
./2011 (—I. . .) OGY határozat

a Becsület napjáró l

1. Az Országgyűlés az 1945-ös budai kitörés emlékére, mártír hőseink becsületb ő l, hűségből,

kitartásból, önfeláldozásból és hazaszeretetb ő l való példamutatásának elismeréséül februá r

11-ét a Becsület napjává nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, az önkormányzatokat, az oktatási intézményeket, a

civil szervezeteket és a hazafiakat, hogy a Becsület napjáról Minden évben méltó keretek kö-

zött emlékezzenek meg.

3.Az Országgyűlés felkéri az Európai Uniót, hogy a Becsület napján emlékezzen meg arról a

magyar-német áldozathozatalról, melynek köszönhetően a szovjetek nem tudták egész Euró-

pát megszállni .

4. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba .



Az 1945. február 11-ei kitörés - ahogy korábban, a Jobbik megjelenése el ő tt p1 . a trianoni

békediktátum is – sajnos nem kapja meg az ill ő tiszteletet, állami szintű megemlékezések

sincsenek. Javaslatom változtatna a helyzeten, bár nincs kétségem afel ő l, hogy indítványomat

az Országgyű lés ebben a ciklusban napirendre sem fogja tűzni, sőt még tárgysorozatba sem

veszi . (A Trianon-megemlékezések állami szintre emelése után egyelőre talán reálisabb

célunk a pozsonyi csata és a Rongyos Gárda hivatalos megítélésének méltó kialakítása .)

De van egy másik, rögtön elérhető célom is . Ugyanis a kérésemre az Országgy űlési Könyvtár

Képviselői Információs Szolgálata által készített, 69 oldalas háttéranyag – mely

indokolásom részét képezi - így legalább megjelenhet a parlament .hu nyilvános oldalain, ha

már korábbi javaslatom ellenére még a képviselők sem kaphatták meg beszédírás i

háttéranyagként a szokásos körlevélrendszerben, ahogy azt pl . különböző holokauszt-

emléknapok kapcsán teszi az Országgyűlés hivatala .
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Budapest ostroma — a budai kitörési kísérlet (1945. február 11.)

Információs jegyzet

Az 1945. február 11-i budai kitörési kísérlet a szovjet hadsereg által a budai vámegyedbe n
körülzárt német - magyar csapatok összehangolt támadása volt azzal a céllal, hogy elérjék a
német arcvonalat .
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FORRÁSOK

A IX. SS-HEGYIHADTEST-PARANCSNOKSÁG RÁDIÓTÁVIRATBAN KÖZLI A BALCK

SEREGCSOPORTTAL, HOGY A MEG HARCKÉPES ERŐKKEL KITÖRÉST FOG VÉGREHAJTANI

1945. FEBRUÁR 11 .

1.) Az élelmet feléltük, az utolsó töltény a csőben. A kapituláció vagy a védőrség harc nélküli
lemészárlása között lehet választani .

Ezért az utolsó harcképes német részekkel, honvédekkel és nyilaskeresztesekkel támadn i
fogok („hogy egy új harci és ellátási bázist harcoljak ki magamnak.") [A Fegelein SS-
Obergrúppenführerhez (tábornok) közvetlenül intézett távirat toldaléka, a gépelt sorok közé
kézírással van betoldva]

2.) II.11-én a sötétség beálltával kitörök . Szomor és Máriahalom között kérem a felvételt .
Abban az esetben, ha a felvétel ott nem lehetséges, akkor a Pilis hegységbe fogok előretörni.
Ott kérem a felvételt a Pilisszentlélektől ENY-ra [fekvő] térségben.

3.) Fényjelzés : kétszer zöld = saját csapat stb .

Erők :

német 23 900, ebb ő l 9 600 sebesült

magyar 20 000, ebbő l 2000 sebesült

polgárok 80 000 100 000 fő :

Továbbítva: 1945. II . 11 ., 23,40

Balck-seregcsoport

forrás : HL mikrofilmtár 898/7213465 . Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása. Megjelent: Erőd a Duna mentén.
A Budapestért 1944-45-ben folytatott harcok katonai iratai a Hadtörténelmi Levéltárban . Szerk ., bev .;
Számvéber Norbert. Bp . 1999 .

WÖHLER GYALOGSÁGI TÁBORNOK, A DÉL HADSEREGCSOPORT FŐPARANCSNOKÁNAK

RÁDIÓTÁVIRATA BUDAPEST VÉDŐIHEZ 1945. FEBRUÁR 11

[Ugyanabban az órában, amikor február 11-én este Budapesten német és magyar
harccsoportok áttörték a ostromló szovjet hadsereg ostromgy űrűjét, más részek pedig a Vár
és a Citadellaállásaiban az utolsó rohamot kezdték meg, a német-magyar hadseregcsopor t
főparancsnoka a következő rádiótáviratot intézte a bátor budapesti csapatokoz .]

Német katonák! Magyar fegyvertársak!

Abban a pillanatban, amikor hősi harcotok véget ér és katonasorsotok beteljesedik, köszön t
benneteket még egyszer a hadsereg és a hon! Hálával és mély tisztelettel hajol meg
Németország és Magyarország hős fiai előtt .



Eskütökhöz híven az utolsó lélegzetig és a végső odaadásig kockáztattátok életeteket .
Egyenlőtlen harc volt, amit többszörös túlerő ellen kellett vívnotok; s ez annál magasabbra
emeli példamutató vitézségetek.

Kötelességtudatotok és állhatatosságotok lehet ővé tette a vezetésnek és a csapatoknak, hogy a
nyugat-magyarországi arcvonalon harci intézkedéseket hajtson végre az ellenség ellen ,
amelyek meghiúsítják azt a tervét, hogy az egész hadszínteret összeomlassza, hog y
Magyarországot lerohanja és Bécs alá vonuljon . Húsz szovjet hadosztályt, több nehézfegyver-
seregtestet és megközelítőleg ezer repülőgépet vontatok magatokra és kötöttetek le .
Eredményes védekezésetek jelentősen meggyengítette az ellenség harci erejét . Minden
vöröskatona, akit leterítettek, minden páncélos, amelyet megsemmisítettetek, minden repül ő ,
amelyet lelőttetek, gyengítette az ellenséget, amely a német és a magyar nép
megsemmisítésére özönlik el őre .

A történelem magasabbra fogja értékelni a kultúra- és néppusztító bolsevizmus elleni
hajthatatlan ellenállásotokat annál a katonai sikernél is, amit minden id ők egyik legnagyobb
városharcában vívtatok ki, s idealizmusotokat, amellyel a keleti sztyeppe-özön elé álltatok .

Budapest védőrsége mindig a kötelességteljesítés ragyogó példaképe
nemzetek közössége számára. Felrázó példátok elátkoz minden gyáv a
nagyságotok a jövő forrása, dicsőséges tetteitek az életet jelentik .

Olyan szellemet tanúsítottatok, Budapest katonái, amely által Németország és Magyarország
ismét új magasságokba emelkednek fel . A válás órájában bajtársi szavunkat adjuk nektek :
tovább harcolunk! Bárhová vessen is benneteket a sors, kísérjen benneteket ígéretünk, hogy
mindent, amit a haza szent értékeiből hátrahagytok asszonyaitokat és gyermekeiteket ,
vagyonotokat és értékeiteket - védeni és őrizni fogjuk mindaddig, amíg közülünk egy i s
fegyvert tud fogni .

Hűséget hűségért! Ez a búcsúüdvözletünk. Nagyon reméljük hogy egykor majd viszontlátjuk
egymást egy nagy, szabad hazában . Tiétek segítő kezünk bajtársak, kik áttörtétek a Budapes t
körüli gyűrűt!

Üdv és hűség a Führernek! Üdv Magyarország nemzetvezetőjének!

A Dél Hadseregcsoport német és magyar csapatainak .

A főparancsnok:

Wöhler

gyalogsági tábornok .

forrás: HL mikrofilmtár 898/7213471-7213472 . Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása. Megjelent : Erőd a
Duna mentén. A Budapestért 1944-45-ben folytatott harcok katonai iratai a Hadtörténelmi Levéltárban . Szerk. ,
bev. : Számvéber Norbert . Bp ., 1999 .

A SZOVJET 83. TENGERÉSZGYALOGOS-DANDÁR HARCJELENTÉSE A MAGYAR
ÖNKÉNTESEKKEL KÖZÖSEN VÍVOTT HARCOKRÓL — 1945 . FEBRUÁR 11.

A 18 . lövészhadtest parancsnokának

marad az európai
lemondást, emberi



1945. február 11 . 16.00

1.) Az ellenség a dandár arcvonala előtt, 1945. február 11-én 09.00-ig nem tanúsított aktív
tevékenységet . Ritkán golyószóró-, illetve tüzérségi és aknavet őtüzet lőtt a dandár
peremvonalára és védelmének mélységébe.

1945. február 11-én 09 . 15-tő l a dandár támadó osztagai és az Önkéntes Magyar Hadsereg 2 .
százada tüzérségi, aknavető- és golyószórótűzzel lő tték az ellenséget . A JU-52-es szállító
repülőgépek 1945. február 11-én 5. 00 . és 8. 00 között lőszert és élelmiszert dobtak le az
ellenség Budán körülzárt erő inek .

2.) Az Ön 1945. február 10-én kiadott 0044 sz . harcparancsának megfelelően a 83 .
tengerészgyalogos dandár az Önkéntes Magyar Hadsereg egy századával együtt 9 .15-kor
támadásba ment át: A 16 . tengerészgyalogos-zászlóalj (a magyar századdal) áttörve az
ellenség védelmét a 2804 . háztömbtő l délre és a 2810, háztömb körzetében 1945 . február 11 -
én 13 .00-ra kifejlesztve a támadását, birtokba vette a 2803. háztömböt, a névtelen háztömböt a
2803 . háztömbtől délre, a 2804 ., 2810,, 2805 . háztömböket, a LENKE teret, a névtelen
háztömböt a 2805- ős háztömbtő l északra; harcol a 2808-as háztömb birtokba vételéért . Ez
alatt 80 magyar katonát ejtett foglyul, akik csatlakoztak az Önkéntes Magyar Hadsereg
harcoló századához . Tovább folytatva a támadást a 16, tengerészgyalogos-zászlóalj és a 2 .
magyar század 14 . 30-ra birtokba vette a 2806-os háztömbtő l északra fekvő háztömböt .

A 305. tengerészgyalogos-zászlóalj 1945 . február 11-én 13 .00-kor támadásba ment át é s
kifejlesztve a 16. tengerészgyalogos-zászlóalj sikerét 14 .30-ra birtokba vette a 3035., 2812. ,
2811 . háztömböket, a névtelen háztömböt a 3035. háztömbtől északkeletre, a 2813 ., 2815 ,
háztömböket, a névtelen háztömböt a 2815 . háztömbtől nyugatra, 2814. háztömböt és mindkét
névtelen háztömböt a 2814-tő t nyugatra.

A 144. tengerészgyalogos-zászlóalj 14. 00-kor ment át támadásba, kifejlesztve a 305 ,
tengerészgyalogos-zászlóalj sikerét és birtokba vette a vasúti töltést, kijutott a 2827., 3063 . ,
3062. háztömböktől délre levő terepszakaszra . A 2827. háztömbnél aknamezőbe ütköztek,
megkezdték az aknamentesítést, s folytatták a támadást .

Az Onkéntes Magyar Hadsereg 8 . századát felfegyvereztük és 15 .00-kor a siker kifejlesztése
érdekében a 144 . tengerészgyalogos-zászlóalj körzetébe irányítottuk .

1945 . február 11-én 07.15-kor a 305 . tengerészgyalogos-zászlóalj kézifegyverrel lelőtt egy
ellenséges szállító repülőgépet.

A dandártüzérség módszeres tüzet vezetett a felderített célokra, támogatja a dandá r
egységeinek rohamát . A tüzérség egy része állást váltott a vasúti töltés északi oldalára . A nap
végére a tüzérség többi része is állást váltott .

3. ) Elhatározás : A dandár folytatja a számára megszabott feladatok teljesítését .

Szmirnov gárda ezredes

a 83. tgy-dd. parancsnoka

Vlaszov ezredes



forrás: HL szovjet dokumentumok gyűjteménye 12 . számú iratmásolat . Orosz nyelvű harcjelentés fordítása .
Megjelent: Erőd a Duna mentén. A Budapestért 1944-45-ben folytatott harcok katonai iratai a Hadtörténelmi
Levéltárban. Szerk., bev . : Számvéber Norbert . Bp . 1999 .

WÖHLER GYALOGSÁGI TÁBORNOK, A DÉL `HADSEREGCSOPORT FŐPARANCSNOKÁNAK

TÁVIRATI. ZÁRÓJELENTÉSE A SZÁRAZFÖLDI HADERŐ FŐPARANCSNOKSÁGA HADMŰVELETI '

OSZTÁLYÁNAK BUDAPEST ELESTÉRŐL -.1945. : FEBRUÁR 16.

Budapest védőrségének 1945 . február 12-én végrehajtott áttörésével a magyar
folytatott 50 napos hősies küzdelem befejeződött .

A 46. és a 4. gárdahadseregnek (kereken 25 lövészhadosztállyal és 4 gyors kötelékkel) a
Velencei-tó mindkét oldala irányában végrehajtott el őretörésével 1944 . december 24-én
bekövetkezett Budapest körülzárása . A nagyszámú fegyvernemi kötelékkel (közöttük 2 tüzér-
és 1 légvédelmi tüzérhadosztállyal) megerősített 17 lövészhadosztály és egy légi hadsereg
koncentrált támadását a hős védők megállították és ezzel meghiúsították az ellenségnek a
főváros gyors birtokbavételére irányuló szándékát; Eltekintve Budapest birtoklásának politika i
jelentőségétől, a védők erős ellenséges erőket kötöttek le és lehetetlenné tették a Nagy-Alföld
északi térségében tervezett orosz hadművelet végrehajtását .

A budapesti védőrség hősies ellenállás után kénytelen volt a városnak a Duna keleti oldalá n
fekvő részét január 18-án kiüríteni . A szűk területre beszoritott védők továbbra is dacoltak az
ellenséges rohamokkal . A nagyvárosért érzett aggodalom, a rendkívül szükös élelmezés -

mivel az időjárás nem tette lehetővé a kielégítő légi utánpótlást, — a sebesültek nagy száma é s
hiányos ellátásuk, valamint a magyar polgári lakosság fel ől érkező erkölcsi nyomás a
harcosok küzdő szellemét és a csapatok vezetését a legnagyobb próbának vetette alá. Ezt az
egyedülálló teljesítményt Pfeffer-Wildenbruch SS-Obergruppenfiihrer und General de r
Waffen-SS vezetésével a hadsereg, a Waffen-SS kötelékei, a magyar csapatok, a
Nyilaskeresztes Párt tagjainak harci összefogása valósította meg .

A fegyverletételre szóló többszöri felszólítás után, csak akkor, amikor az utolsó töltény, az
utolsó gránát és a csekély élelem is elfogyott, az utánpótlás légi úton - a kedvez őtlen időjárás
miatt lehetetlenné vált és a maradék védők a megsemmisülés el ő tt álltak; helyezte Pfeffer-
Wildenbruch SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS a mintegy 10 000 német és a
2 000 magyar sebesültet a pápai nuncius oltalma alá és szánta el magát az áttörésre a saját
vonalakig, hogy mentse az utolsó, még harcképes csapatokat .

Mialatt tombolt a Budapest körüli védelmi harc, a hadseregcsoport nagyszabású védelmi
csatát vívott a fővárostól nyugatra és a Dunától északra 54 lövészhadosztállyal, 3
harckocsihadtesttel, 5 gépesítetthadtesttel , 2 lovashadtesttel és nagyszámú önálló kötelékke l
szemben (4 tüzérhadosztály, 4 légvédelmi tüzérhadosztály, 5-7 páncéltör ő dandár,
aknavetődandár), amelyről végezetül meg kell jegyezni, hogy a lövészhadosztályok zöme é s
valamennyi gyorshadtest oly mértékben leharcoltak voltak, hogy feltöltés céljából ki kellet t
vonni őket.

A nehéz elhárító harcok ellenére a hadseregcsoport folyamatosan arra törekedett, hogy
támadólagos harceljárásssal kikényszerítse Budapest felmentését. Ebből a célból január 1-én a
Dunától délre a IV. SS-páncéloshadtest Gille SS-Obergruppenfiihrer und General der Waffen -
SS vezetésével előretört Budapest felé . Ez által sikerült a teljes frontvonalat a Dunától délre a



Vértes hegység keleti szegélyéig : ismét áttörn i, Esztergomot újból elfoglalni és erős ellenséges
erőket szétverni .

Atcsoportosítás után a Balaton és a Velencei-tó között kezdetét vette egy újabb támadás azért ,
hogy most már délről állítsák helyre az összeköttetést Budapesttel . Sikerült is a Dunáig
előrenyomulni és a Duna-Velencei-tó közötti folyosót elfoglalni . Ez az előnyomulás az
ellenséget további hadműveleti tartalékok bevetésére késztette (2 harckocsihadtest) é s
északról, délről indított erős ellentámadásokkal megakadályozták támadásunk folytatását .
Erő ink szívós, az ellenségnek különösen nagy veszteségeket okozó harcok után a jelenleg i
arcvonalszakaszra tértek vissza. A hadseregcsoport ismét részleges támadásokat indított ,
legutóbb a Balaton és a Sárvíz-csatorna között, amelyekkel az ellenségnek emberben és
anyagban súlyos veszteségeket okozott . Mindkét ellenséges hadtestet szétverte és megőrizte
teljes cselekvési szabadságát .

Ezekben a harcokban -1944 . XII. 24-1945 . I1.10. között az ellenség az .. alábbi veszteségeket
szenvedte (a légierő által okozott veszteségeken :kívül):

5 T38 hadifogoly
6 532 megszámlált halott ,
13 600 becsült halott
1 981 harckocsi és rohamlöveg
946 löveg
273 aknavető
1 700 páncéltörő löveg
nagyszámú egyéb fegyverzet, jármű, hadianyag és felszerelés .

63 repülőgép, amelyeket a csapatok és a légvédelmi tüzérek lő ttek le .

A fentiekből az 1945 . január 25-én megindított orosz ellentámadás után elszenvedet t
ellenséges veszteség:

916 hadifogoly,
2272 megszámlált halot t
2100 becsült halott
711 harckocsi és rohamlöveg
216 löveg
51 aknavető
441 páncéltörő löveg
13 lelőtt repülőgép .

Az összesített számok a IX.: SS-hegyihadtest álta l . az ellenségnek okozott alábbi veszteségeket
is tartalmazzák :

84 hadifogoly,
90 megszámlált halott
700 becsült halott
61 harckocsi és rohamlöveg
11 löveg
104 páncéltörő löveg,
5 lelőtt repülőgép .



A saját veszteséget is nagyok. A hadseregcsoport vesztesége 1944 . december 24-1945.
február 10 . között a halottakban és sebesültekben :

1111 tisz t
32 997 tiszthelyettes és legénység
Az anyagi veszteség csekély ;
Wöhler gyalogsági tábornok,
a Dél Hadseregcsoport főparancsnoka .

forrás : Bundesarchiv-Militárarchiv RH 19 V/61 . Megjelent : Erőd a Duna mentén. A Budapestért 1944-45-ben
folytatott harcok katonai iratai a Hadtörténelmi Levéltárban . Szerk ., bev . : Számvéber Norbert. Bp, 1999.

BEREGFY KÁROLY HONVÉDELMI MINISZTER ELŐADÁSA A KORONATANÁCSON - 1945 .

FEBRUÁR 23 .

Buda ellen megindult a döntő roham. A várost súllyal nyugatról támadták, hogy a vár és a
Gellért-hegy által alkotott bástyaszerű védelmi rendszert kettévágják, majd külön-külön, mint
életképtelen részeket felszámolják . A harc több helyen már a tüzérségi állásokban folyt, mikor
a szűk térre összeszorított hídfő kettévágása bekövetkezett . Ekkor a védők parancsot kaptak a
kitörésre. Az adott helyzetben ez volt a legmegfelelőbb megoldás, mert evvel formaila g
elkerültük a teljes leveretés látszatát és egy esetleges ellenállás beszüntetési paranc s
demoralizáló hatásának is elejét vettük. A parancs vétele után az összeköttetés megszakadt és
azóta csak az ellenség, illetve az időjárás által erősen zavart repülöfelderítési jelentések
alapján adódtak támpontok a kitört részek helyzetére vonatkozólag . Mindeddig a több ezer
főre tehető kitört erőből összesen keret 600 főnek sikerült saját vonalainkat elérnie . A védők
rendkívül súlyos ellátási viszonyok, a fellépett járványos betegségek, a bennszorult polgári
lakosság leírhatatlan szenvedései és az ellenség szünet nélküli aknavet ő és repülő bomba
tüzében is a végsőkig példás szívóssággal és becsülettel harcoltak .

A főváros megmentése érdekében úgy katonailag, mint diplomáciailag minden er őfeszítést
megtettünk .

A katonai vezetést teljes mértékben áthatotta a főváros sorsáért érzett felelősség súlya és a
maga részéről mindent elkövetett, hogy Budapest felmentését, de legalább a bentszorult
polgári lakosság és felszaporodott sebesültek megmentését elérje .

forrás : HL VKF 1945 . I . vk. oszt . 5 .114 . sz . irat . Megjelent: Erőd a Duna mentén. A Budapestért 1944-45-ben
folytatott harcok katonai iratai a Hadtörténelmi Levéltárban . Szerk., bev . : Számvéber Norbert. Bp ., 1999 .



HEGEDŰS FERENC TIZEDES, LÖVEGVEZETŐ (4. HUSZÁREZRED, HUSZÁRÜTEG )

VISSZAEMLÉKEZÉSE - IN : Az I . HUSZÁRHADOSZTÁLY EMLÉKEZETE . NYÍREGYHÁZA, 1994 .

Január utolsó napjaiban a Lánchídon keresztül újra Budára vonultunk . Pest két nap múlva
elesett . Budán a Vérmező Bors utca fel őli végén foglaltunk tüzel őállást. Itt már jobbára
gyalogosként működött a tüzér. Utcai harcok folytak, az ellenséget óvatosan megközelítettük ,
majd támadást indítottunk ellenük . Az egyik este is egy ilyen vállalkozásra indultunk
tizenketten, de csak tízen jöttünk vissza, Laky Gábor főhdnagy és Szabó szakaszvezető hős i
halált haltak .

