és a front tartaléka volt. Ennek hadinaplója szerint 

1945. február 13-án reggel Solymár körzetében, 420 méteres magasságban fedezték fel a 

                                                           
106 Krätschmer, 2010: 838.; Thomas-Wegmann, 1998: 149. 
107 Matvej Zaharov szerint „a szennycsatornában megtett út olyan nyomokat hagyott rajta, hogy mielőtt szóba álltak vele, 
rendelkezni kellett a mosdatásáról – a szó valódi értelmében”. (Zaharov, 1975: 261.) Tekintettel arra, hogy az 
Ördögárokban nem szennyvíz, hanem esővíz folyt, ez így túlzásnak tűnik. Ettől persze még elképzelhető, sőt 
valószínű, hogy a fontos fogolynak, aki feltehetően bőrig ázott, tisztálkodási lehetőséget biztosítottak. 
108 Ungváry, 2016: 208. 
109 CAMO, fond: 6634., opisz: 99526., gyelo: 5. A 99. lövészhadosztály 206. lövészezredének hadinaplója, 34. 
CAMO, fond: 1275., opisz: 1., gyelo: 72. A 99. lövészhadosztály tüzérségének hadinapló kivonata, 7. 




