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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. 
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Budapestről kitört ellenség előőrseit. A hadosztály alá rendelték az 1505. önjáró tüzérezredet 

és az 1255. páncéltörő tüzérezredet is – így nem túlzás az a megállapítás hogy a kitörőket 

illetően verébre is ágyúkkal lőttek. Ezekkel az erőkkel a seregtest lezárta a 10-es utat és két 

ezreddel átfésülte Nagykovácsitól északra az erdőt, egy ezredét pedig tartalékban hagyta. A 

hadosztály naplója szerint „Az ellenség kisebb csoportokra oszolva, kézifegyveres és géppuska-tűzzel 

kemény ellenállást tanúsított, különösen elszántan védve az erdős-hegyes környék felett uralkodó 558-as 

magaslat [Kutya-hegy] körzetét.”110–sajnos a hadinaplóban nincsen adat arra, hogy itt mennyi 

fegyverzetet zsákmányoltak, így a jelentés valóságtartalma is kérdéses. 

A hadosztály ezt a vonalat többször átfésülte, és csökkenő számban ugyan, de 

február 17-ig folyamatosan ejtett foglyokat. Február 12–13 között 800 megsemmisített és 79 

elfogott, 14-én 500 megsemmisített és 142 elfogott, 15-én 23 elfogott, 16-án 150 

megsemmisített és 22 elfogott, 17-én 123 megsemmisített és 23 elfogott ellenséges katonát 

jelentettek. Ezt követően az egységet más arcvonalra irányították. 

Ettől délre a kitörő csapatok elleni hadműveleteket a 23. lövészhadtest irányította, 

amely ekkor Telkiben székelt. A hadtest legészakibb seregteste, azaz az előbb említett 252. 

lövészhadosztály déli szomszédja a 19. lövészhadosztály volt. Utóbbi egységet az előző 

napokban vonták ki a frontvonalból és Zsámbék-Perbál között tartalékba helyezték (egy 

ezrede a frontvonalban maradt). A seregtest február 12-én délután Telki-Budajenő-Perbál-

Tinnye vonalban zárta le a zsámbéki medencét. Erődítési munkálatokra a környék lakosai 

közül ezekben a napokban több száz főt mozgósítottak. A hadosztály jelentése szerint a 

zsámbéki medencében a havazás az utakat 12-én részben járhatatlanná tette. 

Az események értékeléséhez szükséges a terepviszonyokról néhány megjegyzés. 

Szemben az északi iránnyal, ahol a kitörők zömmel erdős területen mozoghattak és csak 

kisebb nyílt sávokat kellett leküzdeniük, a zsámbéki medence 5-10 kilométeres nyílt terepet 

jelentett. Ráadásul ez a terep további nehezítéseket tartalmazott. A medence nyugati szélén 

Zsámbék, Tök és Perbál községek már 1945-ben is elég közel voltak egymáshoz, a házakból 

a terepet kelet felé teljes mértékben tűz alatt lehetett tartani. Amennyiben ez mégsem állította 

volna meg a kitörőket, akkor újabb akadályt jelentett, hogy a három községtől nyugatra a 

terület emelkedett. A szintkülönbség ugyan nem tett ki többet, mint 100 méter, azonban ez 

sem kevés ha figyelembe vesszük azt a fizikai teljesítményt, ami ahhoz kellett, hogy egyáltalán 

idáig eljusson valaki. Sokak számára végzetesnek bizonyult, hogy a front a Nyakas-tető előtt, 

Tök magasságában északnyugatra fordult. A budai hegyek nyugati pereméről induló kitörők 

először ugyanis csak a németek Szomornál fellőtt világítórakétáit látták, miközben a 

                                                           
110 CAMO, fond: 1536., opisz: 1., gyelo: 121. A 252. lövészhadosztály hadinaplója, 37–40. 
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frontvonal fekvését a Nyakas-tető teljesen eltakarta. Amennyiben viszont csak a 

világítórakéták alapján tájékozódtak, akkor nagy eséllyel nem fordultak időben délnyugatra, 

hanem helyette Somodorpuszta irányában további egy-két kilométert tettek meg a szovjet 

vonalak mögött, folyamatosan kockáztatva hogy rajtuk ütnek. 