Ezekben a napokban a János-hegyen fölfedeztünk egy gazdátlanul hagyott löveget .
Ugyanolyan 8 cm-es ágyú volt, mint a miénk . A kezelőimmel ezt a löveget elhoztuk az
üteghez. Teljesen ép volt, a műszerek is rajta. Ettől függetlenül először ki akartuk próbálni ,
hogy jó-e . A löveget betöltöttük, előtte azonban vagy jó 15 méterre ástunk egy fedezéket ,
majd hosszú elsütozsinorral én magam sütöttem el az ágyút . Kifogástalanul működött, ettő l
kezdve az ütegnek öt ágyúja volt .

Egy reggel azt a parancsot kaptuk, hogy a Vérmező másik végére, a Krisztina körúthoz
vigyük az ágyúkat. Ezt már gyalogszerrel hajtottuk végre, lovakkal itt nem lehetett
közlekedni . Az állásváltás majd egy napot lehetett vett igénybe, s az állandó tüzérségi és
gyalogsági tűz, a repülőtámadások miatt legalább százszor vágtuk magunkat hasra . Az én
lövegem új tüzelőállása a Póler utca végében volt. Innen már csak vagy hármat lőttünk . A
Vérmező meg volt felezve, az egyik oldalon mi, a másikon az oroszok. Jól láttuk egymást.

Az igazság az, hogy nekünk eredetileg fönn, a Várban kellett volna lennünk, de hála a
tisztikarnak, úgy döntöttek, hogy mi ott fenn nem tudunk tüzelni, mert nincs megfelel ő terep,
ezért maradtunk a Vérmezőn.

Még egy parancsot kaptunk, hogy a lövegeket vigyük a Krisztina körút sarkára . Veszélyes
akció volt, mert az oroszok már nagyon közel voltak. Egy este , sötétedés után, egyenként
vittük a lövegeket az új tüzelőállásba. Később kiderült, teljesen feleslegesen, mert innen már
egyet sem lőttünk. Ekkor már szervezték a kitörést . Megérkezett az utolsó parancs is, hogy
minden löveg vezető tegye harcképtelenné a lövegét. Eletem legkeservesebb perceit éltem á t
ezen az estén. A lövegzárat kiszereltem és messze eldobtam, a lövegtávcsövet kivettem és
összetörtem és közben sírtam...

Másnap, 1945. február 12-én reggel 9 órakor ugyanitt orosz fogságba estünk.

PENTELÉNYI JÁNOS NAPLÓJA : 1944. DEC. 24-TŐL 1945. FEBR. 15-IG AZ

SZILÁGYI ERZSÉBET] FASOR 17/21 . SZ. HÁZBAN — BESZÉLŐ , 2009/2. - RÉSZLET

Február 11 ., vasárnap

Néhány közömbös nap után délután 5 órakor irtózatos ágyuzás kezd ődött, és a Városmajorban
felujultak a harcok. Az oroszok észrevétlenül eltüntek házunkból, és egy SS katona futott be
izgatottan az óvóhelyre . Én éppen a kijáratnál álltam. Közölte velem, hogy kitörésben vannak,



és ellentámadást hajtanak végre a németek. Afelmentő seregek Budakeszin lehettek. Ok
három csoportban törtek ki a Várból . 8000 ember az Olasz fasor felé, 8000 a Bécsi uton át ,
8000 pedig a Farkasréti temető , illetve Budaörs felé tört előre. Az utcán harcikocsik zaját
hallottuk. A német katona érdekl ődött, nem lehetne-e az óvóhely vészkijáratán át messzebbr e
jutni, mert az utcát az oroszok tűz alatt tartják . Apáncélosok el őrerohantak, a gyalogság pedi g
utánuk igyekezett. Az óvóhelyen nagy izgalom támadt . Nem örültünk, mert akkor már
hallottuk, milyen szörnyü az, ha egy helység a harcok során többször gazdát cserél . Ismertük
már az oroszok hatalmas harci felszerelését, és az orosz túlerő megállítása valószinütlen volt ,
ha Stalingrádtól Budapestig nem sikerült . Az este és éjszaka rengeteg német és magyar
katona, nyilas és civil, férfi és nő menekült be házunkba . Hozták a sebesülteket . Az óvóhely
első helyiségét, ahol mi tanyáztunk, ki kellett üríteni . Kofferjaimat, melyekben minden
megmentett értékünk volt, alig tudtam elhelyezni az egyik bels ő teremben, ahová
családommal együtt bezsúfolódtunk. Súlyos sebesülteket hoztak be egyfolytában .
Nyug-ágyunkba és matracainkra sebesülteket fektettek . Haslövéses, fejsérült, többszöröse n
karsérült katonák jajgattak, és állandóan kötözték őket. Vizet kértek, utolsó készleteinket és
összes poharainkat széjjelhordták . Asszonyaink ápolgatták a betegeket . Feleségem is az
ápolónők között tevékenykedett . Az éjszaka folyamán több száz katona volt már a házban, é s
a földszinti lakásokat megtöltötték. A csatazaj tartott, harcikocsik dübörgését hallottuk ,
remegett alattuk a ház . Kitörő „Párducok” voltak . A katonák másnap folytatták volna utjukat
Budakeszi felé, szerintük odáig szabad volt az ut, ott pedig a felmentő seregekkel találkoztak
volna. A hangulat nagyon rossz volt . Irtózatos veszteségeik voltak a kitörőknek. SS legények ,
akik megjárták Stalingrádot, letörten mesélték, hogy az semmi sem volt a mostani kitöré s
borzalmaihoz képest. Az orosz ágyuk és géppuskafészkek már hetek óta várták a kitörést ; és
amikor ez bekövetkezett, megnyitották a perg őtüzet, és úgy kaszálták le a rohamozó néme t
gyalogságot . Legtöbben elszórták hátizsákjukat, melyben zsir, szalona, cukor, konzerv ,
egyszóval a német határig elegend ő élelmiszer volt, és csupán fegyvereikkel folytatták az
előnyomulást, míg sikerült egy házba bemenekülni . A Városmajor és Olasz fasor tele vol t
sebesültekkel . Akik a ház közelében sebesültek meg, bevánszorogtak, vagy becipelte őket egy
bajtársuk, de a Városmajor területén egészéjjel jajgattak az ottmaradtak, míg el nem véreztek,
vagy meg nem fagytak . A géppuskák pedig szüntelenül szóltak . Az utcán elszórtan és
csoportosan mindenfelé halottak hevertek a nagy csata után . Körülbelül 400 katona vesztette
életét a Városmajor és Olasz fasor mentén.

Február 12 ., hétfő

Aggházy nyug. ezredes háztömbparancsnok azt tanácsolta a házunkba menekült katonáknak ,
hogy reggelre tegyék le a fegyvert. A legtöbben tényleg belátták, hogy a helyzet reménytelen ,
és reggel az udvar közepén letették fegyvereiket. Egész hegyet képezett a rengeteg
géppisztoly, l őszer, páncélököl, kézigránát. Ezzel még sokáig lehetett volna harcolni, de nem
a nyomasztó túlerővel szemben. Fehér zászlót tüztünk a bejárat fölé megadásunk jeléül, n e
hogy az oroszok ujból ostromolják a házat . Egész nap vártuk vissza az oroszokat, de nem
jöttek .

Reggel megjelentek az oroszok . A német katonákat felsorakoztatták az udvaron, és min t
hadifoglyokat elhajtották őket. A magyar katonákkal barátságosan kezetfogtak. Aggházy
ezredes vállalta a felelősséget, hogy senkinél nem akad fegyver, és minden katona megadt a
magát. A lakásokból még egész nap cipeltük le a fegyvereket és hadianyagot, és az udva r
közepén halmoztuk fel, kés őbb pedig ruhakosárral az utcára vittük ki, és a kocsiut szélér e
kiborítottuk a hóba . A sebesülteket nekünk kellett hordágyon a kórházba juttatni . Egy



súlyosan sebesült német őrnagyot, ki nem tudott volna saját lábán a foglyokkal menni, a
helyszinen agyonl ő tték. Általában csak magyar sebesülteket szabadott hordágyon szállítani, a
németeket géppisztollyal intézték el . Egy haslövéses súlyos sebe-sültet én segítettem
hordágyon a kórházig . Havas, jeges utonborzasztó nehéz volt cipelni . Az Olasz fasoron oros z
teherautó oszlop vonult egész nap kifelé a dunántúli frontra, a gyalogjárdán pedig orosz
lovaskocsik vonultak, és ágyukat vontattak . Mi az ut szélén a hóban botorkáltunk. Kerülgettük
a hullákat, melyek változatlanul ott hevertek a kitörés óta . Az autók nagy zökkenővel
hajtottak rajtuk keresztül . Mi már semmin sem csodálkoztunk . Az Uj Szent János Kórház tel e
volt sebesültekkel . Betegünket átvették az ápolók, mi pedig visszasiettünk . A Szilágyi
Erzsébet fasoron foglyok végeláthatatlan tömegét hajtották . Futó lépésben mentek, alighanem
lóval vagy autóval kergették őket. Vigyáztunk, ne hogy közéjük keveredjünk, a meggyötör t
arcu, rongyos ruhás alakok közé, akik alig vonszolták magukat a kimerültségükben. Javarész t
németek voltak .

HUBERT MÁRTON : A KITÖRÉS, AHOGY AZT KAMASZKÉNT MEGÉLTEM BUDAI POLGÁR,

2011. FEBRUÁR 8.

A Pesthidegkútan élő . Hubert Márton' tizennégy évesen élte áf és követte :figyelemmel a
Budapest . ostromának végét jelentő kitörést. .

A budai várban rekedt véd ők 1945. február 12-én törték át nagy véráldozat árán a Széna tér
környékén az orosz gyűrűt, ezt követően Hidegkút irányába keresték a menekülés útját .

A reggeli órákban elérték a Hármas-határ hegy, Hárs-hegy, János-hegy vonalát . Akkor már
égett a vitorlázó repülőtér hangára, messziről lövöldözés hallatszott . Az orosz csapatoknak j ó
védőállásokat biztosítottak a Kővár-kőfejtő gödrei és a község szélső házai, ezért a kitörő
egységek ék alakban a Virágos-nyereg, majd a Csúcs-hegy, Tök-hegy, Kálvária-heg y
vonulatán haladtak rajonként, egymástól kisebb távolságra, nyugati irányba. A déli órákban
nagy csatazaj robbant ki, mert hat orosz repülőgép mélyrepülésben fedélzeti géppuskával és
kisméretű bombákkal támadta meg őket. Egymást követve ötször csaptak le rájuk. Körülbelül
két óra lehetett, amikor a harci zaj alábbhagyott és egész alacsonyan két német kétmotoros
repülőgép körözött Hidegkút felett és piros színű ejtőernyővel fémtartályokban utánpótlást
dobtak le a Szarvas-hegy és Patak-hegy felett . Ennek egy része a Temető utca és a Paprikás -
patak térségében landolt és orosz kézbe került.

A késő délutáni órákban a kitörő egységek a volt téglagyár és az Anna kápolna közti lakatla n
terepen haladtak a Kerek-hegyen a Zsíros-hegy, Nagyszénás, Budajenő irányába. Ezt a
nyomjelző lövedékek és a fellőtt rakéták jelezték. Az orosz csapatok mindkét oldalról követték
a kitörőket. Így szállásolta be magát házunkba egy raj . Padlásunkon kiszedtek néhány
tetőcserepet és onnan tüzeltek golyószórójukkal. Február 13-án reggel őrjáratra indultak a
Patak-hegy és a Szarvas-hegy térségébe az előző napi csata színhelyére .

Szánkónkon összekötve eldobott sorozatlövő fegyvereket és egy német foglyot hoztak
magukkal, akit előttünk hallhattak ki. Testvéreimmel mindezt megdöbbenve néztük végig, de
szerencséjére jól bántak vele, meleg ennivalót kapott és megengedték, hogy átázott csizmájá t
a tűzhelynél megszárítsa . Őt és még 17 személyt - katonákat és négy nőt akik lemaradtak és
megadták magukat, illetve máshonnan előkerült foglyokat a Remetei úton vezették el
fogolytáborba. A rajhoz, amelyik egy hétig maradt nálunk, minden nap jött egy politikai tiszt,
aki újságból felolvasta a legújabb híreket . Ujjongás tört ki közöttük, amikor megtudták, hogy



egységeik 70 km-re közelítették meg Berlint. Az elesetteket, főleg német katonákat. febrrrcír
végén hantolták el a harcok színhelyén, de központi temetőbe csak jóval később kerültek. A
vadaskerti hegynél fogságba került ukrán származású német katonákat a Kossuth Lajos és a
mai Muhar utca sarkán kivégezték, mert a – korábban a németekhez átálló katonákból alakul t
– Vlaszov-hadosztály önkéntesei voltak .

A kitörés utáni napokban orosz katonák polgári személyekkel lövészárkot ásattak a

Hármas-határ-hegy alatt a Virágos-nyeregt ől a Heinrich István útig. A falu nyugati végén, a
mai Szarvas hegyi út mentén páncélosok ásták be magukat . A várt német ellentámadás
március elején következett be, de hamar elakadt. A szovjet csapatok egy hónap múlva elérték
az osztrák határt, május elejére véget ért Európában a sok szenvedést okozó II . világháború.

Huber Márton
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GOSZTONYI PÉTER: BUDAPEST LÁNGOKBAN 1944-1945. BP., 1998. — RÉSZLET

A „Budapest Erőd” utolsó napjai

1945 . február 12-én a gellérthegyi Citadella szovjet kézbe került . A német-magyar védők
ekkor már lényegében csak a budai Várhegyet mondhatták magukénak . Körös-körül szovjet
csapatok helyezkedtek el . A Várba való visszavonulás elrendelése nem minden csapattestet
ért el . Ezek, ha németek voltak, igyekeztek kilátástalan helyzetükben polgári ruhát szerezni é s
a lakosság segítségévei elrejtőzni. Kőszegi Imre Budavár ostroma, 1945 címmel 194 5
májusában már közzétett visszaemlékezéseiben is ír ilyen esetekről

Egy magyar hadnagy évtizedekkel később így írt ezekrő l a napokról : „Február 11. vasárnap.
Reggel jött a parancs, hogy akik még a Koronaőr utcában laknak, azonnal menjenek át a

Krisztina körút 119. számú ház alá. Alighogy kicsomagoltunk, elrendeztük körletünket, 15 óra
50 perckor Pfeffer-Wildenbruch tábornok utolsó rádiótáviratáról értesültünk . . . ”

Honnan és milyen úton? Nem lehet tudni . Tény viszont, hogy február 11-én a délelő tti
órákban a IX. SS-hegyihadtest parancsnokságánál megszületett a döntés . Sem üzemanyag,
sem tüzérségi lőszer nem volt már. Gyalogsági l őszer is alig maradt. Élelem, gyógyszer és
kötszer szinte semmi . A sebesültek ellátásáról képtelenek voltak gondoskodni . A halottak
civilek és katonák temetedenül hevertek a közterületeken . (Az ostrom utáni exhumáláskor a
budai Várban, a Szent István-szobortöl nem messze találtak olyan, koporsó nélkül a földb e
helyezett tiszti holttestet, amely lengyel nemzeti zászlóval volt körültekerve . A galíciai
Waffen-SS Budára bekerült és teljesen elvérzett zászlóaljainak egy tisztje lehetett, akine k
bajtársai adhatták meg e végtisztességet . )

Pfeffer-Wildenbruch törzse tisztjeinek február 11 . kora délutánján mondtael döntését:
„Kitörünk! További ellenállásra jelenlegi helyzetünkben nincs semmi lehet őség.” Ő már
délben írásban fordult a pápai nunciushoz: a visszamaradó német és magyar sebesültek sorsá t
az ő kezébe helyezi . A kitörés bonyolultsága és a terep adta nehézségek miatt lehetetlen a
sebesülteket a harcoló csapatokkal együtt magukkal vinni. Bízik a nuncius tekintélyében — é s
a szovjetek belátásában . Ő és harcoló egységei magát a Vörös Hadseregnek megadni nem
akarja. Felderítő i szerint (Lindenau vezérkari őrnagy szerint ezek „megbízható magyaro k
voltak”) a német állások kb . 30-40 kilométernyi távolságban vannak tő lük. A késő esti
órákban akarja a Waffen-SS tábornoka a kitörést végrehajtani - több irányból . Szintén a
magyar felderít ők jelentéseiből tudja, ha egyszer áttörték a szovjetek budai gyűrűjét, 10-20
kilométer mélységben legfeljebb már csak id ős katonákból álló szovjet had tápalakulatokr a
bukkanhatnak, így ő bízik a kitörés sikerében.

Ugyanezt megismételte még ugyanebben az órában — 14 óra lehetett - a német hadosztályo k
vezérkari főnökeinek is, akik a kapott utasításnak megfelel ően 16 órakor az
ezredparancsnokokat is tájékoztatták: Pfeffer-Wildenbruch roppant ügyelt a titoktartásra . A
megfelelő időben gyülekező csapatokkal csak közvetlenül az akció kezdete előtt volt szabad
közölni a kitörés id őpontját és helyét . Mivel a német SS vezérezredes nem nagyon bízot t
Hindyben és törzsében, velük csak 17 óra után közölte elhatározását. Engedélyezte, hogy a
magyar fegyveres erők is, ha akarják, besorolhatnak a németek közé . (Horváth Sándor
vezérkari alezredes, az I . hadtest vezérkari főnöke később Ausztráliából írta meg nekem :



Tudtuk, hogy aznap valami rendkívüli dolog történik a IX SS-hegvihadtes t
parancsnokságán. Túl nagy volt ott a nyüzsgés. Jöttek-mentek a küldöncök. Majd megérkezte k
a német hadosztályok vezérkari tisztjei is. Közben a törzs csomagolni kezdett. Ami abból
állott, hogy az írnokok zsákokban hordták ki az Alagútból a legkülönböz őbb iratokat, hogy
azokat a szabadban elégessék. Mindebből világos volt a következtetés: a IX. SS-hegyihadtes t
nem vár tovább Hitler beígért felmentésére . Ki fogunk törni a budai egérfogóból . . . "

Pfeffer-Wildenbruch Lindenau vezérkari őrnagy társaságában félkereste a szomszédos T .
magyar hadtest parancsnokságát. Ott közölte elhatározását Hindyvel és vezérkari főnökével .
És elmondta nekik a kitörés tervét :

A kitörést a németek két oszlopban kívánták végrehajtani, mégpedig északnyugati és nyugati
irányban. A kitörést két elit hadosztály (maradéka) fogja vezetni : a 8 . SS-lovashadosztály és a
13 . páncéloshadosztály. Ezeket a 22. SS-lovashadosztály fedezi, amely utána a kitörés
jobbszárnyához csatlakozik . Egyidejűleg, a már napokkal el őbb német utászegységekkel
járhatóvá tett, eddig rogyadozó Ördög-árkon keresztül egy 500 főnyi csoport a szovjet
csapatok alatt a Várból, illetve a Krisztina körútról ki fog jutni a Bolyai Katonai Akadémiáig .
Ott van egy nagyobb villamosremíz . Ez lesz a csapatok első gyülekezője. Ezt 1945 . február
12-e hajnaláig el kell érni. Innen még virradat előtt a Budakeszi, illetve Nagykovácsi úto n
mennek tovább a csoportok . Budakeszit el kell foglalni . Támponttá kell kiépíteni . Ott kel l
bevárni a később jövőket. A Nagykovácsi úton Remete kertvároson keresztül február 12 -
én a déli órákban el kell érni Solymárt . Pfeffer-Wildenbruch úgy intézkedett, hogy Solymár
felett német szállító repül őgépek lőszert és kötszert dobjanak le a csapatoknak . Ezek után a
Pilisnek kell venni az irányt. Arra számítottak, hogy Tinnye és Perbál között a dunántúli
német csapatok támadást kezdeményeznek, így megzavarják a szovjet csapatokat .

Pfeffer-Wildenbruch felajánlotta az akkor már Szálasi által soron kívül vezérezredess é
kinevezett Hindy Ivánnak, hogy amennyiben részt vállalnak a Várból való kitörésbő l, katonái
besorolhatnak a német oszlopok közé. Emberies meggondolásból a Waffen-SS tábornoka
hajlandó volt a fegyveres hungarista „nemzetszolgálatosokat” (pártszolgálatosokat) magáva l
vinni, családjukkal együtt . Hindy Iván feleségével, törzskarával és vezérkari tisztjével viszon t
csatlakozhat hozzá. Az utat a szovjet védőállások mögé a még török korszakból visszamaradt
és saját felderít ő i által kikutatott Ördög-árkon keresztül, a föld alatt teszik meg.

Hindy elfogadta Pfeffer-Wildenbruch ajánlatát . Horváth Sándor – február I-jén szintén
előléptetve; most vezérkari ezredes – előkészítette a honvédek részére á kitörési parancsot .
Kora este volt, mire ezt a honvédharccsoportok parancsnokai kézhez kapták, és megtehették
előkészületeiket . A kitörés időpontját Pfeffer-Wildenbruch február 11-én 19 óra 30 percbe n
adta meg. A gyülekezési hely először a várbeli Dísz tér volt. Onnan vonultak rendezett
oszlopokban a magyar és német csoportok a Fortuna és az Úri utcán keresztül az evangélikus
templomhoz. Azzal szemben van a Bécsi kapu. Pfeffer-Wildenbruch főerőivel itt, ezen a
kapun keresztül akarta elhagyni a budai erd ők felé a Várhegyet . A csapatok nemcsak
kézifegyvert hoztak magukkal . Könnyű páncélelhárító lövegek és itt-ott pár csapatszállító
páncélozott jármű is volt velük . Nem bizonyított tény, de van olyan elbeszélő , aki páncélosró l
is tudósított .



A magyar csapatokat már akit elért Hindy időben értesítette a kitörésrő l . Ő is csak azt
mondta tovább, amit a németektő l hallott : legfeljebb 15-18 kilométert kell megtenni . A budai
hegyek mögött és a Pilisben már várja őket a dunántúli német hadsereg.

A nyilasoknak csak üzent a magyar vezérezredes . A hungaristákkal az utóbbi időkben igen
megromlott a viszony . Vajna azt hitte magáról a Belügyminisztérium épületében –, hogy ő
Buda egyedüli és igaz parancsnoka . A városmajori Bíró-szanatóriumban és az Alma utca i
zsidó szeretetházban lejátszódott január 14-ei vérengzések után maguk a fekete uniformiso s
„nemzetszolgálatosok” is megcsöndesültek . Igyekeztek lapulni . Nemigen mutatkoztak . A
polgári lakosság megértésére vagy támogatására nem számíthattak . Tál Lajos és Nidosi Imr e
is megszelídültek. Nidosi ekkortájt lett „halálosan szerelmes” egy Emust Adrianna nev ű
hölgybe, akit 1945 . február 7-én az I. kerületben még működő anyakönyvvezetőség előtt
feleségül vett . Igaz, „elfelejtette”, hogy ezzel tulajdonképpen bigámiát követett el, mert 1937 -
tő l házas volt . Felesége Pesten várta .

Karl Pfeffer-Wildenbruch február 10-éről 11-ére virradó éj szakán olyan távirati szöveget
fogalmazott meg a Balck-seregcsoport parancsnoksága számára, ami őt egyben fel is
menthette volna a hideri parancs megszegése miatti felelősségre vonástól .

Ime a szöveg: ,„ .Munition ist zuEnde . Verpflegung aufgebraucht . Weiteres Verharren i n
Buda hat bedingungslose Kapitulation oder wehrloses Abschlachten zur Folge . Beides lenn e
ich ab . Ich verlasse daher mit dér Truppé Buda und suche mir eme neue Basis fiú- weiter e
Operationen. Der Kommandierende General des IX . SS-Gebirgs-Armee-Korps, SS-Obergrup-
penführer und General Kari Pfeffer-Wildenbruch." (, . . .Lőszerünknek végére értünk.
Élelmiszerkészleteink elfogytak. További kitartásunk Budán csak két lehetőséget nyújt : feltéte l
nélküli kapitulációt vagy védekezés nélküli lemészárlást . Mindkét lehetőséget elvetem. Ezért
csapataimmal elhagyom Budát, és új hadműveleti területet keresek. A Waffen-SS vezénylő.
tábornoka, SS-Obergruppenführer és a rendfenntartó csapatok parancsnoka, Karl Pfeffer
Wildenbruch. ")

Vagyis egy szót sem ejtett a kitörésr ő l . Csak Buda elhagyásának szükségességé t
hangsúlyozta. Új hadműveleti területet fegyver és élelmiszer nélkül vajon hol akart a
budai hegyekben keresni? De : jelezte, hogy elhagyja Budát . Mégpedig a dunántúli német
vonalak irányába.

Pfeffer-Wildenbruch úgy rendelkezett : mihelyt visszajön a jelentés, hogy „fogták” a táviratot ,
a német SS-híradósoknak azonnal meg kell semmisíteniük a hírközpontot . Ami meg is történt .
Pfeffer-Wildenbruch NSZK-beli találkozásunk során rám kacsintott kissé cinkosán : „Ezzel
megakadályoztam, hogy Balek valamiféle ellenparanccsal visszatartson bennünket a
Várban! ”

A IX. SS-hegyihadtest hírközpontja a budai Alagút nyugati részén, a Lovas úti sarokhá z
pincéjében volt . A nagyméretű adó-vevő készüléket az SS-híradósok napközben mindig a
biztos alagúti fedezékbe tolták be . Csak akkor vették elő ; amikor a Várhegy védelmében – a
Lovas úton, a szabad ég alatt magas antennájukat gépi er ővel kibonthatták . A Lovas út és az
Alagút utca sarkán lév ő többemeletes bérházból, írtuk már, a lakókat nemtávolították el . Csak
egy lópokrócokból kialakított függönyt szereltek fel a civilek és a katonák között . Ez persze a
beszélgetések zaját csak tompította. Nem fojtotta el . így a civilek, ha tudtak németül, minden
fontosabb katonai hírrő l értesülhettek .



A német hadinaplóból tudjuk : ezen a napon a budai Várhegyen és a környező kerületrészeken
kb. 23 900 német (ebből 9600 sebesült), 20 000 honvéd (ebb ő l 2000 sebesült) és kb . 250: 100
nyilas – hungarista „nemzetszolgálatos” - várta a kitörési parancsot. A pápai nunciusra bízott
sebesülteket nem számítva, kb . 30 000 német és magyar katona igyekezett 19 .30-kor elhagyni
a budai Várhegyet . Bécsi kapu-Ostrom utca-Szélt Kálmán tér-Széna tér-Retek és Löv őház
utcák-Olasz fasor : ez volt a Várból való kitörés iránya.

Éppen 19 óra 30 perckor az oroszok elképzelhetetlen méretű pergő tűzzel bontották a Várat és
környékét . ,Egyidejűleg a Vár minden kapuján és kijáratántódult a kitörő tömeg. Gránátok,
bombák, a félelmetes hírű Sztálin-orgona lövedékei zúdultak a szűk utcákon összezsúfolódott
embertömeg közé. Végül is lehetetlennek tűnt a kapukon kijutni, mert úgy feltornyozódtak
előttük a hullák és gépkocsironcsok, hogy a kijáratokat teljesen eltorlaszolták . . ." – így írt a
kitörésről egy német törzsorvos .

Akiknek sikerült ugyanis a budai Várat északnyugati irányban elhagyni, átvergődni az Ostrom
utcán és kiérni a Szélt Kálmán térre, azok nagy része azt hitte, a nehezén túl van, A Széna tér
egy részét is sikerült német kézbe venni . Magyarok és németek a Margit körúton a Duna felé
haladva, a Mechwart ligetnél a Pasarét felé akartak áttömi . Sikertelenül . A szovjet aknatűz
megélénkült. A környéken több ház magas lánggal égett . Az úttest el volt torlaszolva
mindenféle harci jármű kiégett roncsaival

A kitörők zöme a Lövőház utca felé vette az irányt . Éjfél lehetett. Az Olasz fasorba akartak
eljutni ; a fasort időközben bemérték a szovjet tüzérek. Nehéz aknavetőkkel és könnyűtábori
ágyúkkal szórták rájuk a tüzet.

Ott az Olasz fasorban a kitörők között százával aratott a halál . A sebesültekkel már senki sem
törődött . G . hadapród későbbi közlése szerint, itt az Olasz fasorban látták ők – a
„különítményesek”- élve utoljára a búr kalapban járó öreg Prónay Pált, a szabadcsapatosok
vezérét . Többedmagával a fogaskerekű végállomásához akart elérni .

Számos budai helyismerettel rendelkező honvéd úgy találta, hogy a szovjet zárót űzben
képtelen behatolni a Szilágyi Erzsébet fasorba . Az Ezredes utca és az Olasz fasor végén, a
Szilágyi Erzsébet fasor védelmére a szovjetek egy ágyúsüteget helyeztek tüzelőállásba .
Körülötte géppisztolyos lövészek. Ezen a „barikádon” áttörni? !

Litteráti-Loótz Gyula főhadnagy - a 12. gyaloghadosztályból – megmaradt embereivel
visszafordult . A fogaskerekű vasút pályáján igyekezett a szovjetek hátába kerülni . Adalaknál
azonban szovjet gyalogság fogta körül csoportját . A harc reménytelennek tűnt. Megadták
magukat . Egy parancsnokszérű szovjet harcos szétválasztotta a csoportot . A magyarokat
jobbra, a németeket balra rendelte . A honvédeket nemcsak kézifegyvereiktő l, de karórájuktól
is „megszabadították”, a németek közül gyorsan és nagy rutinnal kiválasztották a Waffen-SS '
legényeket. Ezeket a helyszínen minden teketória nélkül agyonlőtték. Litteráti-Loótz szerint :
„Bosszúból a parlamenterek halála miatt! ”

Február 12-én a kora hajnali órákban, úgy tűnt, hogy a Széll Kálmán tér környékén lanyhul a
szovjet elhántó tűz. A harci zaj az Olasz fasor végére, a Szilágyi Erzsébet fasorra, a Bimb ó
útra, a Kis-Sváb-hegyre korlátozódott .



A térre ekkor érkezett be Helmut Wolff alezredes később a Bundeswehr ezredese – néhány
tiszttársával és több száz katonával. Terepszemlét tartottak. Rájöttek arra, hogy a Szilágyi
Erzsébet fasorra nem tudnak kiérni . A Vérmezőt megkerülve, a Déli pályaudvar kiégett
indóházát maguk mögött hagyva, a Kékgolyó utca felé vettek irányt . Wolffnak ő a
„Feldhermhalle” páncélgránátoshadosztályhoz tartozott – volt még egy, úgymond, é p
zászlóalja. Ezzel sikerrel kísérelhette meg az áttörést . A Vörös Hadsereg a Vár nyugati
kijáratát alig védte . Szinte ellenállás nélkül átjutottak ezen a budai terepen . Mire megvirradt ,
elérték a budakeszi magaslatokat . Itt megpihentek . Kisvártatva újabb csoport csatlakozott
hozzájuk. Vagy kétezer fő . Wolff későbbi beszámolója szerint február 12-én délel ő tt ő kb.
3200-3500 fő leg német katona felett parancsnokolt . A napot – a bágyadt téli napot nem
látták. Sűrű köd lepte el a tájat. Ezt a számukra kedvező időt használta ki a Wolff-csoport,
hogy – ismét és ismét újabb menekültekkel megerősödve – maguk mögött hagyják a Sváb -
hegyet, a Remete-hegyet, és a Hármashatár-hegy irányába haladva végleg maguk mögöt t
tudják Buda várát. Ungváry Krisztián fiatal történész (Századok, 1995/6 . sz.) megállapítását
osztom: „A kitörés ezeknek tehát annyiban sikerrel járt, hogy kb . 16 ezer fő kijutott a város t
körülvevő hegyekbe. . .” A bekerítésből azonban - mint később látni fogjuk - nem jutottak ki .

Amíg ezen a február 11-érő l 12-ére virradó éjszakán a budai Várból Solymár felé vezető
irányban a harcok folytak, Kari Pfeffer-Wildenbruch és szűkebb, törzse elhagyta az Alagútbó l
is elérhető egykori Horthy-bunkert . A Lovas úton mentek végig. Minden öt méterre egy SS-őr
állt . Sötét volt. Csak itt-ott villogtak a kézilámpák. Kísérteties volt a jelenet – mondta e l
később nekem a bécsi hölgy, Hindy Iván felesége. Usdau Lindenau is ott volt . Hindy Ivánt
törzskarával és feleségével szintén a menetben találhattuk. Fürgén és némán mozogtak a
tisztek és tábornokok . A Horváth kerttel szemben, egy ódon, a múlt század elején épített ház
kapujában egy SS őrnagy várta az érkezőket. Elemlámpával jelezte ottlétét . A környéken
hirtelen mozgás támadt . Német és magyar katonák bukkantak fel . Rövid vezényszavak és a
fegyveresek oszlopokba tömörültek . A fegyelem példaadó volt . A Széll Kálmán téri harci zaj
az Erzsébet híd romjaihoz is elhangzott, de a környéken a szovjetek nem mozdultak .

A Dörner-féle oszlop szállt le először a fent említett ház pincéjébe . Ott már előzően a
hadtesttörzshöz tartozó műszakiak kinyitották a pince boltozatos falát . Folyosó volt mögötte.
Az Ördög-árok.

Az Ördög-áraknak nevezett csatorna tektonikus és eróziós eredetű völgy és patak volt valaha.
A török világban kezdték el kiépítését . Akkor csapolták le a Nagykovácsi-medencét . Az
Ördög-ároknak elnevezett „út” a máriaremetei Remete-hegy déli előterében indul, s a Remete-
szurdokon át a Pesthidegkúti-medencét északnyugati-délkeleti irányból átszelve vezet a
Dunához. A Nagykovácsi-medencében az Ördög-árok völgytalpát keskeny sávban rétek,
kaszálók, szántóterület takarja. Az Ördög-árok a továbbiakban a Remeteváros alatt halad
keresztül . A hűvösvölgyi Nagyréten, a Fazekas-hegytől északra egyesül a Kis-Ördög-árokkal j
és a Városmajoron már beboltozva (ez a 20. század elején történt) a Vérmező alatt az Erzsébet
hídnál éri el a Dunát: így a Horváth kertet és az ennek szélén még le nem bontott házakat is
érinti .

Ma sem tudjuk, hogy Pfeffer-Wildenbruch kitő l szerzett (és fő leg mikor) tudomást ezen föld
alatti csatornáról . De a kitörésbe - már a saját törzse részére - jó el őre betervezte . Azzal
számolt, hogy e föld alatti ürgelyukon sikerül valahol a Bolyai Műszaki Akadémia után
elhagyni az Ördög-árkot, és így a szovjet csapatok háta mögött bántatlanul elérni Solymárt .



Dörner ezredes – állítólag február 11-e előtti napokon felderítette e föld alatti alagutat,
melynek egy része szennyvízlefolyó is volt .

Kb. ötszáz főre tehető azoknak a száma, akik a Horváth kert közelében levő (ma már nem
létező) ódon ház pincéjében a mélybe szálltak . Magyar civilek is voltak közöttük . Főleg
asszonyok. Ső t : gyerekkocsikban kisbabák is . Hindy Ivánnétól tudom : Dörner rendőr ezredes
vagy 200-250 katonával vezette az oszlopot . Sok villanylámpát hoztak magukkal, Az Ordög-
árok, legalábbis a Szilágyi Erzsébet fasorig, elég tágasnak mutatkozott . A kitörők a csatorna
szélén haladtak . A közepén a szennyvíz folyt . A kb. ötszáz ember elég nagy lármával haladt a
Szélt Kálmán tér irányába. Biztosnak tudták helyzetüket .

Dörner SS-rohamcsoportja mögött a IX . SS-hegyihadtest törzskara haladt Pfeffer-
Wildenbruchhal és vezérkari főnökével . Őket követte megfelelő távolságban egy Waffen-SS -
őrszázadból összeállított 90-100 főnyi német csoport . Majd térszünet. Ezután jött Hindy
vezérezredes az embereivel . Mikor az alagút szűkülni kezdett, le kellett szállni a
szennyvízcsatornába. Két magyar tiszt karján vitte Hindynét . A szennyvízcsatornában
patkányok is úsztak .

Ernst Jansa ezredes, légvédelmi tüzér is Pfeffer-Wildenbruchhal tartott . Sőt kezdetben mivel
nem ismerték az Ordög-árok szélességét - még 4-5 kisebb méret ű löveget is vittek magukkal,
amelyek aztán ott ragadtak az alagútban, ahol az hirtelen besz űkült .

A Bolyai Műszaki Akadémiánál, ahol a kitörő egységeknek el kellett volna hagyniuk a z
Ördög-árkot, azonban már készenlétben álltak a szovjet csapatok . Nem itt-ott összeszedett
alakulatok, hanem aknavetővel, géppuskával ellátott, rendezett századok. „Valakik
megsúghatták nekik, hogy február 12-ére virradó hajnalon a csatornán keresztül német
prominens kitörők várhatók .

Dörner és Zehender, a Waffen-SS vezér őrnagya, a 22 . SS-lovashadosztály parancsnoka ennek
ellenére megszervezte a kijövetelt . Több tucat társával körkörös védelmet alakított ki a z
Ördög-árok szűk kijárata körül, és felvette a harcot a szovjetekkel . A németeknek nagy
veszteségeik voltak, de végül is visszavonulásra késztették a szovjet századokat . A két német
parancsnoknak február 12-én dél felé sikerült elfoglalni a Szép Ilona villamosremízt, é s
befészkelni magukat a környező beszkártos családi házakba . A remízben egy ideiglene s
kötözőhelyet állítottak fel . Zehendernek az volt az elképzelése, hogy itt, a Bolyai Műszaki
Akadémiával a háta mögött várja ki a fasoron és környékén méterrő l méterre előrekúszó többi
német és magyar katona áttörését.

Pfeffer-Wildenbruch és a többi felelős parancsnok nem volt Zehenderék közelében . Usdau
Lindenau vezérkari alezredes (február 1-jét ől léptették elő) a mai Körszálló környékén,
beleunva a csatornabeli hosszas botladozásba, egy szell őztetőcsatornán keresztül elhagyta az
Ördög-árkot. A Szilágyi Erzsébet fasorba vezető utat keresve légnyomástól megsebesült, s
február 12-én hajnalban szovjet fogságba került . Horváth vezérkari ezredes ugyan még éppen
elérte a Bolyai M űszaki Akadémiát, ki is kecmergett az Ördög-árokból, de aztán alig 20 0
méternyire, egy facsoport környékén akna- vagy kézigránát-robbanástól megsebesült .
Elvesztette eszméletét . Február 13-án találtak rá a szovjet szanitécok, és miután papírjaibó l
megállapították, hogy magas rendfokozatú magyar vezérkari tiszt, bekötözték, és
Malinovszkij marsall főhadiszállására kísérték .

Pfeffer-Wildenbruch útja is zsákutcába torkollott . Egy szemtanú – aki Ungváry Krisztián már
egyszer idézett tanulmányában szólalt meg ötven évvel az események után először – így



emlékezett a csatornabeli kitörésre : A magyar hadtestparancsnokság közvetlenül Pfeffer -
Wildenbruch mögött haladt. Előttük a rohamcsoport (Dörner) nehézfegyvereket ,
páncélöklöket, aknavetőket, géppuskákat stb. vitt magával. . .

A csoport hajnali szürkületkor elérte az Ördög-árok úgy-ahogy kiboltozott, csatornás végét .
Vita keletkezett a kitörők között : vajon érdemes-e a szabadba kibújni? Elölrő l harci zaj jutott
a csatornában levők fülébe. Ez állandóan erősödött. Dörner időközben eltűnt az élrő l, persze ő
és Zehender előbb kijutottak a Bolyai M űszaki Akadémiánál a csatornából, de a z űrzavarban
elfelejtették a kijáratot kellően biztosítani . Tény: hogy február 12-én hajnalra ismét a
szovjetek vigyázták az Ördög-árok kijáratát, és ez visszavonulásra kényszerítette a még a
csatornában levőket .

Ungváry tanúja: „ Lehetett látni, hogy a németek fegyverekkel, mindennel kezdenek
visszaszállingózni. Mind közelebbről lehetett hallani az aknavetők, gránátok becsapódását ,
ahogy az oroszok üldözni kezdték a kitörőket.

Az alagútban pánik keletkezett . Hogyhogy? A szovjetek tudnak a parancsnokság menekülés i
útvonaláról? Hirtelen felbomlott a rend . Az eddig a budai hegyek irányában a föld alat t
menetelő katonák most megfordultak. Hanyatt-homlok özönleni kezdtek vissza, az Olasz
fasor irányába. A németek egy része a fasor alatt vezető főcsatornából a Budakeszi útra vezet ő
szűkebb csatornában igyekezett kitérni . Pfeffer-Wildenbruch és törzskara is erre vett irányt .
Hirtelen egy szell őzőre, valamiféleútra kivezető kútszerű nyílásra akadtak. Már világos volt.
Pfeffer-Wildenbruch letépte magáról eddig viselt Waffen-SS vezérezredesi rendfokozatát, é s
kiadta az utasítást : el kell hagyni a csatornát !

Így is történt . Szovjet katona sehol sem volt . A Waffen-SS tábornok most már csak
önmagával törődött . Úgy látszik, tudomásul vette, hogy a szervezett kitörés „árulás folytan”
(ahogy nekem a háború után elmondotta) összeomlott . Nem sokat teketóriázott . Valahol a
Budakeszi út elejér ő l vezető mellékutcákban 10-15-öd magával egy elhagyott villát talált .
Ideiglenesen itt rendezte be szállását. Őrséget állíttatott fel és megpihent. Ennivalót találtak az
épület éléskamrájában . S aztán órák után megszületett az elhatározás . Feladják magukat .

Már csak az alkalmat várták. Délfelé egy szovjet járőr bukkant fel az utcán . Pfeffer-
Wildenbruch egy fegyvertelen tisztjét küldte ki hozzá. Ez a százados Königsbergben
(Kalinyingrád) született . így tudott valamit oroszul . Ő közölte a meglepett járőrrel, hogy a
villában Budapest német főparancsnoka tartózkodik . Hajlandó magát törzsével együt t
megadni . De csak szovjet tiszti jár őrnek. Délutánra a 180. lövészhadosztálytól megérkezett
egy vegyvédelmi őrnagy, aki a németek kis csoportját őrizetbe vette . Még nem is sötétedett,
amikor pár szovjet dzsip állt meg Pfeffer-Wildenbruch „háza” el őtt . Szkripkin őrnagy, aki
eddig a németekre felügyelt, jelentett egy vezérőrnagynak. Az udvariasan elkérte Pfeffer -
Wildenbruch zsoldkönyvét, s amikor meggyőződött az ottani adatok és a vele szemközt áll ó
személy azonosságáról, a kissé meglepett Pfeffer-Wildenbruchot Herr Generálnak szólítva, a
német hadifoglyokat gépkocsin és egy nem tudni, honnan előkerült teherautón szovjet őrség
kíséretében hadosztálya parancsnokságára vitte . Ott a németek megtisztálkodhattak, meleg
vacsorát tálaltak fel nekik . Sőt: egy német-orosz tolmács segítségével társalogni is tudtak a
szovjet hadosztályparancsnokkal .

Es mi történt Hindy Ivánnal és a vele tartókkal ?

A magyar vezérezredes és kísérete, miután február 12-én a déli órákban Budagyöngy e
magasságában visszafordult, úgy döntött, hogy valahol elhagyja a csapdát jelentő Ördög



árkot, és Budán keres magának, feleségének és kísérő inek ideiglenes tartózkodási helyet .
Visszabotorkáltak a Széh Kálmán térre . Ekkorra itt már minden harci zaj elült . A budai Várba
a szovjetek csak óvatosan mertek behatolni . Hindy felderítője talált a téren egy olyan
házacskát, ahová az Ördög-árokból egy csigalépcső vezetett fel . Nagyon kimerültek . Amikor
egyikük orosz beszédet hallott, legszívesebben feladta volna magát és az egész csoportot .
Végül is 18 óra körül sikerült egy másik helyen egy bérház pincéjébe bejutniuk . Ungváry
Krisztián történész szerint a pinceajtó nyitva volt . A fölöttük lévő helyiségbő l hangos orosz
beszéd hallatszott . Hogy aztán a magyarok adták-e fel magukat a végén, vagy a szovjet
katonák szereztek tudomást a Hindy-féle csoportról, ma már ezt nem lehet megállapítani .