A 19. lövészhadosztály február 12–14 között jelentős ellenséges erők felmorzsolását 

jelentette (lásd 2. térképmelléklet). 13-án a Budakeszi és Telki közt haladó út mellett egy 260 

fős ellenséges csoport megsemmisítését jelentették, 39 katonát (köztük egy ezredest) 

fogságba ejtettek. 14-én reggel 5 órakor Budajenőn magát a hadosztályparancsnokságot is 

megtámadták a kitörő csapatok. Az aznapi mérlegük 250 fogságba ejtett és 1200 elpusztított 

német katona volt 5 saját halott és 12 sebesült mellett. 15-én 101 fogolyról és 350 halott 

kitörőről írt a hadinapló, miközben a hadosztály saját vesztesége csak 2 halott és 5 sebesült 

volt. Még február 16-án is arról számol be a hadinapló, hogy az ellenség több kísérletet tett 

áttörni az erdő szegély vonala melletti védőállásokon (62 fogoly, 80 halott kitörő, a saját 

csapat vesztesége 3 halott és 7 sebesült). 17-én éjjel a hadosztály visszatért Zsámbék-Tök-

Kirva vonalába, de a budai hegyek kijáratainál még három megerősített lövész szakaszt 

hagyott (aznapra 12 halott és 7 fogságba ejtett kitörő említ a hadinapló). Összeadva az 

eredményeket, 3491 halottról és 261 fogolyról számoltak be.111 A kitörés után a hadosztály 

tiszti bizottságokat küldött ki a területre a hullák megszámolására. Ezek 2490 leszámolt 

halottat jelentettek, megemlítve azt is hogy a foglyok száma 541 fő.112 Az adatok közötti 

különbségre jelenleg nem tudunk magyarázatot adni, valószínűsíthető azonban, hogy a 

második adatsor pontosabbnak tekinthető. Az élőerő-veszteség mellett zsákmányként 1015 

puskát, 291 géppisztolyt és 41 géppuskát jelentettek. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a kitörők 

fele fegyvertelen volt, másrészt viszont figyelemre méltó, hogy a kitörők egy része még ekkor 

is képes volt géppuskákat és hozzá tartozó rakaszokat cipelni a behavazott erdei utakon (egy 

MG42 súlya 11,5 kg, a hozzá tartozó rakasz majdnem ugyanennyi). 

A 19. lövészhadosztálytól délre a 11. gárda-lovashadosztály Alcsút mellől indult 

február 12-én este 17 órakor Pátyra (lásd 6. téeképmelléklet). A seregtest 13-án délelőtt 

Nagykovácsi déli részéig fésülte át az erdőséget és több mint száz ellenséges katona 

megsemmisítését jelentette 21 hadifogoly mellett. Estére a 37. gárda-lovasezred visszatért 

Perbálra ahol a 19. lövészhadosztály védekezését segítette. Február 14-én hajnali 1 órakor 

                                                           
111 CAMO, fond: 871., opisz: 1., gyelo: 105. Napi jelentések. A hadosztály hadinaplójának egy kézzel írt 
variánsában ettől némileg eltérő számok szerepelnek (2842 halott és 493 fogoly). CAMO, fond: 1087., opisz: 
1., gyelo: 32. 
112 CAMO, fond: 871., opisz: 1., gyelo: 105. A 19. lövészhadosztály sávjában, 1945. február 11–15. között, a 
Budapesti csapatösszevonásából kitörő ellenség veszteségeinek térképe a főbb körzetekkel (térképvázlat). 
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Perbál felé támadt az erdőből egy kétezer főre becsült német csoport. A 11. gárda-

lovashadosztály naplója szerint:  

„A 39. lovasezred, közelre engedve magához az ellenséget, az összes fegyveréből tüzet zúdított a 

németekre. Az ellenség délebbi irányban tért ki és „Hurrá” kiáltással vetette rá magát a TELKI –JENŐ-

PERBÁL utat védő tüzérségi egységek pozícióira. A 71. páncélos ezred tankjai a JENŐ-PERBÁL út 

mentén indultak el, felkapcsolt reflektorokkal menet közben lőtték géppuskáikkal és taposták el 

lánctalpaikkal a szerte-széjjel rohanó németeket.  

02.14.-én 8:00-kor a németeknek egy 2000 főt meghaladó létszámú csoportja jött ki az erdőből, 

és hatalmas tömegben, felállva haladt Tinnye felé. Minden tüzérségi fegyver és géppuska tűz alá vette a 

németeket. A 71. harckocsiezred tankjai nagy sebességgel indultak el a dél-nyugati irányba kitörni 

szándékozó németek felé és menet közben lőve, lánctalpakkal széttaposva semmisítették meg a német 

katonákat és tiszteket. Ebben a harcban legalább 800 német katona és tiszt esett el, és minimum 350 

német katona pedig fogságba esett.  