A tény ismert. Két szovjet géppisztolyos megjelenése elég volt, hogy Hindy Iván, Séde y
Gyula rendőr vezérőrnagy, egy vezérkari ezredes, egy alezredes, három vezérkari százados é s
két tábori csendőr azonnal magasba emelje a kezét .

Küzdelem a budai erdőkben

Dömer és Zehender mindent megpróbált, hogy a Szép Ilonánál lév ő remízből kiindulva, a
Budakeszi úton eljussanak Budakeszire. Onnan már több lehetőségük lett volna elérni a Pili s
hegységet s főleg Solymárt . Azonban ezt tudták a szovjetek is . Budakeszit és a hozzá vezet ő
utakat február 12-e délutánján igen megerősítették . Managorov altábornagy a községben
ütötte fel hadiszállását. Sőt, egy Kijevben 1988-ban Malinovszkijról kiadott életrajz i
monográfia szerint maga a marsall is megjelent ezekben a napokban Budakeszin . Managorov
katonáit lelkesítette . „Ti most itt magatok kis erődök vagytok. Az aknavetők tüze szétveri a
fasisztákat . . .” – mondotta, és ő maga mutatta meg a szovjet kiskatonáknak, hogyan kezeljé k
ezt a fegyvert a tömegesen rohamozó németekkel szemben . (Lásd: Golubovics, V. S . : Marsall
Malinovszkij ., F65 . o . )

Zehendernek nem sikerült támponttá alakítani a Szép Ilona-i remízt . A Budakeszi út elején
Dömer Standartenführert haslövés érte . Elvérzett . A katonák kilátástalannak tekintették a
további harcot . Zehender ugyan pár tucat emberével megindult Budakeszi felé – de valaho l
erősebb ellenállásba ütköztek . Körülfogták őket. A szovjetek látták, hogy ellenfeleik Waffen-
SS-katonák, megsemmisítették őket. Állítólag a megsebesült Zehender ekkor végzett
magával .

Ungváry Krisztián, a fiatal történész valóban nagy munkát végzett, amikor öt évtized után
nagyon részletesen megírta a budapesti Századok című folyóiratban a budai kitörés történetét .

Mi itt csak annyit mondunk el, hogy a budai Várhegyet még rendezett oszlopokban elhagy ó
csoportok február 11-érőt 12-ére virradó hajnalra reménytelenül összekeveredtek é s
felbomlottak. A szovjet csapatok az els ő órák harcai után feladták eddigi védelmi pozícióikat .
Erősítést vártak. (Ezt Managorov, de Malinovszkij is megígérte nekik február 13-án . )
Eközben azonban Buda északnyugati részein több rés keletkezett . A kitörő egységek, hol
fegyverrel, hol már anélkül, ezeken keresztül igyekeztek minél távolabb kerülni a Vártól.
Főleg az erdős terepeket keresték . Egy részük (kb . 2-3000 fő) a Hármashatár-hegy-Szarvas-
hegy-Nagyszénás útvonalat választotta . Volt, aki Tinnye és Perbál között jutott ki az erd őbő l .

„Megvirradt. Jól lehetett látni a közeli hegyeket és a baljós erdőt. Távcsövemen át hosszasan
vizsgálgattam a környéket. Egyszer csak látom, hogy az erdő szélétől megindul valami sötét

lavina. Mi lehet ez? Emberek lennének? A szemem már belefájdult az erősnézésbe. De semmi
kétség, németek! Es ebben a pillanatban az erdő felől fegyverek dörögtek fel, körülöttünk
lövedékek fütyültek. Válaszul felropogtak a mi géppuskáink is, és rohamlövegeink fergeteges



tüzet zúdítottak az ellenségre . A hideristák azonban csak jöttek . (így tűnt, ha törik, ha szakad,
át akarnak jutni rajtunk. És akkor afalu mögül elővágtatott lovasságunk. Levegőt reszkettető
hurrával rontottak rá a fasisztákra, és aprították őket. Azután pedig előkúsztak harckocsijaink
is. Néhány óra alatt leszámoltunk ezzel a nagy hitlerista csoporttal is . A foglyok hosszú sora a

falu közepéig kígyózott. . . "

A visszaemlékez ő szovjet ezredes szerint február 17-éig Perbál és Telki között a németek é s
magyarok csak halottakban közel ötezer embert vesztettek . Mintegy másfél ezer katonát és
tisztet ejtettek fogságba. Valamint két tábornokot . Csak egyes kis csoportoknak sikerült
észak felé áttörniük. . .

A német és a magyar visszaemlékezők szerint két-három nap után sokaknál az őrület jele
mutatkozott . Napok óta nem ettek rendesen, alig aludtak. Kimerültek voltak . Elvesztették az
erdős-hegyes, havas terepen minden tájékozódási képességüket . Volt, aki egyszerűen lefeküdt
a hóba. A másik átlépett felette . Sokan követték az els ő példáját . Ezek átaludtak magukat a
halálba. Mások a kisebb községek árkaiban húzódtak meg fegyveresen . Február 14-e után már
őrséget sem állítottak éjszakánként. Minden mindegy volt! Elnyomta a katonákat az álom . Ott
találtak rájuk a szovjetek . Páncélosokkal taposták halálra a kimerültségt ől alélt németeket.

Ma is rejtély, hogy Balek tábornok, aki legkés őbb február 11-én 24 órakor értesülhetet t
Pfeffer-Wildenbruch nem igazán ügyesen megszervezett kitörésér ől, a következő napokban
miért nem tett szinte semmit a hozzá tartó katonák érdekében . Nem igaz, hogy erre nem lett
volna lehetősége vagy ereje! Két-három nap alatt arcvonala legkülönböz őbb részéről
Nagykovácsi, Solymár, Biatorbágy, Budakeszi irányába összevonhatott volna legalább egy fé l
hadosztálynyi katonát, hogy legalább megzavarja a szovjet katonai vezetést . Ezzel
ellenlépésekre kényszerítette volna őket, így segítve a Pfeffer-Wildenbruch-csoport mégi s
vagy 20-22 000 katona! - kitörési kísérletét . Amit Balek tett, azt csak félszívvel tette . A
német repülőgépek Solymár felett február 14-én még le tudtak dobni pár szállító „bombá t
(géppisztoly, lőszerek és konzervek voltak bennük), de a 6. német seregcsoport pilisi
arcvonala szinte meg sem mozdult. Miért ?

Balek 1980-ban írt visszaemlékezéseit vegyük alapul? Ott azt írja; ;, Nem hittük el, hogy ez az
ember [Pfeffer-Wildenbruch, akit máshol a porosz katona gőgjével »civilnek«, sőt »legjobb
esetben egy politikai tisztnek« nevez] képes legyen egy kitörést megszervezni. Amikor aztán
Budapest főparancsnoka önhatalmúlag mégiscsak elhatározta, hogy kitör nyugati irányba,
összesen csak 10 000 főt tudott csatasorba állítani. Az eredmény? Vérfürdő. Ezt előre láttam.
Ezenkívül tisztában voltam azzal is, hogy a várbeli kitörés után 10-12 000 sebesült mara d
vissza, hiszen szállítóeszköz hiányában ezeket nem tudták magukkal vinni . Nem volta k
illúzióink, mi vár rájuk. A kitörési parancs egyet jelentett a halálos ítéletükkel . . . ”

A továbbiakban Hermann Balek tábornok így elmélkedik :

„Számos kitörést megéltem már. A nehézség abban rejlik, hogy a német azt hiszi magáról ,
hogy szükség esetén képes a »csónakból« egyedül kiszállni, és magát így biztonságba
helyezni. Ez aztán ahhoz vezet, hogy az első adandó alkalommal elhagyja egységét, eldobja
fegyverét, hogy így könnyebben mozoghasson . Egy kásás tömeget kap így a parancsnok,
amely a tömegpszichózis hatása alatt nekirohan ugyan az ellenség géppuskaállásainak, é s
legjobb esetben – kitör a katlanból, de veszteségei óriásiak. A parancsnoknak keménynek kell
lennie, szorosan kell vezetnie, és vaskézzel kell parancsainak érvényt szereznie!



Pfeffer-Wildenbruchot azzal vádolja, hogy a kitöréshez a legelemibb katonai el őkészületeket
sem tette meg . A csapatok vagy későn, vagy egyáltalán nem értesültek a kitörés tényér ő l . Azt
írja : „Minden fegyvert, adó- és vevőkészüléket megsemmisített (. . .) A kitörésnél szükséges
páncélosokat, önjáró lövegeket, a tüzérséget, az egyes páncéltörő ágyúkat, megfelelő hírközlő
berendezéseket és teherkocsikat miért robbantotta fel a kitörés előtt – számomra ez a mai
napig rejtély! ”

Az iméntiek nehezen értelmezhetők, illetve Balek hiányos budapesti értesüléséb ő l
származhatnak . Hiszen neki mint seregcsoport-parancsnoknak tudnia kellett volna, hogy a IX .
SS-hegyihadtest üzemanyagkészletei már 1945 . január 20-ától minimálisak voltak ; hogy ha
még összegyűjthette volna is a nehézfegyvereket, a kitörésre kijelölt északnyugati budai
utakon a harci járművek csak terhet jelenthettek volna számára. Arról nem is beszélve, hogy a
kevés budai műút többségét a szovjetek időben elbarikádozták volna . Az pedig, hogy a
katonákat a Waffen-SS vezérezredese fegyver nélkül hajszolta bele a kitörésbe egyszerűen
nem igaz.

Malinovszkij marsall február közepén a Duna nyugati oldalán tartózkodott . Tolbuhinnak
segített a magyar-német budai véd ők felkutatásában és felszámolásában. Nagyon fontos
lehetett neki, hogy Sztálinnak mielőbb jelentse a „budapesti katlan” ellenséges er őktő l való
megtisztítását, mert vállalta a veszélyt, hogy a Budapest északi részén, az Arpád híd
közelében még 1945 . január 24-én elkezdett és egy héttel később a katonai forgalomnak
átadott szovjet pontonhídon maga is átjöjjön Budára, illetve a Duna nyugati partjára .

Managorov altábornagy budai északnyugati arcvonalát február 10-e körül er ősítette meg.
Illetve, a szovjet hadsereg bels ő gyűrűjét képező 46. hadsereghez a Duna keleti partjáró l
átirányította és a 23 . lövészhadtestnek alárendeltette a 19 . lövész- és 11 . gárda-
lovashadosztályokat .

Február 14-én és 15-én Nagykovácsi körül még kemény harcokra került sor . A 8 . Waffen-SS
lovashadosztály és a 13 . páncéloshadosztály maradványai itt körkörös védelemre
rendezkedtek be. Sikerült értesíteniük a Balck-féle seregcsoportot is, két alkalommal Ju-52-e s
és He-11 1-es szállítógépek utánpótlást tudtak ledobni a küzdők közé. (Egy német gépet a
szovjet légvédelem le is lő tt . )

A magyar önkéntes „különítményes” - alakulatok budai kitörésér ő l is ejtsünk néhány szót.
Hingyi László helytörténész, a Magyar Történelmi Társulat tagja évtizedes erőfeszítéssel
adatszerűen összeállította ezen politikai és katonai vonatkozásban egyaránt igen vegye s
fegyveres alakulatok történetét 1944 . novemberétő l 1945. februárjáig . Létszámuk állandóan
változott, így személyi összetételük is . Február 11-én kb. 2500 fővel vettek részt a Pfeffer-
Wildenbruch által elrendelt várbeli kitörésben. Én a számot túl magasnak tartom . Szerintem
8-900 főnél nem lehettek többen . A Városmajorban, a Hűvösvölgy nyugati részein, a
Hármashatár-hegy északnyugati oldalain igyekeztek kijutni a szovjet gyűrűbő l . Február 14-e
körül már nem volt kivel kapcsolatot tartaniuk . Sokan le is maradtak a csoporttól . Volt polgári
öltözetük. Egy házban - fegyverüket eldobva – visszamaradtak . Nyelvi problémájuk nem
volt. Ahogy attól sem kellett tartaniuk, hogy esetleg később a háziak „fasisztaként” feladják
őket a Vörös Hadseregnek .

Véglegesen február 15-én számolták fel maradékukat a szovjetek . Ez Pilisszentiván határában
történt. A toki szőlőhegyen kerestek a magyarok menedéket, és az egyik szovjet tüzéregység
bemérte őket. Gazdagon aratott közöttük a halál . A végén csak két parancsnokuk és egy tucat
önkéntesük érte el a szomori temető kápolnájánál a Pilisben álló német vonalakat .



Billnitzer vezérőrnagy és Baumann vezérőrnagy is a kitöréskor esett szovjet hadifogságba, s
velük együtt nem kevés magyar főtiszt és tiszt is.

A Dél hadseregcsoport hadm űveleti naplója szerint csupán 624 fő jutott el február 16-áig a
német vonalakig. Ezek után már csak kevesen érkeztek. Legfeljebb 80-100 fő . Ernst
Schweitzer százados több évtized után úgy emlékezett vissza, hogy ő három katonájával
február 20-án érte el a saját állásokat . Útja Nagy-Kevélyen, Lajosforráson, a Dobogókő északi
oldalán vezetett Esztergomba . Itt a 96. német gyaloghadosztályba ütközött .

Voltak, akik még heteken keresztül igyekeztek — egy-egy sváb faluban közben megszállva ,
elrejtőzve — elérni a német vonalakat . Sikerrel vagy sikertelenül . Róluk nem vezettek
statisztikát.

A kitörési kísérlet tehát kudarcba fulladt. Nemcsak Pfeffer-Wildenbruchnak, hanem Balcknak
is szerepe van ebben . Erdemes figyelembe venni néhány adatot . Február 11-én este kb. 20 000
főre tehető a budai Várból kitörő német-magyar sereg . S ebből — legjobb esetben! — ha 800 fő
érte el a dunántúli német állásokat. A többi? Elesett, megsebesült, hadifogságba került, eltűnt .
Veress D. Csaba kutató 1984-ben A Dunántúl hadikrónikája 1944/45 című művében német
katonai adatok alapján megírta a IX. Waffen-SS-hegyihadtest budapesti veszteségeit: 1944 .
december 14-e és 1945 . február 11-e között, tehát a kitörési kísérlet el őtt 1111 tiszt és 32 997
katona (halott, eltűnt és sebesült). A magyar veszteségeket a mai napig sem sikerült
megállapítani. A szakirodalom általában mint „Budapest véd ő it” 30-32 000 magyar katonát
tart nyilván .

Zsámbék környékén 1945. február 12-e és 24-e között összesen 35-40 magyar katona érte el a
német állásokat. De írtuk már más arcvonalszakaszokról is érkeztek kés őbb jelentések,
amelyek a budai Várból kitörő magyarok létszámára utaltak . így állíthatjuk, hogy a budai
katlanból száznál nem több magyar érhette el a dunántúli német állásokat .

Máig lezáratlanprobléma az utolsó akkord, a kitörési kísérlet lefolyása, az abban részt vettek
és a kijutottak létszáma, illetve a kitörés indulásakor tapasztalt igen élénk szovjet tüzérség i
tűz. A Budapest-erőd parancsnoksága már december 28-ára kitörést tervezett, s terv készült
január 1-jére is . Hitler mindkettőt kategorikusan megtiltotta. Lindenau január 18-ára is
készített egy újabb tervet, de a Führer 16-án ezt is elutasította (igaz, engedélyezte a pesti hídfő
kiürítését : a visszavonulást a budai oldalra) .

Mindenesetre a legtöbben azok közül, akik elérték a német vonalakat, a „Budapest Erőd”
Wehrmacht- és Waffen-SS-katonái voltak . A magyarok száma elenyésző volt.

A negyedik tervet február 11-ére készítették elő . Pfeffer-Wildenbruch 10-én délután rendelt e
el a gyülekezést a Várban. A tervet 11-én 15 órakor ismertették a német seregtestek vezérkari
főnökeivel, azok 16 órakor az ezredparancsnokokkal . A német csapatokat és a magyar
seregtestparancsnokokat 18 órakor tájékoztatták . Ekkor értesült Hindy is a tervrő l (Hingyi
László szerint) . 1945-kor tájékoztatták Balckot, s nehogy ismét tiltó parancsot kaphassanak, a
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rádiót használhatatlanná tették . Az indulást 20 órakor határozták meg, két főirányban é s
három hullámban, a Városmajor úttól a Mechwart térig, a Krisztina körúti és Margit körút i
vonal áttörésével. Az első hullámba középen és a balszárnyon a 8 . SS-lovashadosztályt,
jobbszárnyon a 22. SS-lovashadosztályt osztották be ; a második hullámba balra a
Feldherrnhalle páncéloshadosztályt, középen a 271 . népi-gránátoshadosztályt, jobbra a 13 .
páncéloshadosztályt . A harmadik hullámba sorolták az összes többi alakulatot, a rendvédelm i
testületeket és a csatlakozott menekülőket. A magyar katonák a 2 . hullámba kerültek, de
néhányat kiválogatott az élcsapatba, olyanokat, akik korábban a budai erd őkben szolgáltak a
légvédelemnél, s ismerték a terepet. 1 Pz.IV és 2 Toldi harckocsi, 1 StuG.IV rohamlöveg, 1
Hetzer páncélvadász, 3 Sd.Kfz. 251/9 és 1 Sd.Kfz. 250/7 páncélgépkocsi, 10 VW-166 kétéltű
gépkocsi és parancsnokságonként 1-1 szóló BMW motorkerékpár kivételével az összes harc -
és gépjárművet meg kellett semmisíteni . A kitörés utáni gyülekezőként a Nagykovácsi és
Solymár közötti Remete-hegyet határozták meg, hogy ott döntenek az áttörési irányról :
Szomor, Máriahalom vagy Pilisszentkereszt .

A kitörést egy szovjet felsőruhába öltözött, oroszul–ukránul beszélő csoport kezdte 20 órakor ,
amely a beszivárgó szovjet harcfelderítők visszatérési jelszavait alkalmazva megnyitotta a
frontot . A főharcvonal áttörése után az első szovjet felfogó állásrendszer a Kis-Sváb-hegy –
János-kórház–Rókus-hegy–Margit-híd budai hídfő vonalán volt . 2200 és 2300 között a kitörő
főerők eljutottak az Isten-hegyre, a Zugligetbe és a Hármashatár-hegyre, a szovjet védelmet a
Sváb-hegy teteje–Normafa–János-hegy Solymár-Pilisborosjen ő vonalra vonták vissza. 12-én
errő l a vonalról indítottak ellenlökést a kitörésben eddig jutottakra, 13-án reggelig elérték a
11-én délutáni frontvonalat, majd megkezdték a még ellenálló támpontok felszámolását . A
Nagykovácsi-erdőben lévő Remete-hegyen 3800 fő , a Hármashatár-hegyen és a Szarvas -
hegyen igen sok kitörő gyűlt össze, Ezekből kb. 5000 támadta a Tinnye–Budajenő–
Biatorbágy vonalat, közülük Zsámbék és Tinnye között 3000 esett el . A Hármashatár-hegytő l
Pilisborosjenő–Csobánka felé kitörők megközelítették Pilisszentkeresztet, a Piliscsaba-
Piliscséb felé kitörők a Kesztölctől délnyugatra lévő nádasig jutottak, de valamennyien
elestek. A kevesebb mint ezer kijutott kitörő közül a legtöbben Szomornál érték el a német
vonalakat. Hingyi László számításai szerint 36 egyenruhás és 44 polgári magyar személy vol t
közöttük .

A német és a magyar parancsnokság a fedett Ördögárok Horváth-kertben lévő szolgálati
nyílásán át 500 fővel a Szépilona kocsiszín felé indult, a szovjet vonalak mögé, hogy onna n
vezesse a kitörést. A felszínre jövetel után nem sokkal Kari Pfeffer-Wildenbruch S S
Obergruppenfiihrer, a Budapest Erőd parancsnoka a Budakeszi úton, Hindy Iván
vezérezredes, a budapesti I . hadtest vezénylő tábornoka a Horváth-kertben adta meg magát.
Néhány katona visszament a csatornán, s a belső utcákban esett fogságba .

A szovjet tüzérség a kitörés idején erős tűzzel árasztotta el a Várat és az onnan kivezet ő
utakat . A kutatók egy része a tűz megnyitását pontosan 20 órára teszi, vagyis a kitöré s
megindításának id őpontjára. Az újabb kutatások szerint azonban a szokásosnál alig valamive l
erősebb tüzérségi tűz 21 órától a kitörés megindulásának hatására fokozatosan erősödött fel, s
22-23 óra körül érte el csúcspontját . A kitörés szó szerint vérbe fulladt . Nem lehetetlen, hogy
a szovjet Budapesti Csoport parancsnoksága tudomást szerzett a készülő kitörésről . Máig
ismeretlen azonban, mi 182módon, s az sem tisztázott, hogy valóban el őzetes ismeretek
birtokában fokozták fel a tüzérségi tüzet vagy "csak" gyorsan tudtak reagálni a kitörés
megindítására .

A német Feldherrnhalle páncéloshadosztály irányítását átvevő Helmuth Wolff alezredes -

önhatalmúlag

	

18 órakor a Vérmezőn indította meg harccsoportjának kitörését, nem a



meghatározott időpontban és nem a meghatározott helyszínen . Ennek köszönhetően 650 fővel
el is érte – legerősebb kijutó csoportként - a német vonalakat Szomornál . Ők nem kaptak
tüzérségi tüzet . Ez arra utal, hogy a szovjet parancsnokság tudhatott a kitörésrő l, s annak 20
órára tervezett kezdetéről . Ez sem jelent azonban közvetlen bizonyítékot .

A védők állományát február 11-én a kutatók eltérően adják meg. Levéltári források alapján a
pontos számok nem állapíthatók meg. A táblázatban a 2 . és 3 . sor adja meg a védők
összlétszámát, a 4-10. sor viszont nem tartalmazza a bent maradt (el sem indult vag y
visszafordult) katonák számát. A 0-ra végződő adatok becsültek, illetve kerekítettek .
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A számításokat összevetve február 11-én 20 .000-24 .000 német és kb . 20.000 magyar katona
alkotta a védősereget . Ebből az újabb kutatások szerint több mint 10.000 fő tudott áttörni a
szovjet állásokon, ám kb . 700 főnek sikerült csupán átjutnia a saját csapatokhoz . A kitörők
nagy része elesett, a „csellengők” egy részét elfogták a budai hegyekben, más része elt űnt . A
többezres különbségre a levéltári források nem adnak kielégítő magyarázatot . Elképzelhető ,
hogy sok katona, aki eredendően magyarországi és Buda környéki sváb volt, hazament é s
elrejtőzött, s bajtársai közül magával vitt mindenkit, akit csak tudott .

Azzal, hogy a szovjet hadvezetés az ostrom mellett döntött, 51 napos helységharcot vállalt . A
budapesti csata, amelyet 1944 . október 29-tő l 1945. február 13-ig kell számolni, 108 napig
tartott. Február 11-én a csata eldő lt, a még ellenálló támpontok felszámolása, főként a Vár és
a Duna között 13-án ért véget . A kitört és szétszóródott katonák utáni hajtóvadászat 16-ái g
tartott. A szovjet Budapesti Csoportot 17-én szüntették meg .

SZABÓ PÉTER — SZÁMVÉBER NORBERT : HARCOK A BEKERÍTETT BUDAPESTEN (1944 .
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Az SS IX. hegyihadteste a szovjetek január 22 . óta ismét felújított támadó tevékenysége miatt
arra kényszerült, hogy a „Glückspiel” fedőnevű vállalkozás végrehajtására összevont
tartalékait a véd őállások puszta megtartásáért folyó harcokban vesse be . A 13 .
páncéloshadosztály kikülönített harccsoportját január 25-ére virradó éjjel a Sas-hegy és a
Duna között alkalmazták . A még meglévő csekély tartalékokat, nevezetesen a 66/I .
páncélgránátos-zászlóaljat, a 13 . páncélos-felderítőosztályt és a Feldherrnhalle
páncélgránátos-ezred I . zászlóalját a 8. SS-lovashadosztály vonalára kellett vezényelni, mert
nélkülük az arcvonal tarthatatlanná vált volna .



A németek utolsó felmentési kísérletének kudarca után, január 29-én megindult Bud a
módszeres ostroma. Január 31-ig a védők arcvonalát – a Margitsziget feladása mellett – a
Margit körút–Kékgolyó utca-Istenhegyi út vonalára kellett visszavenni . Február 5-én a 16.
SS-lovasezred kivonult a Németvölgyi út és a Farkasréti temető sarkánál húzódó
védőállásából, ezáltal a Sas-hegyet védelmez ő magyar harccsoportot is a bekerítés veszélye
fenyegette. Február 7-én a honvéd alakulatok emiatt elhagyták a Sas-hegyet, s február 9-én a
főellenállási vonal már a Vérmezőn húzódott . Február 10-én a Németvölgyi úti temető
körzetébő l indított szovjet támadás a védők arcvonalát kettévágta. Már csak a Várhegyen és
környékén, valamint a Gellért-hegyen létesített állások védői tartották magukat. Mivel a
további ellenállás értelmét veszítette, az SS IX. hegyihadtestének parancsnoka a megmaradt
védőket a Várban gyülekeztette, és február 11-én este megpróbálkoztak a kitöréssel .

Hindy altábornagy már december 26-án javasolta, hogy a pesti hídfőt fokozatosan szűkítve a
védők előbb a Budát környező hegyekbe törjenek ki, majd onnan Bicske irányába és Mór felé
december 30-án vagy 31-én hajtsák végre az áttörést . Az altábornagy javaslatát Pfeffer-
Wildenbruch SS-tábornok nem fogadta el. Kitörésüket a németek először január elején, a
német csapatok Pilisszentkereszt térségébe való el őretörésekor akarták megvalósítani, s tervb e
vették az összes sebesült és gépkocsival szállítható hadianyag elszállítását is . Hitler
parancsára tervüket ekkor nem hajthatták végre . A „Konrad 3” kudarca után a német
parancsnokokat aztán ismét a kitörés gondolata foglalkoztatta. A Führer január 27- i
rádióüzenete, miszerint Budapestet addig kell tartani, amíg a felmentés órája el nem érkezik ,
azonban a védőket további várakozásra kényszerítette . Február 2-án egy közeli kitörés
szükségességérő l a 13 . páncéloshadosztály parancsnoka, Gerhard Schmidhuber vezér őrnagy
Pfeffer-Wildenbruch SS-tábornokkal ugyan hosszas személyes megbeszélést folytatott ,
azonban ennek sem lett következménye .

Beregfy Károly vezérezredes Wöhler gyalogsági tábornokhoz, a Dél Hadseregcsoport
főparancsnokához írt február 10-i levele rávilágít a Budapesten bekerített német és magyar
csapatok közötti súrlódásokra is :

„(. . .) Az SS olykor minden ok nélkül tart fogva hosszabb ideig polgári személyeket é s
honvédeket a legszörnyűbb körülmények között, akik aztán kiszabadulásukat kizárólag az I .
hadtest-parancsnokság közbenjárásának köszönhetik . A csendőrség és a honvédség tagjait
szétszórtan vetik be, s az ellátásukról nem gondoskodnak. Tiszteket minden ok nélkül
megvádolnak, sőt megvernek, támadásoknál a németek hátramaradnak és a magyar katonákat
fegyverrel a kézben kényszerítik el őre, közben a honvédségi szállások területét a fékevesztett
németek kifosztják . Fegyvertelen munkásokat kényszeritettek a támadáshoz csatlakozni csa k
azért, hogy harci zajt keltsenek, akik aztán véres veszteségeket szenvedtek . A németek
főként Pesten – egész városrészeket adtak fel ellenállás nélkül, a mi nagykörúton elhelyezett,
gyengébb erő inket nem támogatták, hanem vonalaikon keresztül visszavonultak és hagyták
őket elvérezni . A nekik alárendelt magyar egységekkel nem közölték a hídfőállás evakuálását .
Altalánosságban a védelem passzív módszerét alkalmazzák . Ahol az oroszok támadnak, a
németek közelharc nélkül visszavonulnak . ”

Az SS IX . hegyihadtestének parancsnoka végül február 11-én elhatározta, hogy este 20 órár a
kitörésre ad parancsot . A védők létszáma ekkor már 23 ezer 900, ebbő l 9600 sebesült
németre, illetve 20 ezer, ebből 2000 sebesült magyar katonára, valamint 500 megmaradt
nyilaskeresztes pártszolgálatosra csökkent . Budapesten továbbra is 80-100 ezer polgári lakos
tartózkodott. A német parancsnokok 15 óra és 16 óra 30 perc között szóbeli parancsot kapta k
a tervezett kitörésre vonatkozóan. Ennek értelmében a támadás 20 órakor veszi kezdetét :
jobbra a 22. SS-önkéntes-lovashadosztály, balra a 8 . SS-lovashadosztály, két hullámban az



eddigi főellenállási vonalból a Margitsziget és a Vérmező között. A törzsek a második
hullámot követik, utánuk a hadtáp és a sebesültek. Első támadási cél a város nyugati
kijáratánál lévő útelágazás Budakeszi irányában, még az éjjel el kell érni a Tinnyét ő l keletre
lévő erdős részt, s ott rövid gyülekezést követően a reggeli órákban a támadást Tinnye felé, é s
attól délre kell megkísérelni . A főellenállási vonalat sötétedéskor kell átlépni. Az elégtelen
előkészítés és a készenléti állások rendezetlen elfoglalása után, a sz űk területen összetömörült ,
nehézfegyver-támogatás nélküli kétségbeesett rohamtól teljes sikert nem lehetett elvárni .

Pfeffer-Wildenbruch SS-tábornok és Hindy Iván vezérezredes törzseikkel és a csapato k
roncsaival, mintegy 16 ezer fővel végül a Bécsi kapu térről indultak meg. Hindy és kísérete az
Olasz fasoron keresztül, majd a fedett Ördögárkon át a Bolyai Műszaki Akadémi a
hűvösvölgyi épületéig jutott el, de itt akárcsak Pfeffer-Wildenbruch február 12-én szovje t
fogságba esett . A 2. Ukrán Front február 12-i harcjelentése pontosan beszámol a kitörésről, a
még ellenálló támpontok felszámolásáról és a visszamaradt német-magyar hadianyagról :

„Az ellenség február 12-ére virradó éjjelen összegyűjtött egy 7000-9000 fős rohamcsoportot,
amely az Olasz fasor és Retek utca mentén támadásba lendült, áttörte a 180 . lövészhadosztály
alakulatainak harcrendjét és megpróbált kitörni a bekerítésb ő l . Kijutott a Vérhalom [tér ]
környékére és az Óbudától északnyugatra lév ő erdőbe. A nap végeztével a csoport alakulata i
harcot folytattak ebben a körzetben a kitörő ellenség felszámolásáért .

Budának a Dunával határos középs ő részén a csoport alakulatai megtisztították az ellensége s
csoportoktól a Kacsa utca,. a Vitéz utca, a Csalogány utc a "'

Ti -

Hunyadi János :utca, a Tárnok utca háztömbjeit.

Február 12-én a csoport alakulatai 30 harckocsit, 53 önjáró löveget, 50 páncélozott szállít ó
harcjárművet, 330 löveget, 450 géppuskát, 24 aknavetőt, 6500 puskát és géppisztolyt, 70
mozdonyt és 22 különböző raktárt zsákmányoltak."

A kitört német-magyar csapatok zöme elesett, megsebesült vagy fogságba esett . A budai
hegyekig eljutott mintegy 4000 véd őből legalább 624, de legfeljebb 785 fő érte el végül a
német vonalakat .

UNGVÁRY KRISZTIÁN : A KITÖRÉS -IN :UŐ : BUDAPEST OSTROMA . BP., 20055

„Az, hogy élek, minden este vad álmokat okoz nekem.” (HelmutWolff alezredes,
közül, akiknek sikerült)

A német védősereg már többször tervezte a szovjet ostromgyűrű áttörését és a város feladását.
Erre január elején, illetve a kés őbbi német felment ő vállalkozásokkal párhuzamosan lett is
volna lehetősége. Hitler azonban nem engedélyezte a kitörést . Kari Pfeffer-Wildenbruch
végig ennek megfelelően tevékenykedett. Csak az utolsó pillanatban szánta el magát a
kitörésre, amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy Buda maradék részei is (a Vár és a Nap-hegy )
a szovjet csapatok kezére kerülnek . Önállótlan magatartását jól példázzák a
hadseregcsoporthoz küldött könyörgő táviratai . A kitörés szó helyett mindig csak cselekvés i
szabadságról mert beszélni, reménykedve, hogy Hitler majd ebben a formában elfogadja a
számára elfogadhatatlant: azt, hogy az egyes emberek élete fontosabb, mint politikai céljai .
Pfeffer-Wildenbruch magatartása korántsem volt szükségszer ű . Sok német, de magyar és



román parancsnok is akadt, aki inkább vállalta a kitörést és ezzel együtt a
parancsmegtagadást, de nem hajszolta a halálba embereit . Paul Hausser SS-tábornok példáu l
kereken megtagadta Harkov védelmét, Szügyi Zoltán vezérőrnagy, a Szent László hadosztály
parancsnoka inkább hadbírósági eljárást kezdeményezett maga ellen, de megtagadta kivérzett
hadosztályának bevetését, Antonescu pedig még Hitlerrel szemben is botrányt mert csapni,
amikor nem kapott engedélyt csapatai visszavonására . Mindegyikük retorzió nélkül megúszta
a fellépést . Pfeffer-Wildenbruch ráadásul még kedvez őbb helyzetben is volt, hiszen saját
személyét kivonhatta volna a vélt megtorlás alól, amennyiben visszamarad és hadifogságb a
esik. December vége és január közepe között minden reménye meglehetett arra, hogy a
kitörés sikerrel jár, de mi sem állt akaratától távolabb, mint hogy személyes érdekei n
felülemelkedve, kockázatot is vállaljon alárendeltjeiért .

Egyfajta felfogás szerint a katonaság feladata az utolsó töltényig való kitartás, nem pedig a
katonák túlélésének biztosítása . Iskolapéldáj a ennek a sokat emlegetett francia császári gárda ,
mely Waterloonál sem adta meg magát (ahogyan haladt el őre a háború, úgy vált egyre inkáb b
általánossá ez a német haderőben is) . A parancsmegtagadás másik lehetősége, a kollektív
kapituláció ezért már nem annyira a vezetői alkat, mint inkább szellemiség kérdése . Ehhez
vagy politikailag kellett volna szembehelyezkedni a rendszerrel, vagy az európai humanista ,
zsidó-keresztény gyökerű hagyomány szellemében kellett volna irgalmat érezni a lakosság é s
a katonák iránt, illetve a helyzetnek kellett volna olyannyira kilátástalannak lennie, hogy a
további ellenállás csaklemé-szárlással legyen egyenlő , amellyel szemben már védekezni sem
lehet . Az első két változathoz minden jel szerint teljesen hiányoztak a budapesti néme t
katonai vezetésen belül a megfelelő szellemiség ű emberek. Maradt a harmadik változat, azaz
annak a beismerése, hogy a további ellenállás már semmilyen érdemleges eredménnyel ne m
jár. Ha valaki ezt választja, formálisan teljesen fedezi magát katonailag . Budapest katonai
parancsnoka nem ezt tette . Inkább a halálba küldte az embereit .

Annak is oka van, hogy ehhez ugyanezek az emberek „partnereknek” bizonyultak . A hábor ú
folyamán nem volt példa arra, hogy német védősereg letegye a fegyvert a 'Vörös Hadsere g
előtt, ha választhatott a megadás és a kitörés között. 1 Ennek elsősorban pszichológiai okai
voltak: a katonák nem merték vállalni a megadás ódiumát, mindenki rettegett a szovjetekt ő l és
Szibériától. A keleti fronton totális világnézeti harc („Weltanschauungskrieg") folyt . Ennek a
hadifoglyok sorsára, sőt a magukat megadni próbáló német katonákra is végzete s
következményei voltak . A németeket tehát nemcsak a kötelességteljesítés és a „hűség
ethosza, hanem a félelem is arra kényszerítette, hogy az utolsó töltényig kitartsanak.

A Citadella utolsó óráira például így emlékszik vissza egy szemtanú :

„Február 10-e volt, és köd ült a hegyen . Vékony hóréteg is képződött, borzongtam a hidegben.
A németek akár egy nagygyakorlaton - úgy intézkedtek. Szolgálati jegyeket írtak, a Citadella
helyiségeiben futárok és parancsok oszlatták el az álmosságot. Német tiszti csoportok
rendezett egyenruhában néhány német gyalogos egységet irányítottak . Rendelkeztek a
golyószórók kilövési irányairól, mutatták az ellenséges vonalakat, és tűzparancsokat
osztogattak. A legénység a hóban feküdt és tüzelt, a tisztek mellettük álltak, és nem törődtek az
akkor már igazán fütyülő lövedékekkel. Szinte álomszerűnek tűnt ez nekem, és amikor egy álló

' Így volt ez még 1945 áprilisának utolsó napjaiban is, amikor a Wenck-féle 12 . hadsereg tört át a Berlint
körbefogó orosz csapatokon, hogy angolszász hadifogságba kerülhessen . A németek még 1945 májusában i s
inkább harcoltak, semhogy megadják magukat a szovjeteknek!



tiszt összeesett, egy másik állt helyére, és tudomásul sem vette látszólag, hogy it
Lényegében keresték a halált, mert tudták, hogy más megoldás nincs számukra . "2

Pfeffer-Wildenbruch ekkor szánja el magát a cselekvésre . Miután a további ellenállás
kilátástalanná vált, elhatározza a kitörést . Mivel Hitler minden ilyesmit megtiltott, ezért csak
az utolsó pillanatban, február 11-én 17 .50-kor jelenti rádióján a következ őket :

„ 1 . Élelmiszerünket felhasználtuk, az utolsó töltény a csőre töltve. Budapest védői
választhatunk a kapituláció vagy a harc nélküli lemészárlás között. Az utolsó harcképes német
részekkel, honvédekkel és nyilaskeresztesekkel együtt offenzív módon új harci és ellátási bázis t
keresek.

2 .

	

Február 11-én a sötétedés beálltával kitörök. Kérek felvételt Szomor-Mária-halo m
térségében.

Fényjelzés: kétszer zöld = saját csapat.

4 .

	

Erők: németek 23 900, ebből 9600 sebesült; magyarok 20 000, ebből 2000 sebesült;
civilek 80-100 000 . i3

Alig hangzottak el az éterben e szavak, a személyzet máris hozzálátott a rádióberendezése k
megsemmisítéséhez . Az akció visszafordíthatatlanná vált .

A nehézfegyverzet maradéka ekkorra már elveszett (a Gellért-hegy és Várhegy közt i
tüzérség), vagy közelharcban volt lekötve . Az eredetileg kb . 120 páncélosból és több mint 450
lövegből 1945. február 11-én már csak 12 Panther, 6 rohamlöveg, 9 Hetzer, valamint 10-1

5 azonosíthatatlan harckocsi és meghatározhatatlan számú páncélgépkocsi és talán 50-60
különféle űrméretű löveg volt bevethet ő állapotban, melyek nagy részét a kitörés elő tt i
órákban felrobbantották .4 Elsősorban azért, mert a Feldherrnhalle keretébe tartozó járművek a
Nap-hegyen állomásoztak, és nem lehetett őket feltűnés nélkül átcsoportosítani a kitörés
tervezett helyszínére. Néhány harckocsit és páncélozott csapatszállítót, melyek a Várészaki
részén állomásoztak, a parancs ellenére megkíméltek, hogy a kitörésben felhasználhassák őket
(legfeljebb 8-10 járműről lehetett szó) .

Hadműveleti tervek, elképzelése k

Pfeffer-Wildenbruch február 11-én délelőtt haditanácsot hívott össze, melyen komoly vita
után eldöntötték, hogy a kitörést a nehézfegyverzet hátrahagyásával hajtják végre, az erdőkön
keresztül, kisebb csoportokban .

A páncélosok alkalmazása több okból is nagy nehézségekbe ütközött. Az útviszonyok nem
voltak olyanok, hogy eljuthattak volna velük a tervezett kitörési helyekre, és a titoktartást i s
megnehezítette volna a páncélosok napközben tapasztalható, meghatározott irányú mozgása .
A legnagyobb nehézséget azonban az okozta, hogy a Széll Kálmán (Moszkva) és a Széna
térnél szinte az összes utca közepén mély harckocsiárok éktelenkedett, és nemhog y
páncélosoknak, de még a gyalogságnak is nehézséget okozott az átjutás . A rohamcsoportok
ezért létrákat is vittek magukkal .

2 Garád Róbert, 5 . o . (kézirat a szerző birtokában) .
3 Bundesarchiv-Militararchiv Freiburg (a továbbiakban : BA-MA), 10 V/60 idézi Maier, Georg : Dráma zwischen
Budapest und Wien. Osnabrück, 1985 . 518 . o . (a továbbiakban: Maier)
4 Helmut Wolffievele alapján, másolata szerz ő birtokában.



Az áttörést este 8 órára a Széll Kálmán térnél tervezték, illetve több kisebb harc-csoporttal a
Margit körút teljes hosszában a mai Bem moziig. A jobbszárnyon a 13 . páncéloshadosztályt, a
balszárnyon a 8 . Flórian Geyer SS-lovashadosztályt sorolták be az els ő lépcsőbe. A második
lépcsőben a 22. Mária Terézia SS-lovashadosztály, a Feldherrnhalle páncélgránátos -
hadosztály következett a magyar alakulatokkal . A harmadik lépcső t a járóképes sebesültek és
a trén alkotta volna. Az első hullám csapataihoz beosztottak 8-12 különböz ő járművet
(páncélosokat és páncélkocsikat), valamint 10 Volkswagen „Schwimmwagent” (kétélt ű
terepjárót) és három motorkerékpárt, az irányítással megbízott tábori csendőrök számára . A
kitörők első hulláma elvileg 30 fős csoportokból állt volna, ezekhez egy-egy magyar katonát
osztottak be, aki jó helyismeretekkel rendelkezett (a németek már egyhónappal korábban
keresték azokat a magyar légvédelmi tüzéreket, akik korábban a budai erdőkben szolgáltak) .
Első támadási célként a Hidegkúti (ma H űvösvölgyi) út-Budakeszi úti elágazást határoztá k
meg, majd gyülekező a Remete-hegyen, illetve a Tinnyétől keletre található erdőben .
Reggelre a cél Tinnye elérése, majd koncentrált támadás Tirmyére és attól délre. Úgy
tervezték, hogy a saját vonalakat másnap dél körül érik el, még a saját csapatokkal való
érintkezés felvételének a jelszavát is megtervezték: Hitler-Hindenburg. A haditervet a
legnagyobb titokban akarták tartani, a hadosztályparancsnokok csak du. 2-kor, az
ezredparancsnokok 4-kor, a csapatok pedig csak este 6-kor tudhatták meg . Ekkor először meg
kell semmisíteni a még használható járm űveket és katonai berendezéseket . A magyar
egységek - parancsnokaikkal együtt – szintén csak utoljára, este 6-kor értesülhettek a tervr ől,
mivel a német vezetés a megbízhatat-lapnak tartott magyarok árulásától tartott (kivéve
Hindyt, aki már 4-kor értesült) . A hadosztályparancsnokok már 10-én este megkapták a hírt a
másnapi kitörés tényéról, azzal, hogy a részleteket kés őbb közlik velük, de addig mindent
titokban kell tartaniuk .