13:00 órakor a németeknek egy csoportja, amelynek sikerült áttörni, bemenekült az erdőbe 

/TÖK-től észak-nyugatra, 1 kilométer távolságra/. A lovas menetben haladó 39. lovasezreddel együtt 

elindult a 71. harckocsiezred minden egysége ennek a mintegy 1000 fős csoportnak a megsemmisítésére.  

Bekerítették a németek egy csoportját, majd miután azok megtagadták a fegyverletételt, gyakorlatilag teljesen 

meg is semmisítették őket.  

A 37. és a 41. lovasezred, nyugati irányban átfésülve az erdőt, megsemmisítve és szétzavarva az 

ellenség egyes csoportjait, kijutott az erdő nyugati szélére és a hadosztály-parancsnok utasítására a következő 

helyeken gyülekezett:  a 37. lovasezred– PERBÁL, kelet felé irányuló védelmi pozíciót elfoglalva a JENŐ-

PERBÁL úton; a 41. lovasezred –JENŐ, kelet felé irányuló védelmi pozíciót elfoglalva JENŐ keleti 

szélén, a JENŐ-TELKI úton. A 02.15-ére virradó éjjel az ellenség legfeljebb 1000 fős csoportokban 

megkísérelt észak felé szivárogni PILISSZENTIVÁN, KLOTILDLIGET irányába. Kisebb 

csoportok és egyedüli emberek megkíséreltek áttörni csapataink védelmén, ezeket a lövészegységek 

megsemmisítették vagy pedig fogságba ejtették.  

1945.02.16-án napközben a csapatok a korábbi állásaikban maradtak, lovas egységeket küldve 

ki az egyes csoportok és az egyedül kóborló emberek elfogására. 02.17-én éjjel az ellenség kisebb csoportjai 

megkísérelték, hogy átszivárogjanak csapataink harcállásain, azonban ezen csoportok mindegyike 

kozákjaink tüzébe került és velük szemben kudarcot vallott.  

1945.02.17-én reggeltől a 23. lövészhadtest parancsnokának utasítása alapján, a hadosztályunk 

még utoljára átvizsgálta az erdőt a következő sávban: a 37. lovasezred – melynek kiindulási helyzete 

TELKI, 554 méteres magasság, BUDAKESZI déli peremkerülete; a 39. lovasezred – melynek kiindulási 

helyzete PERBÁL, a NAGYKOVÁCSI út mentén fésülte át az erdőt és BUDAKESZI északi 
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peremkerületére érkezett [ellenségre már nem bukkant U.K.]; a 41. lovasezred – a 71. harckocsiezred 

maradt az eredeti helyén. Ezzel BUDAPEST északnyugati és nyugati erdős vidékén befejeződtek a 

harcok. Ezen harcok során 1282 német katona és tiszt esett el, és 622 foglyot ejtettünk.”113 

 

 

Német hadifoglyok és szovjet őrük a mai Dózsa György téren, a testőrlaktanya épülete előtt, 

1945. február. 

Hozzá kell tenni, hogy a Zsámbéktól délre védekező 59. gárda-lövészhadosztály is 

kapott a kitörés kapcsán feladatot. A 179/2. gárda-lövész zászlóalj Bicske-Zsámbék irányába 

fésülte át február 14-én a terepet de nem jelentett arról, hogy ellenséggel találkozott volna. 

Így kizárható, hogy komolyabb kitörő csoportok Zsámbéktól délre próbálkoztak volna az 

átjutással. 

Az utolsó adat, ami a Budai hegyekben kitörőkkel kapcsolatos, 1945. február 18-áról 

származik. A 23. lövészhadtest összesítő jelentése szerint saját veszteség nélkül 17–18. 

között 106 kitörőt öltek meg és 11 főt fogságba ejtettek. A jelentés érdekessége, hogy a 

kitörők kapcsán három felgyújtott gépkocsit is említ – ezeket viszont a kitörők csak 

útközben köthették el valahol, az kizárt, hogy Budapestről folyamatosan gépkocsival jöttek 

volna.114 

 

                                                           
113 CAMO, fond: 3472., opisz: 0000001., gyelo: 0228а. A 11. gárda-lovashadosztály jelentése a 23. 
lövészhadtestnek a kitörés felszámolásáról, 1945. február 12–17. 
114 CAMO, fond: 871., opisz: 1., gyelo: 115. Kivonat a 23. lövészhadtest hadinaplójából, 1945. február 15–19. 