A titoktartás sikertelenségére jellemző , hogy több visszaemlékező (köztük magyarok is) már
11-én reggel, sőt volt, aki már 10-én este sejtette, mikor kezd ődik az akció .5 Nem csoda,
hiszen az egész hetek óta a levegőben lógott, és a németek ismeretében valószínűtlen volt a
harc nélküli megadás . Azt pedig, hogy a csata az utolsó felvonásához érkezett, már csak abból
is sejteni lehetett, hogy február 6-a és 10-e között elkezdték osztani a kitüntetéseket : az arra
érdemesnek talált főhadnagyok és őrnagyok a Magyar Erdemrend Lovagkeresztjét, a
hadnagyok a Signum Laudist, az alezredesek és ezredesek a tisztikeresztet, legénység i
állományúak pedig vitézségi érmet kaptak tömegesen . ° A tisztikar fontosabb tagjait
„búcsúzóul” soron kívül elő léptették, Hindy vezérezredesi, Billnitzer altábornagyi rango t
kapott .

Magáról a kitörésrő l a legvadabb elképzelések terjedtek el a katonák között . Sokan azt hitték,
hogy rövid gyaloglás után már el is érik a saját vonalat . Egyesek tudni vélték, hogy 15-20
kilométert kell gyalogolni, a szovjetek csak hadtápegységeket állítanak szembe, és a felment ő
sereg már Pilisszentkeresztnél várja a kitörőket.

;A felmentő egységek Budakeszin vannak. Gyerekjáték lesz a kitörés. Elöl mennek majd a
Tigrisek, utána a gépesített SS-alakulatok, azután a nyilas egységek, majd a Wehrmacht és a
magyar csapatok. A Dunántúlon kipihenjük magunkat, megkapjuk az új csodafegyvereket,
garantálom, hogy 3 hét múlva egy orosz katona sem lesz az országban" mondta egy nyilas
tiszt a parancs kihirdetésekor . 6

5 Így például Garád-, Hübner-, Mückl-visszaemlékezések.
6 Nagy László: Mi történt február 11-én. In : Budai Polgár, 1945 . július 22 .
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Mások ehhez hozzátették, hogy az áttörés tervezett helyén . románok védenek, akik rögtön ei
fognak . futni . Az illúziók alól még magas rangú tisztek sem tudták . kivonni magukat . Február.
11-én este 6 után Schmidhuber tábornok, a 13 . páncéloshadosztály :.parancsnoka „atyai
hangulatot sugároz meghitt baráti körében”, és kijelenti :

„Hát csak nem hagyjuk itt elfogni magunkaUHolnapután már együtt leszünk a mieinkkel, egy
üveg borocska mellett üldögélve. "7

Hasonló meggondolásból civilek serege is készült a kitörésre, sok esetben gyerekkocsival ,
bútorokkal felmálházva .

A józan szemlélő számára azonban sejthet ő volt, hogy a vállalkozást nem koro-názhatja telje s
siker . Talán nem véletlen, hogy Pfeffer-Wildenbruch és Dörner SS-Oberfizhrer 500 SS-rendőr
kíséretében külön utat választott : az Ördög-árok csatornáján keresztül akarták kikerülni az
akció legkritikusabb részét, a szovjet vonalak áttörését, hogy csak a Bolyai Akadémiáná l
érjenek napvilágra . Német utasításra a magyar hadtestparancsnokság közvetlenül a IX . SS-
hegyihadtest mögé sorolt be .

A szovjet fél minden bizonnyal sejtette, hogy kitörés készül. Erre minden alapja megvolt ,
hiszen a német csapatok, ha csak lehetett, mindig megpróbálkoztak ezzel . Három védőövet
alakítottak ki ezért : az első a Széll Kálmán tér, a második a János Kórház magasságában volt ,
a harmadik a János-hegy lejtőin húzódott. A kitörés kezdetekor az első öv feladásával
számoltak, és előkészítették a visszavonulást a Bimbó út-Törökvész út-János-hegy délkeleti
lejtő-Virányos-Kis-Sváb-hegy vonalra, hogy az így képződő zsákban fogják fel a kitör ők
rohamát. A Széll Kálmán téren és az Olasz (ma Szilágyi Erzsébet) fasorban a 180 .
lövészhadosztály egységei rendezkedtek be védelemre, melyet a Bimbó úton és a Jáno s
Kórháznál beásott T-34-esek is támogattak . Február 9 .10. között a Széll Kálmán tér-Retek
utca-Fillér utca térségéb ő l kitelepítették a lakosságot, 9 a hátrább található utcákban pedig
megparancsolták, hogy az összes bejáratot, ablakot be kell zárni (ebben az id őpontban
Pfeffer-Wildenbruch még el sem szánta magát a kitörésre) . Budapest és a front között további
erők állomásoztak, így például a 2 . gárda-gépesített- és az 5 . lovashadtest . Dorog térségében
is tartózkodott egy szovjet páncélos alakulat, amely kitörés esetén lezárhatta a Tinnye é s
Perbál közötti utat (így is történt) .

Egyes információk arra utalnak, hogy a németek haditervét elárulták . l0 Valószínűtlennek
tartjuk, hogy a kitörés terve pontról pontra kitudódott volna : nincs rá egyetlen még csak

Schweitzer,Ernst : Der Kessel von Budapest (a továbbiakban Schweitzer) . BA-MA Manuskriptensamlung ( a
továbbiakban : MSg) 2/4631 . 10 . o .
$Bár szovjet források semmilyen utalást nem tartalmaznak az esetleges német kitörésre készített hadmüvelet i
tervrő l, fenti visszavonulás Boldizsár Iván, Zolnay László visszaemlékezései, valamint helybeli lakosok
kikérdezése alapján azonban pontosan követhet ő .
9 Antalóczi Tiborné levele a szerzőhöz, 1995 . február 9 .
10 Gosztonyi Péter közlése : A IX. SS-hegyihadtest híradósközpontja a Logodi utcában volt, olyan óvóhelyen ,
melyet csak fal választott el a ház lakosainak óvóhelyét ől. A házban csinos, szőke, magát erdélyi menekültne k
mondó nő barátkozott a németekkel, olyannyira, hogy a háziak „kurvának” tartották. A kitörés összeomlása után
megérkezett egy szovjet dzsip NKVD-tisztekkel és elvitték a nőt, aki ekkor hirtelen már oroszul is tudott. (Az itt
elmondottak egy házbeli lakos információin alapulnak.) A történteket Wáczek Frigyes és Hingyi László
elbeszélései is megerősítik . Ez azonban csak arra bizonyíték, hogy a szovjet felderítés tevékenykedett Bud a
pesten, arra azonban nem, hogy magát a kitörést is megtudták . Maguk a német hadosztályparancsnokok is csa k
11-én értesültek a kitörésrő l, Wolff alezredes például csak délután fél háromkor kapta meg a parancsot . Tóth
Sándor szerint a német híradós központ századosát az ostrom után szovjet egyenruhában látták viszont, állítóla g
ő árulta volna el a kitörést. Ugyanott (A Budai Önkéntes Ezred, 51 . o.) szerepel az a feltevés, hogy átállt magyar
tiszt hallgatta volna le Pfeffer-Wildenbruch rádióadását. Gosztonyi elméletét, mely szerint a kitörést elárulták,



némileg bizonyító forrás sem. Ellenkezőleg, a szovjetekhez beosztott magyar önkénte s
századok már február 10-én parancsot kaptak a kitörés elhárítására, és felvonultak a
Budakeszit ő l keletre fekvő erdők szélén, valamint a Városmajor térségében, ll akkor, amikor
Pfeffer-Wildenbruch még össze sem hívta haditanácsát. Árulás nélkül, józan ésszel is k i
lehetett következtetni a kitörés lehetséges irányait . Nyilvánvaló volt, hogy a németek a
legrövidebb, erdős utat fogják választani, ahol nem kell nyílt terepen összemérni erejüket a
fölényben lévő szovjet páncélosokkal .

A kitörés közvetlen katonai el őkészítésérő l csak nagyon kevés adattal rendelkezünk.

Egyesek szerint este 6-kor a Margit körúton és másutt is civilbe öltözött előkészítő csoportot
dobtak át a németek, amelynek az lett volna a feladata, hogy hátulról göngyölítse fel a z
arcvonalat. Ezt a módszert korábban az oroszok is alkalmazták a Déli pályaudvar
elfoglalásakor.1 2

A magyar I . hadtestparancsnokságon szervezetszer űen is működött egy úri . diverzáns csoport ,
amely civil ruhában hajtotta végre akcióit, 13 Valószínű , hogy ez a kitörés előkészítésében i s
részt vett.

Más: források .szerint' . ..á . ...:kitörést a németek szovjet egyenruhába öltözött csoportjának
kommandóakciója vezette be . Mint „szovjet őrség” német foglyokat kísérve lefegyverezték a
Széll Kálmán tér. orosz őrségét . 1 4

Pfeffer-Wildenbruch és a többi túlél ő tiszt nem emlékezett semmi ilyesmire. Tudomásuk
szerint a Kündiger-harccsoportnak kellett megnyitnia a Széll Kálmán téren a frontot .

Az ostromról szóló művekben sztereotípiaként ismétlődik, hogy az oroszok pontosan 20
órakor kezdték beborítani a Várat elképzelhetetlen méret űpergőtűzzel. Ugyanekkor a Várból
kifelé tódult a tömeg. . . '1 s Mindezt elsősorban azért idézik, hogy bizonyítsák: a kitörés
legapróbb részleteit is elárulták .

A valóság azonban nem ez volt. A tüzérségi tűz nem hirtelen kezdődött, hanem az este
folyamán egyre fokozódott és 22-23 óra között érte el csúcspontját. 16 Csak a Bécsi kapu teret

egyetlen szovjet vagy magyar szerző sem igazolja . Pusztán azt állítják, hogy a kitörés nem érte váratlanul a
szovjet vezetést, de ennek bi-zonyítására egyedül Gosztonyi-idézeteket tudnak felhozni . Az esetleges árulásról
pedig a szovjet katonai vezetés bizonyosan tudott és ennek levéltári forrása is maradt volna. A háború után pedig
nem lett volna ebben semmi titkolni való, hiszen például Richárd Sorge kémtevékenységét is publikálni lehetett .
11 Sárközi Sándor : Budán harcoltak . Bp ., 1995 . 71 . o .
12 Interjú Hingyi Lászlóva l
13 Interjú Kokovay Gyulával
14 Csebotarev: A parlamenter halála . Hadtörténeti Közlemények, 1967/4 .128 . o.
ls Így pl . Gosztonyi Péter : A magyar honvédség a második világháborúban . Bp ., 1992 . (a továbbiakban
Gosztonyi), 239 o . és egyéb művei, Maier: Dráma zwischen Budapest und Wien, Tóth Sándor, Árokay Lajos ,
Máté György stb . Ezt az idézetet valószínű leg Gosztonyi terjeszthette el 1962-ben kiadott m űvében, melyben
Hübner törzsorvost idézi. Bár az idézet megalapozatlan, mégis az összes kitöréssel is foglalkozó m ű kötelező
hangulatképeihez tartozik . A valóság azonban ennéllényegesen összetettebb volt . Ráadásul Gosztonyi
pontatlanul idéz : az eredeti szövegben nem 20 óra, hanem 19 .30 szerepel, mint az orosz pergő tűz kezdete .
Hübner pedig a város tagoltsága miatt csak azt észlelhette, hogy mi történik abban az utcában, ahol ő
tartózkodik. Lehetséges, hogy egy utcával odébb egy lövedék sem esett . Ezért nem lehet általános érvényű
megállapításokat tenni arról, mi történt a Vár területén, mindenki csak a saját perspektívájáról nyilatkozha t
hitelesen. A kitörés többi résztvevője másképp élte meg az első órát, mint Hübner törzsorvos, persze máshonna n
is indultak .
16 A levéltárakban található kéziratok, valamint Helmut Friedrich és Ernst Schweitzer szíves közlése alapján .



érte meglepetésszerű pergő tűz - az ott gyülekező nyilasok, katonák, civilek nagy része ebbe n
a pergő tűzben pusztult el» Bára szovjetek sejtették a kitörés helyét, az időpontjában
valószínű leg nem voltak teljesen biztosak . Már csak azért sem, mert Budapest ostroma alatt a
német-magyar csapatok több mint 20 alkalommal kíséreltek meg ellenlökéseket, melyekr ől
soha sem lehetett tudni, hogy nem a kitörést készítik-e elő .

A védelem helyzete a kitörés idejé n

A védelem helyzete elsősorban déli szakasza = ekkorra . má
volt .

meglehetősen áttekinthetetlen

A Bellért-hegyi Citadellát február 11-én a déli, koradélutáni órákban foglalták el aszovje t
csapatok. A Kis-Gellért-hegy fel ől indított rohamban átállt magyar egység is részt vett, nag y
veszteségeket szenvedve. A Gellért-hegy elvesztésével lényegében megszakadt az
összeköttetés a Kelenföldön és a Gellért Szálló környékén elszállásolt magyar alakulatokkal,
akik Pfeffer-Wildenbruch február 10-én este adott parancsa ellenére nem települtek át a
Várhegyedbe, korábbi, Fő utcai szálláshelyükre . l g

A németek a területet február 10-én este kiürítették; a visszaemlékezők szerint' csak néhány
német 'katona 'maradt vissza,
veszélytelenebbül fogságba eshet .

A kitörés elő tti órákban a front közelítőleg a Hegyalja út mentén vezetett föl a Naphegy és a
Gellért-hegy közötti nyeregbe . A Gellért-hegy tövében a Rác fürdő feltehetően még német
kézben lehetett, de a német főellenállási vonal, ha ilyesmiről a kitörés el őtti órákban még
egyáltalán beszélni lehetett, a Döbrentei tér Duna-parti házsorától vezetett rövid szakaszon az
Attila utca, majd Czakó utca mentén a Nap-hegyre. Az üres tabáni lejtők akkor már a senki
földjének számítottak. A Nap-hegy német kézben volt a Hegyalja úttól a Mészáros utca
mentén, majdnem a Déli pályaudvarig, a főellenállási vonal a Vérmező Mikó utcai sarkáig
tartott. A Krisztina körúton a Maros utca és a Bors (ma Hajnóczi) utca között még töb b
házban német csapatok harcoltak, miközben a szovjet alakulatok másutt már kijutottak a
Krisztina körútig és a Déli pályaudvarral szembeni Vérmez ő ig. A Széll Kálmán téri
Postapalota felső szintjein egykori résztvevők szerint szintén német-magyar alakulatok voltak ,
de az alsó szinten már szovjet csapatok tartózkodtak . Ezek kifüstölésére február 10-én a 12 .
tartalékhadosztály harccsoportja és a Vannay-zászlóalj maradéka meglepetésszerű támadást
indított a Széll Kálmán térre vezető villamosvonal árkában található és ma is láthat ó
légóbejáraton keresztül.

A
rohamcsoport behatolt a Postapalotába, de a szovjet csapatokat

nem sikerült teljesen ki űzniük, ezért rájuk gyújtották az épületet . Ennek ellenére sem sikerült
elfoglalni az épületet, ezért a védők a kitörés folyamán még egyszer felgyújtották. A
Postapalota mindenesetre a kitörés után már teljesen kiégett állapotban volt .

17 bihari Faragó Ödönné báró Urbán Jusztina: Buda ostroma és ami utána történt a Logodi utca 31 . sz . házban.
Naplóm, 1944, december 22-t ő l 1945. március 16-ig . OSZK Kézirattár, Fol . Hung . 3646, 66 . o . (a továbbiakban:
Faragóné )
18 Benyovszky Győző százados, a 10 . gyaloghadosztály vezérkari főnöke, Botond Béla átállása után 11-én
délelő tt tiszti járőrt küldött a Döbrentei tér irányába azzal a négyszemközt kiadott paranccsal, hogy visszatérve
hangosan, mindenki füle hallatára jelentse : a szovjet páncélosok már a téren vannak. Ezzel teremtve kész
helyzetet, hogy már senkiben ne merüljön föl az északra vonulás szándéka .



A Fény és az Ignotus (akkor Klára) utcában még szintén tartotta magát egy-egy ellenáll ó
csoport, amelynek még volt telefonösszeköttetése a Postapalotával! 1 9

A további arcvonal a Margit körúton húzódott, egészen a Margit híd budai hídfőjéig. A
kitörés előtt e térségben csak kisebb vállalkozások folytak a Margit körúton eleve lehetetlen
volt bármilyen mozgás. A Ganz gyár területén azonban még ekkor is a 4 . páncélo s
utászzászlóalj harccsoportja tartott néhány épületet és a Széna tér északnyugati oldala is a
védők kezében volt . A Retek utca egyes házaiban még ekkor is a Vannay-zászlóalj katonái
védekeztek. Más házakat azonban már a szovjet katonák tartottak megszállva és a Margit
körútról tökéletesen belő tték a Széna teret.

„A kétségbeesés els ő felvonása”

(Helmut Friedrich százados az els ő rohamról )

Február 11-én este 8 órakor megindult az első rohamcsoportok támadása : „Hirtelen minden
oldakól bakák öntik el az utat észak felé . Ismét egy gránátvető rajtaütés. Mindenki fedezéket
keres a házak bejárata alatt. Néhányan elvesztik egymást, a szűk utcákon egyre nagyobb a
tülekedés . Mindenki előre igyekszik a sötétségben . . . Valahova előre, oda, ahol a Víziváros
szűk utcái a Margit körútba ütköznek, ott kell lenni az els ő vonalnak. Ott, ahol valószínűleg
minden ablakban egy orosz várakozik lövésre készen, ott, ahol a főút közlekedési csomóponttá
szélesedik, pont ott kell végrehajtani a kétségbeesett tettet . A tér neve: Széna tér!. . .

Hogy a kitörésnek ennyire pocsék körülmények között kell történnie! A csapattiszt számára
semmi sem nyomasztóbb, mint amikor végig kell néznie, miként alakul át a katonai vállalkozás
– engedve az életösztön parancsának – kétségbeesett, állatias cselekvések láncolatává, am i
ellen semmit nem lehet már tenni.

Vékony résen keresztül a házak fekete kontúrja között éles fény, mint valami nagyváros i
főutcán, ahol világítanak a reklámok és a kirakatok. Nem nehéz kitalálni, hogy a fények it t
gránátoktól, nyomjelzős lövedékektől és a töménytelen világítórakétától származnak. Ott van
tehát a front, a Széna tér! Ezen a szoroson mindenkinek át kell jutnia. Az emberek mellettünk
jobbra és balra már megvesztek. Könyökükkel küzdik magukat előre, löknek és rúgnak akár az
állatok. "2 °

„Átrohanunk a nyílt téren. Csattanások és robbanások előttünk, mellettünk, mögöttünk.
Géppuskák kelepelnek, géppisztolyok kattognak, lövések dörrennek, kézigránátok robbannak
– tűz mindenütt. Gondolkodásra nincs idő. Előttem égő páncélos. Elől orosz lövegnek kell
lennie, amely mindig belelő a tömegbe . Telitalálat telitalálatot követ. Akit eltalálnak, fekve
marad. Akár a lemmingek, vakon előrehajtva hullanak a tengerbe, – ahogy itt is
előrelökdösődik a tömeg, mely nemrég még fegyelmezett volt, s most a vesztébe rohan. X21

Az Ostrom utcában a Vannay-zászlóalj még életben levő tagjai gyülekeztek . Felszerelésük
lepedőből varrt hóköpeny, kis zsákban csokoládé, pálinka, szalonna, sisak, kézigránátok ,
néhány - részben szovjet – géppisztoly, utóbbiak nagy el őnye, hogy nem volt nehéz lőszert
szerezni hozzá .

19 GalántayErvin levele a szerző birtokában .
20 Hellmut Friedrich: Wanderer zwischen Krieg und Frieden, 104 . o . kézirat a szerző birtokában .
21 Bayer, Hamis : Kavalleriedivisionen der Waffen-SS . Gailberg-Heidelberg, 1980. 371 . o . (a továbiakban : Bayer)



„Közülük hárman kifogástalanul beszéltek oroszul. 1 német Besszarábiából és 2 vannaysta
ezek közül az egyik 10 évig volt hadifogoly, a másik rutén fiú volt - létrákat vittek magukkal —
ezt horizontálisan csúsztatva a páncélárkot áthidalták, és négykézláb át a sötétben az orosz
őrökkel beszélve — átjutottak! — Jelentés vissza, induljon a 2. csoport. Közben azonban
elszabadult a pokol: igen erős aknatűz, géppuska és egyéb kézifegyver, ennek ellenére a 2 .
csoport jórészt átjutott, és elérték a Posta épületét, ahol az emeleten kitartó vannaystákbó l
többen lejutottak. X22

Többek szerint az oroszok eközben hangszórókból a „Hiába menekülsz, hiába futsz című
slágert játszatták hangszórókon, illetve „tudjuk, hogy ki fogtok törni, már várunk benneteke t
kiáltozták .23 A Batthyány, Mátray, Várfok és Ostrom utcákban óriási kavarodás alakult k i
ezalatt — az első hullámba kijelölt csapatok nagy része még be sem érkezett, de a későbbi
indulásra beosztottak tízezres tömege már ott tolongott az utcákon, lehetetlenné téve a
hátsóknak az előrejutást. A kitörés haditerve már az első percben felborult. 2 4

A Széll Kálmán: téren szovjet világítórakéták árasztottak nappali fényt, a . környező házakból
géppuskatűz zúdult a kitörők első csoportjára:

,A Széna téren borzalmas tüzérségi és aknatüzet kaptunk és további veszteségeink voltak. . . A
kitörés elakadt. Ekkor maradék rohamzászlóaljunk lendült támadásra . ° A Széna tér jegén
átkorcsolyázva a házak mellett találtunk védelmet, és megsemmisítettük a Törökbásty a
vendéglőben elhelyezett orosz aknászokat. A pillanatokig tartó zavarban más egységeknek is
sikerült átjutni, és a kitörés az Új Szentjános Kórház felé tért nyert. "Z5

Vajda Alajos a Hattyú utcából közelítette meg a Szélt Kálmán teret: „Amit onnan kinézv e
láttam, az minden képzeletet felülmúlt. A Széna tér, és a mai Moszkva tér majdnem teljese n
világos volt a sok nyomjelző lövedéktől, világítórakétától, fényszóróktól . Vízszintes fénycsíkok
tömegét vonták a nyomjelző lövedékek. Akna akna mellett robbant. Cseppet sem túlzás, ha azt
írom, hogy mindenfelé hullahegyek tornyosultak. '2 6

A Városmajorban a park fái között szökellve, állandó tűzharcban lehetett csak előre jutni .27

Kündiger alezredes csoportjának támadása a kellő erő hiánya miatt kudarcba fulladt . A rövid
időn belül megismételt újabb három. roham szintén összeomlott a szovjet védők tüzében . Csak
a Postapalota és a Városmajor felé indulók zöme tudott már az első hullámmal kijutni .

A néhány német (vagy magyar) páncélos feltehetőleg a Vérmezőről tört ki (egyes szemtanúk
szerint 3 magyar páncélos indult el a kitörés kezdetekor) . Egy másik csoport (2-3 páncélos é s
néhány páncélkocsi) a Városmajor utcában próbálta áttörni a szovjet állásokat . Ernst Keller
harckocsijának üzemanyagtartályába valaki el őző nap cukrot szórt, így a jármű motorhiba
miatt azonnal kiesett. Az elő l haladó páncélkocsi éppen felkapaszkodott a Városmajor utca
elején épített barikádra, amikor telitalálatot kapott - a benne ülők azonnal meghaltak, és a
kilőtt kocsi miatt lehetlenné vált a továbbhaladás . 28 Katasztrofális veszteségeket okoztak a

22 GalántayErvin levelébő l . Ugyanerrő l számol be PéchyBlanka is naplójában : Péchy Blanka : Este a Dunánál.
Bp., 1977 . 87 . o .
23 Interjú Hernády Bélával; Rhédey Tamás: A Morlin-csoport története a budapesti ostrom idején . Hadtörténelm i
Levéltár Tanulmánygyűjtemények (a továbbiakban HL TGY), 3771 . 7 . o .
24 BA-MA N 643/ v13 . Helmuth Wolff alezredes beszámolója a kitörésről .
2s Noel Péter: Az Egyetemi Rohamzászlóalj kitörési kísérlete . Bajtársi Levél, 1974/5 .
26 Vajda Alajos: Az I . páncéloshadosztály története . HL TGY, 2772 . 139. o .
2 7 Tomcsányi Ágnes budapesti lakos közlése, aki akkor a Trombitás u. 1-ben lakott és az emeleti lakás ablakábó l
figyelte meg a Városmajorban történteket .
28 Interjú Ernst Kellerrel



János Kórháznál beásott szovjet nehézfegyverek . Itt sokáig lehetetlen volt a továbbfutás, míg
– szemtanúk szerint – egy csodával határos módon megmaradt harckocsi meglepetésszer űen
meg nem semmisítette őket.

A szovjet páncélosok közül, melyek a Városmajorban, a János Kórháznál és Budagyöngyé n
álltak fel, a magukkal hozott páncélöklökkel többet kil őttek a kitörők. Figyelembe kel l
azonban vennünk, hogy a rohamozók csak 6-7 kiló felszerelést cipelhettek magukkal
néhány kézigránátot, puskát vagy géppisztolyt, legfeljebb 7 tárat, és néhányan páncélöklöt.
Géppuskavivők már csak nagyon kevesen voltak, mivel a hevedereket két külön embernek
kellett vinnie, és az egész szerkezet nehéz volt. Sok katonának a heves harcok miatt az els ő
kilométer megtétele után minden l őszere kifogyott.

Wáczek vezérkari százados részletesen leírja a vele történteket : Az I . páncélos-hadosztály
parancsnoksága a 30 fős, géppisztolyokkal felszerelt rohamutász szakasz-szal együtt először
este nyolckor a Mechwart téren próbálkozott az áttöréssel, de az er ős szovjet elhárító tűz miat t
meg sem tudtak moccanni . Visszatértek a Batthyány utcába és a Széna téren vágtak keresztül
a Retek utcán át, ahol két páncélos lángolt . Mivel tartottak attól, hogy esetleg a bennük levő
lőszer felrobban, a sarki hentesboltba húzódtak . Itt Vértessy János ezredes ,
hadosztályparancsnok hasraesett és kitörte egyetlen megmaradt fogát : „Ez nekem peches
nap”, sóhajtott fől, talán megsejtve a következő hadifogságát is, melyben 24 óra múlva
agyonlövik. 30 éve ugyanezen a napon végzett az orosz vonalak mögött kényszerleszállást a
Przemyslből hazainduló gépével, aminek következménye 3 éves hadifogság lett, ahonna n
csak 1948 elején tudott megszökni. 2 9

Kb. 22-23 óra között értek ki az Olasz (ma Szilágyi Erzsébet) fasor elejére, ahol valóságo s
tömeg hullámzott a Szén Kálmán tér fel ő l . Gyerekkocsit toló anyák, civilek is voltak köztük .

„Hirtelen 3 szovjetpáncélos gördült ki a Pasaréti útról, és kb . 400 méterről gránátokkal és
nyomjelző lövedékkel tűz alá vette a tömött sorokban haladókat. Elképzelhetetlen, ami ott volt .
A gránátok 8-10 embert sodortak el mellettem . Amikor meg ki akart térni az ember,
valamilyen alakra lépett, aki jajgatni kezdett. A tömeg a házakba húzódott, majd mikor végre
valakik kilőtték páncélököllel a harckocsikat, hurrákiáltássalísmét előtódult, úgy, mint amikor
hurkatöltőből nyomják ki a húst. Nemsokára azonban megjelentek a következő harckocsik, és
a mészárlás kezdődött elölről. A még életben maradottak nagy része a Fillér utcába menekült,
és ott tört tovább északnyugat felé. "30

A kitörők első , több ezer fős hulláma - valószínűleg az élő erő nyomásának köszönhetően -
átjutott a 180 . szovjet lövészhadosztály vonalán, átgázolva az elöl menőkből keletkezett
hullahegyeken, és végigrohanva az Olasz fasoron egészen Budagyöngyéig, a Budakesz i
elágazásnál található patikáig jutott . Mindezt azonban hihetetlen áldozatok árán . A veszteség
olyan elképesztő volt, hogy a második hullám beérkez ő katonái nem mertek megmozdulni ,
látva az elsők sorsát . A Vámegyed szűk utcáiban óriási torlódás alakult ki, mert a hátul lev ők,
akik errő l nem tudtak, igyekeztek a kitörési ponthoz jutni. Ez gyakran órákig tartott . A káoszt
fokozta, hogy az els ő hullámba tartozó alakulatok zöme még el sem jutott id őben a kitörés
gyülekezőhelyeire, ezért az első rohamok a kellő erő hiányában szinte mind véresen
összeomlottak .3 1

29 Interjú Wáczek Frigyessel
3 0 Az idézet és a leírás a Wáczek-interjú alapján .
31 Balek, Hermann hagyatéka, BA-MA N647/14 ; Helmut Wolff beszámolója a kitörésrő l.
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Az áttörés azonban nem jelentette az elfoglalt terület teljes megtisztítását. A házak emeletein
továbbra is szovjet katonák maradtak, akik hol elbújtak, hol tüzet nyitottak a menekül őkre .

Az utcákban, kapualjakban összeszorult tömegre zuhogtak a különböző kaliberű lövedékek . A
teljesen apatikussá vált katonák egy része már itt feladta a küzdelmet :

„Minden kapualjban és az utcán is sebesültek fekszenek. Itt nyögés, ott káromkodás, amott
meg könyörgés : Bajtárs, lójj agyon, lőjj agyon, bajtárs. - Es még könyörgőbben: Hát
senkinek sincs szíve! Itt van mellettem a pisztoly. Kérlek, lőjj agyon. Én nem tudom megtenni,
mindkét kezem odavan,” - emlékezett vissza a mai Moszkva tér kapualjaiban lezajlódó
jelenetekre egy volt egészségügyi tiszthelyettes 32 , akire egy könnyebben sebesült csoportot
bíztak, hogy azokkal törjön át a harmadik hullámban, és akinek emberei elbújtak el ő le, csak
ne kelljen továbbmenniük.

A második lépcs ő kb. 21-23 óra között ért az els ő vonalhoz. Ernst Schweitzer33 így emlékszik
vissza :

„Az épület védett oldalához szorulunk és megállapítjuk, hogy előtte a területet mindkét
oldalról orosz géppuska és páncéltör ő ágyúk tüze uralja . Az út folytatását halottak cos

sebesültek szegélyezik. Lábaink előtt több mint egy tucat hulla hever, akiket akkor ért találat ,
amikor kilökték őket a mögöttük haladók az épület holtteréből. . . egyszerre csak minket i s
belenyomnak hátulról a tűzvonalba. Nincs idő tétovázni : megragadom az 1.a kezét-34 és
elkiáltom magam: Gyerünk! Az életűnkért rohanunk. Át a téren. Csattognak a lövések,
szerencsénk van . Néhány másodperc alatt magunk mögött hagyjuk a 300 méteres halálzónát .
Szűk utcában találjuk magunkat, 4-5 emeletes házak vesznek körül . Felugat egy gépfegyver ,
lövések a házak felső emeletéről, lentről a mi katonáink lőnek felfelé, ki tudja hol van barát és
ellenség.” (Helyszín a Széna tér és a Lövőház utca) .

Schmidhuber tábornok, a 13 . páncéloshadosztály parancsnoka még a Retek utcában elesik,
tetemét később sok társával együtt az Ostrom utcai harckocsiárokba hajítják,35 Zehender, a 22 .
SS-lovashadosztály parancsnokának jobb lábát gránát szakítja le és öngyilkos lesz . Egy másik
helyszínen is hasonló játszódik le : Rumohr SS-Briga-defiihrer, a 8 . SS-lovashadosztály
parancsnoka és három tisztje egy zugligeti házban a kilátástalanná váló helyzetben vége z
magával. A Budáról kivezet ő utakat mindenütt kegyelemlövésért esdeklő sebesültek
szegélyezték.

Az első vonalat a szovjet csapatok éjfél előtt kiürítik, illetve elbújnak a házak padlásán .
Billnitzer altábornagy csak 23 óra körül ért a Széna térre :

„ . . . szörnyű látvány fogadta csoportunkat. Amikor csoportot írok, akkor arra kell gondolni ,
hogy néhány emberről volt szó, akik hol csatlakoztak a csoporthoz, hol elszakadtak egymástól .
A sötétségben és a távok csatazaj miatt lényegében csak Bili apó [Billnitzer altábornagy, U .
K.] és segédtisztje volt az, aki mindig velem voltak ebben az időszakban . Éjfél körül lehetett. A
Széna tér közepén lángolva égett egy közepes harckocsi, melynek német felségjelzését jó l
lehetett látni. Ez a lángoló harckocsi megvilágította az egész teret, és látni lehetett a harco k

32 Nachtmann eü. törzsőrmester naplója (Die letzten Tage im Ausbruch aus Budapest) . BA-MA, RH 39/524 . (a
továbbiakban: Nachtmann)
33 Ernst Schweitzer, a 13 . páncéloshadosztály tartalékos főhadnagyának naplója és levelei a szerz ő birtokában,
ill . részben BA-MA MSg 2/4631 .
34 1 .a = a hadosztály hadműveleti tisztje .
35 Az Ostrom utca Széna téri szakaszán kialakított tömegsírt az ötvenes években exhumálták .



nyomait, mert innen az Olasz [Szilágyi Erzsébet] fasor felé indult el az első kitörési kísérlet .
Láttunk mindenfelé fekvő hullákat ésjárművek roncsait. Átjutottunk az Olasz fasor felé vezető
út elejére, ahol a házak földszintes ablakaiban főleg német sebesült katonák nyöszörögtek, és

kértek cigarettát szenvedéseik enyhítésére . Tőlük tudtam meg, hogy a kitörésük nem sikerült ,
és hogy rengeteg halottat láttak. Ebben az időszakban viszonylagos csend volt. Hallani
lehetett az égő járművek sercegő hangját, és a már mindenbe beletörődő sebesültek
hangfoszlányait. .. "3 6

A Mechwart téren ekkor már szintén csend volt. A szovjetek itt sokáig visszaverték a németek
áttörési kísérleteit . A Mechwart téren egy kávéházban páncéltör ő ágyút rejtettek el, mellyel
folyamatosan lőtték a Margit körút házait. A lőszert a civil lakossággal hordatták, egészen kb .
23 óráig. Ekkor a németek már olyan közel kerültek a szovjet állásokhoz, hogy az oros z
katonák elbújtak, hasonlóképp tettek a l őszerhordó lakosok is . 3 7

A szovjet csapatok Budagyöngye, Virányos, és a Törökvész út magasságában próbáltá k
felfogni a kitörők rohamát . A német csapatok egy része (elsősorban a 22 . SS-lovashadosztály)
balra tért ki, elfoglalva a Kis-Sváb-hegyet, illetve a Normafa út, Mátyás király út, Béla király
út, Költő utca körzetét, illetve az Istenhegyi út és a Lénárt utca közötti területet . Lent, a
Hűvösvölgyi úton, Budagyöngyétóí északnyugatra azonban már lehetetlen volt a továbbjutás .

„A sok sebesült és halott kiesése miatt, akik a járdán és az úttesten hevertek, nem lehetett a
katonákat továbbmenésre bírni. . . egy udvarra menekülünk. A véletlennek köszönhetően
néhány perc múlva a hadosztálytörzs több tisztje találkozik itt össze . A legtöbben a hideg
miatt a pincébe ássák el magukat, és ott egy öreg anyókát kínoznak azzal, hogy mutassa meg
a térképen, hogy hol vannak most, jómagam az erős fájdalmak miatt sebesülésemme l
foglalkozom, mígnem Lehmann főhadnagy jön, akinek van még kötszercsomagja, és átkötöz i
sebemet. Erre a kötésre ráerőszakolom a bőrkesztyűt, és összezárom. Sebesült SS-tiszt érkezik
tántorogva az udvarra: — E/találtak — mondja -, befejezem az egészet . - Kérdezem, hogy
honnan jön. Azt válaszolja, hogy a bal oldalon, egy mellékutcán próbálkozott, de az oroszo k
mindent lezártak. Maradék 30 emberéből többen e/estek és megsebesültek . Főbelöv i
magát.”38

Éjfél körül a Széll Kálmán tér viszonylag elcsendesedett . . .

„Néhányórával később, amikor mi Bill apóval újra leértünk a Széna térre, az újra kialakuló
tömeg ösztönösen megint az Olasz fasor felé vette az útját, mert erre gondolták a megoldást .
Kisebb-nagyobb csoportokhoz csatlakoztunk. Egységes irányítás nem volt. A mozgás nem volt
egyöntetű, hanem a város felé is kígyóztak kisebb-nagyobb csoportok . Az éjjeli csöndben
konokul, makacsul igyekeztek valamerre látszólag teljesen szervezetlenül. Mi Bill apóval és a
segédtiszttel, erre is tisztán emlékszem, elértük a Bimbó utat, és felfelé kígyóztunk a tömeggel .
Amikor felértünk, akkorlehetett a völgyből harci zajt észlelni, sőt hernyótalpas járművek
fékezése, csikorgása is hallatszott. "3 9

Néhány tiszt még ekkor is rendelkezett némi áttekintéssel a helyzet felett . Helmut Wolff, a
Bundeswehr későbbi ezredese, akkor a Feldherrnhalle páncélgránátoshadosztály alezredese
felismerte, hogy a mai Szilágyi Erzsébet fasor irányában nincsen lehet őség továbbjutásra.
Parancsot adott a hadosztály még érintetlen zászlóaljának, hogy kísérelje meg a Vérmezőn és

a6 Garád Róbert, 7 . o. (kézirat a szerző birtokában) .
37 Dr . Dávid András feljegyzése a szerző birtokában.
38Schweitzer: i.m .
39 Garád Róbert, 8 . o . (kézirat a szerz ő birtokában) .
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a Kékgolyó utcán keresztül az áttörést . Ez váratlan sikerrel járt . Szinte ellenállás nélkül
átjutottak a feltehetően kiürített szovjet állásokon. Mire rájuk köszöntött a nappal, már a
Budakeszi útelágazás feletti meredek magaslaton voltak. Itt a nap folyamán egy újabb, kb.
2000 fős csoport csatlakozott hozzájuk, így összlétszámuk megközelítette a 3200 fő t . 40

A kitörők a szovjet katonákat is sokkolták, különösen, amikor tapasztalniuk kellett, hogy a
rohamozók veszteségeikkel nem törődve, őrültként vetik magukat a kézifegyverek tüzébe .
Ezért köztük is több helyen pánik tört ki, mely aztán egyre több hátrább lévő csapatrészre is
átragadt. Minderről Lichtenberg Judit naplója számol be, akit az NKGB4 1 tartóztatott le, és

február 11-én a késő esti órákban a Lipótmezőről a János Kórház felé szállított.

„A Kútvölgyi úton akkora hadi tömeg verődött össze az éjjel közepén, hogyhosz-szan
rostokoltunk az egyik legszebb villa magas terméskő kerítése előtt. A látvány Metró Goldwyn
Mayer tömegjeleneteivel vetekedett. Lovak nyihogva álltak hátsó lábukra, megh őköltek a
személyautók dudálásától. A hóban megakadt forgó kerekű autókat egymással kiabáló
katonák mozgásba próbálták lendíteni. A nyüzsgő tömeg közepette lomha elefántokkén t
teherautók terpeszkedtek. Kibogozhatatlan bolyban kavarodott sok idegen férfi, állat és gép a
keskeny hegyi úton. Izgalom, riadalom, hajszoltság jellemezte a képet, míg én csodálkozva
figyeltem az egészet a magasból. (. . .) Tolatások, átcsoportosítások után felértünk a Béla király
útjára, és ., . a Farkasrétre igyekeznénk, eljutottunk a Fogaskerekűt keresztező aluljáróhoz.

A lidércfény az ismeretlenek fegyveréből fel-fellobbant, de nem érdekelt, megszoktam, a
jelenet tartozéka volt, minta tarka-barka összeállítású és most tétlenül várakozó
végeláthatatlan oszlop . Csak mintha most inkább hallottam, mint láttam volna
puskalövéseket, míg egyszerre oly közekői, hogy tisztán kivehettem a szavakat „Hier, hier,
herbei!” kiáltás hallatszott. Péter, ki eddig szorosan mellettem lépkedve csapkodta karját
maga körül a hideg ellen, most anélkül, hogy akárcsak egy pillantást is vetett volna felém,
lebukott, fedezéket keresett az egyik személyautó mögött .

Gyáva fráter, gondoltam, nevetséges . De a puskaropogás féheértheteúenül gépfegyverek
össztüze lett, ropogására az eddig velünk együtt havat tipró muszkák mind lebuktak a z
árokba, vagy a járművek közé és mögé. Fél perccel később nagyrészük hátraarcot csinálva
iszkolni kezdett, és mivel beláttam, hogy ők jobban ismerik a háborús dörgést, mint én,
elhatároztam, hogy én is meglépek (. . .) Az őrmesterre bukkantam, aki Gyevocska pasli ”
karonfogva futott velem visszafelé. Mindég csak egy villányival retiráltunk, aztán megálltunk.
Ilyenkor valami ellenőrző közegre bukkanhattunk, mert értettem, magyarázkodik, ki vagyok
én, civil nő éjjel a csatában. Elfutott a pulykaméreg. „ Sztoj ruszki szoldat – kiáltottam puff
puffhermánszki!” Kitűnően megértette, hogy harcvonalat, ellenállást követeltem . En a rab!
„ Nye kommandant” válaszolta. Felháborodtam. Vi kommandant!" Fejét rázta, és erre én
túlordítva a hangzavart: „ Vi nye kommandant, Já kommandant!” Át akartam vermi a védelem
megszervezését. Elvégre csupa fegyverviselő életerős katona között voltunk, akik a Volgától
vagy a Dontól csak azért törtek előre, hogy a Béla király útján megfutamodjanak! Az őrmester
azonban odébb rángatott, és azt válaszolta : „Pánik! ”

Pánik. Hát köszönöm szépen. Ennyit már én is láttam. Mellettem óbégatott egy kucsmás alak,
akit golyó talált. Nyomultak utánunk a németek, lépésről lépésre . Es az oszlop, káromkodva az
akadályozó, rosszul forgó járművek miatt, pucolt, hátrált, ki ahogy bírt. Elszakadtam az
őrmestertől, de hamarosan a szakács fogott kézen, és együtt futottunk, míg a hóbuckákban

ao Helmut Wolff levelei alapján
41 A szovjetkatonai titkosszolgálat .



lefetyelő bakancstalpam megakadt és elestem . Egy közvetlenül mögöttem hajtó személykocsi
jobb első kereke átgázolt bal térdemen . Sikoltásomra a tiszt kinyitotta az ajtaját, szóváltás
következett a szakáccsal, és az a parancs szerint fekve elráncigált a havon a legközelebb i
útszéh fához. Annak ne-Mdöntött, és az ismert ,, pasli" kiáltással eltűnt a fejetlen tömegben

( . . )

Mikor a rövid Kuruclesi útról elértük a Budakeszi utat, hihetetlen látvány tárult elém .

Hármas sorokban, mindég meg-megakadva, összeszorulva a havas utat szegélyez őfáknál, szó
szerint ló halálában iramodott, verekedett-tülekedett egymással egy méternyi el őnyért a
Budakeszi felé menekülő Vörös Hadsereg. Nyaktörő ki-ki magának megfutamodás volt ez,
olyan pánik, mely csak egy rettegő, megvert hadseregben terjedhet szét. y4

Február 12-én reggel a visszaemlékezők szerint sűrű köd ereszkedett le a budai hegyek
lábához. Ezt az idő t használta ki több csoport, köztük civilek is, akik a Svábhegy (Szabadság-
hegy), Remete-hegy, Hármashatár-hegy irányába igyekeztek . A Hármashatár-hegy irányába ,
illetve délebbre a Sváb-hegy és Budakeszi irányába több kisebb és nagyobb (2-3 ezres )
csoport haladt . A kitörés eredményeként tehát reggelre kb . 16 ezren kijutottak a várost
körülvevő hegyekbe .

A parancsnokságok útja az Ordög-árok csatornájában

A haditerv szerint a parancsnokságok, Dömer SS-Oberführer 500 f ős rohamcsoportja,
valamint a Luftwaffe légvédelmi és hajózó katonái (a Budapesten rekedt vitorlázórepül ők) és
még néhány egység az Ördög-árkon keresztül jutott volna a szovjet csapatok hátába.

Hindy február 11-én maga is beszélni akart Pfeffer-Wildenbruchhal, miután konstatálni a
kellett, hogy az élelem már teljesen kifogyott . A német tábornok délután 3-4 között fogadta.
Ekkor tudhatta csak meg a döntést a kitörésről vallomásából kiderül, mennyire tartotta
Pfeffer-Wildenbruch fontosnak a kollegiális viszonyt : „Mielőtt én még előadhattam volna,
hogy mit akarok, azt mondta nekem, hogy őis beszélni óhajtott velem, mert itt van két drb.
rendelkezése, amelyeket kér, hogy vegyem át. E rendelkezés az volt, hogy aznap, tehát február
11 -én este 7-kor a védősereg kitör. En erre azt mondottam neki, hogy furcsának találom ,
hogy ezt velem nem beszélte meg előre, és tulajdonképpen hogyan jutott erre az
elhatározásra) Azt mondotta nekem, hogy hadosztályaink úgyis az ő hadosztályai alá vannak
rendelve, tehát azok ezeket a parancsokat megkapták, viszont ő hadosztályparancsnokaival
előző este megbeszélte a dolgot és minthogy az élelem teljesen kifogyott, csak erre az
elhatározásra juthatott. En ismételten megjegyeztem, hogy elvártam volna, hogy erről
legalábbis előtte értesít, ha már nem is beszéli meg velem, mert így nekem a törzs
előkészítésére csak három óra időm maradt, és nem tudom garantálni, hogy ezt a parancsot
minden egyes szervem [sicl j idejében megfogja kapni.

Ezek után „ Hindy Iván összehívta a tiszteket az én irodámba és (. .,) azt mondta, ő senkit nem
kötelez a kitörésben való részvételre. Megmondta, hogy 23 .00 órakor kell majd indulnunk . A
saját maga részéről csatlakozik a német kitörőkhöz és ha azok közül, akik szintén résztfognak
venni a kitörésben, senkinek sincs ellene kifogása vagy észrevétele, vele együtt részt vesz a

42 Judit von Lichtenberg : Visszaemlékezések 1945-re . OSZK, Analekta 11 .57 9
43 Vizsgálati dosszié Hindy Iván ügyében. HL Mikrofilm 1068.



kitörésben a felesége is (senkinek nem volt észrevétele) "44 – emlékezett vissza Kovács X.
Ferenc vezérkari százados .

Billnitzer altábornagy, akit szintén az Ördög-árokban haladó parancsnoksághoz osztottak be ,
nem sokkal a kitörés kezdete előtt felkereste ismerős katonáit, és hallván, hogy azok útja a
Széli Kálmán téren át, a földfelszínen fog vezetni, panaszosan sóhajtott : „Jó nektek! Nekünk a
csatornában kell menekülnünk. . . "''5 Az indulás előtt, hallva Hindy Iván eligazítását, inkább
katonáival tartott .

Paulics József, az I . magyar hadtesthez beosztott karpaszományos honvéd így emlékszi k
vissza a kitörés előtt sokak közt terjeng ő hurráoptimista hangulatra:

„Maga a hadtestparancsnokság, a német és magyar vezérkar, az irodai beosztottak a
szennyvízcsatornán keresztül [a valóságban az Ördög-árok nem volt szennyvízcsatorna, csak
az Ördög-árok vizét és az utcai esővizet vezette le, U. K.] fogunk a Bolyai Akadémia mellett
lévő feljáratnál a harcoló csapatok védelme alatt az előbb említett útvonalon kimenekülni a
már tovább tarthatatlan fellegvárunkból . Siker esetén Budavár hős védőinek biztosítjuk, a
legkisebb katonától a legnagyobbig, az előléptetést és a velejáró kitüntetéssel 3 hónap i
szabadságot valahol a német tengerparton .

Sokan még ekkor sem akarták tudomásul venni a valóságot . Hindy sej
azonban letargikusan szemlélte az eseményeket.

ve az . akció végét ,

„A kitöréskor találkoztam vele utoljára, este 3/4 nyolckor, amikor a csoportokat állítottá k
össze, komikusan hatott, ahogy a nyilasok piros paplanokba csavarva másztak be egy magyar
páncélosba . Hindy nézte Őket szótlanul, majd megkérdeztem tőle: Helyes dolog ez) Nem
válaszolt, búcsúzott mindenkitől. Isten veletek, katonaszerencsét kívánok emlékezett vissza
ezekre a pillanatokra Borbas Karoly, az I . hadtesthez beosztott tiszt.4 7

A német és magyar parancsnokságok február 11-én kb. 23 órakor indultak el az Alagútban
lévő főhadiszállástól. Elöl Dörner SS-Oberfiihrer 500 fős rohamcsoportjának kellett
biztosítania a menetet .

„A magyar hadtestparancsnokság közvetlenül Pfeffer-Wildenbruch mögött haladt . Előttük : a
rohamcsoport páncélöklöket, . aknavetőket, . géppuskákat stb. nehézfegyvereket vitt magával.

„Kaptam egy egész füstölt karajt, 2 kg cukrot, 2 kenyeret, rizst, téliszalámit, margarint, egy
kulacs pálinkát. Sajnos csak elenyésző részét tudtam magammal vinni, mert még más pakolni
való is volt. . . Az Alagút kijáratától mintegy 2-300 méterre lévőKrisztina körúton, azt hiszem a
97. számú háznál, ott volt a bejárat a szennyvízcsatornába. Akna, tüzérségi tűz, világító
rakéták mellett vonultunk ezen a rövid úton (.'. .) Végre megérkeztünk a fentebb említett ház
pincéjébe, egy kb . méteres átmérőjű enyhén lejtős, többméteres, hordó alakú nyíláson
jutottunk le a csatornáig. . . Ez a csatorna. . . kb. 3x3 méter kör alakú folyosó volt. A fenekén kb.
40 centi mély árok-résszel. (. . .) Szerencsére gyertyánk volt egypár, és azzal világítottunk a
különben teljesen sötét alvilágban . Nem hiszem, hogy az Alpok hegymászói lassabban járta k

aa Kovács X Ferenc : Villanások„ 40 . o . (kézirat a szerző birtokában)
as Interjú Bartha Istvánnal
as Paulics József: Budapest végnapjai . (a továbbiakban Paulics). HL TGY, 50 . o.
47 Borbás Károly levele 1979 . aug. Idézi Gosztonyi : i.m. 239 . o .
48 Interjú Kovács X . Ferenccel



volna, mint ml mentünk előre. (. . .) Időnként csigalépcsős vaslapokkal lezárt nyílások alat t
mentünk el, ahol hallani lehetett aföldfeletti elkeseredett harci zajt ."'

Mivel az alagút léte nem maradt titokban, különböz ő csoportok engedély nélkül is lemásztak,
különösen a szervezett kitörési kísérlet összeomlása után .

„A nagy alagútban [a Várhegy alatti Alagútról van szó, U . K.], melyben a hadtest járművei
álltak, kezdték belátni, hogy lehetetlen a menekülés. Egy részeg főorvos magához ragadta a
kezdeményezést, és az állítólag Budakeszire [sic!] vezető föld alatti folyosón akart meneküln i
a maradék társasággal . Óriási ordítozással kezdték el keresni a kanálist . Többé nem láttam
őket” – emlékezett vissza Hübner törzsorvos a parancsnokságok távozása után kialakult
káoszra.5°

Az Ördög-árok csatornájában felduzzadt a víz a sok bepréselődött embertőlaz út egyre
nehezebbé vált .

Többeknek nehéz lett a csomag, bornyúk és hátizsákok repültek a vízbe . "5
1

„A víz sodra minden elképzelhető anyagot hozott magával, volt ott mindenféle. Harci
felszerelés, sisak, kulacs, kézigránát, páncélököl, ami mind akadályozta a továbbjutásunkat.
És többek között egy női hulla is . Nem tudom hogy kerülhetett ide, de az úgynevezett job b
körökhöz tartozó egyén lehetett. Kb.40 éves, szőke, molett, csikóbunda, selyemharisnya,
világos, magas sarkú cipő volt rajta. Retiküljét görcsösen szorította a kezében.' 2

Sokan megunták a hosszas botladozást, és hamarabb kimásztak a csatornából : Usdau
Lindenau alezredes, a IX . SS-hegyihadtest vezérkari főnöke a mai Körszálló környéké n
kimászott, hamarosan megsebesült és fogságba esett . Szintén így tett Wolfgang Betzler
főhadnagy, a IX. SS-hegyihadtest hadinaplóját vezető tisztje is: néhány emberrel együtt elért e
a Labanc út házait, ahol az egyik pincében elégette a gondjaira bízott hadinaplót, miel ő t t
megadta volna magát .5 3

Már világosodott, amikor a németek az Ördög-árok kijáratához értek.

A németek egy része a Hűvösvölgyi út alatt vezető főcsatornából a Budakeszi útra vezető
szűkebb csatornában próbált továbbjutni . Erre igyekezett Pfeffer-Wildenbruch is, miutá n
tapasztalhatta, hogy Dörner emberei nem tudnak az Ördög-árok Bolyai Akadémiánál nyíló
kijáratától továbbjutni : „Az oroszok igen heves tüzérségi és aknavető tűzzel támogatott
ellenlökést indítottak, aminek következtében a Dörner-csoport tagjai fokozatosa n
visszaszorultak az Ördög-árokba. A helyzet kritikussá vált. Mind erősebb lett a tüzérségi és
aknavető tűz, ami behallatszott az Ördög-árok zárt részében tartózkodókhoz, hozzánk is.
Ekkor Pfeffer-Wúdenbruch parancsára a következő hangzott el : 'Sárnthche Führer-SS zum
Obergruppenführer, nach vorne! Sofőrt! Durchsagen!54 mire a különféle beosztású SS
vezetők nyomultak előre a háttérből Pfeffer-Wildenbruchhoz . ,es s

49 Paulics i .m . 53 .o .
so Hübner, Werner : Geschichte der in Ungarn eingesetzen Panzereinheiten . BA-MA Msg;, 11 . o .
továbbiakban : Hübner)
51 Noll, Reinhard : lm Kessel von Budapest . In: Wiking Ruf, 1953 . március, 4 . o, (a továbbiakban: Noll)
52 Paulics : i.m. 54 . o .
53 Wolfgang Betzler levele a szerzőhöz, 1996 . november 30 .
54 Az összes SS-tiszt az Obergruppenfiihrerhez, el őre! Azonnal! Továbbadni !
55 Kovács X . Ferenc : Villanások, 5 . o . (kézirat a szerző birtokában) .



Budapest német parancsnoka sem magyar társát, sem az ő t követő SS-tiszteket nem várta be .
Utóbbiak egyébként sem tudták követni ő t : rövidesen visszaszorultak a Budakeszi út alatti
csatornából, mert a sok emberi láb miatt felduzzadt a víz és lehetetlenné vált a továbbjutás .
Csak a legelöl haladó Pfeffer-Wildenbruchnak sikerült pár száz métert haladva törzséve l
kijutnia a felszínre . A még környezetében tartózkodó 10-15 emberrel gyorsan bemenekült a
Budakeszi út egyik villájába. Az oroszok a délelő tti órákban fedezték fel őket :

„A házért vívott csata során az ellenséghez küldtünk egy németül tudó magyar civilt azzal ,
hogy adják meg magukat. Az ultimátum alátámasztása végett a házzal szemben felállítattuk 4 5
milliméteres lövegünket, melyet M U. Zagorjan főhadnagy irányított. A házból azt
válaszolták, hogy az alábbi feltételek mellett megadják magukat :

biztosítsuk az életüket,

legalább őrnagyi rangban lévő szovjet tiszt vegye át őket.

Az ugyanott tartózkodó Szkripkin őrnagy a hadosztály vegyi szolgálatának pa-rancsnoka, egy
papírdarabra tintába mártott ujjal [sic!] ráírta, hogy ő a Vörös Hadsereg őrnagya kész őket
átvenni. "s6

Valószínű leg hasonlóképp eshetett fogságba – már sebesülten – Dörner SS-Ober-fiihrer is . 5 7

Az oroszok nem mindenütt tartották állandó megfigyelés alatt a csatornát . A Bolyai Akadémia
közelében többen is kimászhattak . Boldizsár Iván házába egy ilyen, tíz fős csoport jutott el,
melyet egy egészségügyi hadnagy vezetett. Beszámolója szerint annyira kimerültek voltak,
hogy azonnal elterültek az ágyakon és a földön, és elaludtak.

akik Budagyöngyénél másztak ki :

„ Tiszta volt a levegő. Bár bizonyára mindenütt ellenség lapult, de valószínűleg mit sem
sejtett. Tisztek előre! - Senki sem mozdult. A néhány elszánt tiszt már úgyis az élen volt, a
többiek pedig, akiknek szíve a gatyájába csúszott, a végén bandukoltak . . .

Egymás után másztunk fel a vaslétrán, átbújtunk a szúk : aknán, és az utca hótor-laszainál
kerestünk fedezéket. Buda külterületén járhattunk. Keleten mái derengett a hajnal . „5 8

Bár a kimászás is életveszélyes lehetett, sokkal nagyobb pánikot okoztak a néha feltűnő
szembejövő' fények, melyekrő l nem lehetett tudni, hogy saját katonák zseblámpáitól, Vagy
netán szovjet lángszórótól származnak .

„Az egyetlen lehetőség, hogy kikerüljünk ebből az egérfogóból, a lefolyórácsokon keresztül i
kikúszás. Nem volt nehéz eltávolítani a rácsot, annál nehezebbnek bizonyult azonba n
kimászni. Az első átjut, a második is végre, de ekkor az oroszok úgy látszik felfedezték

6 A 297. lövészhadosztály politikai tisztjének jelentését idézi : Máté György: Budapest szabad! Bp ., 1980 ., 180 .
o .
57 Gosztonyi adata, mely szerint Dörner a kijáratnál kialakult tűzharcban elesett, téves . Kovács vezérkari
százados még találkozott a súlyosan sebesült Dörnerrel, amikor február 13-án a Béla Király útján lév ő
gyűjtőhelyre szállították . „Sie werden uns allé totschiessen” (Mindannyiunkat agyonl őnek), mondta letargjkusan
Kovácsnak. Azóta senki sem látta .
sa Noll : i .m . 4 .o.

43



lyukunkat. Amint a következő kidugta a fejét, élettelenül esettösz-sze, eltalálta egy orosz
mesterlövész.

Mit tegyünk, miután felfedezték a menekülés útját! Továbbmentünk, hiszen min-deli rácsot
nem tarthatnak az oroszok tűz alatt. Újabb kísérletre kellett vállalkoznunk, egyetle n
gondolatunk volt : Ki a csatorna börtönéből! Óvatosan dugta ki barátom afejét, centiméterről
centiméterre . Egy orosz sem látható, lövés sem hallatszik. Gyorsan fellendült és lefeküdt az
úttestre . Felfedezték és csak rám várnak, hogy fejem célbavegyék, mikor követem őtt Szívem
majdnem kiugrott, amikor én is centiméterenként előreóvakodtam. Még mindig nyugodt volt
minden. Egy lendülettel kint voltam, és máris a közeli villamosremízhez rohantunk fSzépilona
kocsiszín, U. K.J . . . "59

Az utcákon járőröző szovjet páncélosok hamar felfedezték az ilyen csoportokat, és
beszorították őket a környező házak valamelyikébe . A délelőtti órákban megkezd ődött a
felszámolásuk:

„DéZ felé .egy fehér zászlót lengető orosz . parlamenter közeledett házunkhoz. A kapuban
fogadtuk és parancsnokunk elé vezettük. Közölte velünk, hogy páncéltör ő ágyúk és nehéz
aknavetők érkeztek, melyek most foglalnak tüzelőállást ellenünk. Ha megadjuk magunkat, nem '
lesz `$ártódásunk, ellenkező esetben azonban a ház fél óra múlva csak por és hamu;
amennyiben nem rakjuk ki:a fehér zászlót. . Halál vagy fogság! Nehéz szívvel az utóbbit
választottuk. :'' 60

Sokan azonban nem így döntöttek, az öngyilkosságot választották, mint például a Diósáro k
utca 2. sz. ház kertjében 26 SS-katona .61 A kitörés résztvevői közül sokan már az elején teljes
pánikba estek, az állandó sokkhatást nem tudták elviselni és olyankor is végeztek magukkal ,
amikor még nem voltak oroszok a közelben .

A magyarok közül szinte senki sem lett öngyilkos . Az Ördög-árok csatornájába leereszkedet t
60 fős törzsbő l mintegy 40-en már az elején visszamentek a kiindulási épület pincéjébe . A
felszínen haladó 4, huszárezred 3 fős összlétszámot kitevő állománya (2 alezredes, 1 őrnagy),
akik felderítésre fegyver nélkül előrementek a Fogaskerekű Vasút mentén, az egyik villában
adták meg magukat . A hasonló eseteket még sorolhatnánk .

Az Ördög-árkon keresztül tervezett kitörés teljes kudarcot vallott. Az erre indulókból ,
tudomásunk szerint, senki sem érte el a saját vonalakat, s kérdéses, hogy egyáltalán túljutott- e
valaki Hidegkút magasságán .

„Óriási zűrzavar, ordítások, verekedések, kétségbeesett rémület ami jellemezte az ott
uralkodó légkört. (. . .) A német hadtestparancsnok és tisztjei ekkor már nem voltak a
csatornában. Ki tudja hová lettek! Csak az a pár száz kétségbeesett német katona és mi. A
csigalépcsőn való feljutás egyenlő volt a halállal. A közel állók azt mondták, akik idáig
fölmentek, a nyílás körül halomba lővefekszenek ( . .) A féljárati aknától mintegy 20 méterre ,
talán többre is volt egy oldalfolyosó (bekötőcsatorna) kb . egy és fél méter átmérőjű; szintén
hordóalakú, kb. 20 cm magas, víz folyt ki belőle. (. . .) A német katonák megpróbálták a
lehetetlent, hogy ezen a csatornán keresztül meneküljenek. Egymás után, mert csak egy ember
fért be egyszerre, inkább térden csúszva mint hajolva tűntek el. A csatorna nyílásából minden

59 Mückl, Ludwig : Zwischen Don und Donau. Lebensweg eines Volksdeutschen aus Siebenbürgen. BA-MA
MSg 2/238, 31 . o .
6o Noll : i.m . 4 .o .
61 Varga János közlése



ember bemenetele után emelkedett a víz szintje. Mikor már vagy 100 ember bent volt a
csatornában, majdnem félig megtelt vízzel, a sok térden csúszó test megduzzasztotta, és
zuhatagként ömlött ki a víz a csatornából. Mi hátrább húzódva figyeltük ezt a m űveletet, de
eszünkbe sem jutott ezen az úton keresni menekülésünket . Mikor már majdnem minden német
bent volt a csatornában, borzalmas üvöltés közepette kezdtek visszafelé mászni a sz űk
csatornából, csurom vizesen. A menekülés és ordítozások oka az volt, hogy a csúszó katonák a
csatorna egy távoli pontján fényt láttak velük szemben jönni, és arra következtettek, hog y
lángszórós szovjet katonák jönnek vélük szemben . A csatornából visszaözönlő emberek, máig
sem tudom elképzelni hogyan, pillanatok alatt eltűntek. (. . .) A sebesültek, ki ahogy tudott,
menekült. Az egyik comblövéssel, a kezén mászott előre, mintha úszna a vízen, a másik

fenéken csúszva próbálta menteni szerencsétlen életét, ki ahogy tudott . 'i62

Már délutánra járt az idő , mikor Hindy Iván és kísérete visszafordult, miután ta-pasztalhatta ,
hogy mind a Budakeszi út felő li szelvénybő l, mind az Ördög-árok kijárata felöl folyamatosan
szorulnak vissza a német katonák . Látva a reménytelen helyzetet, Kovács X . Ferenc vezérkari
százados ragadta magához a kezdeményezést : „Mögöttünk a németek mindenféle fegyverrel
felszerelt csoportja állt, az árok zárt szakaszának vége fel ől várható volt az oroszok betörése .
A két tűz között mi lettünk volna a céltábla. Hindy vezérezredesnek és Horváth Sándor
vezérkari ezredesnek előadtam ezt az aggályomat és javasoltam, hogy váljunk el Pfeffer -
Wildenbruchéktól, induljunk el visszafelé és próbáljunk meg valahol a felszínre kijutni. A

javaslatomat elfogadták, és a magyar csoport megindult visszafelé. (. . .) Térdig, csípőig járva
a vízben dobáltuk szét a torlaszt képező eldobált tárgyakat. Hindy Iván felesége hosszú
szoknyában követett minket, csináltuk neki az utat.

„Végre elérkeztünk ahhoz a helyhez, amit már megemlítettem, hogy vízesésszerűen volt a
csatorna építve. De most a vízzel egy irányba mentünk. Le kellett jutnunk a mélyebben vájt
csatornába. Igen ám, de az alsó csatorna tele volt vízzel. Körülbelül 1 1/2 méter mély volt,
tehát derékig, hónaljig, ki milyen magas volt, ért neki a víz . A lassú vízmozgásból arra lehetett
következtetni, hogy valahol el van zárva. Emlékeztünk, egy helyen volt egy nyitott zsihp, talá n
azt zárták le azzal a céllal, hogy mi belefulladjunk. Valamit tenni kell, mert ha ennek a
borzalmas háborúnak a végét megértük, semmi esetre sem akartunk a vízbe fulladni, inkáb b
az agyonlövetés veszélyének tettük ki magunkat.

Két vezérkari százados vállalkozott rá [Kovács X. Ferenc és Kerekes László századosok, U.
K ], hogy a zsihpet megnyitja, széjjel veri . A következő negyed vagy fél óra múlva, ki tudja
mái mennyi kínos várakozás után, végre hallottuk, ahogy a zsihpeket verték széjjel . ( . .) A két
százados visszajött, és Hindy feleségét ketten karjukra ültetve vitték el őttünk a látszólagos
szabadulás felé. Szegény öreg hölgy olyan bátran, hősiesen viselkedett, hogy sok férfi
bátorsága eltörpült volna mellette, még egy jajszó sem hagyta el ajkát .' ¢

Hindy törzse nem ment rögtön vissza, hanem úgy határozott, hogy megpróbálnak valahol a
városon belül észrevétlenül kimászni és elt űnni. A Széll Kálmán téren volt egy kis házikó ,
mely egy kijáratot fedett . A csigalépcsőn felmenve (ekkor már délután öt óra lehetett) Kovács
százados azonban már orosz beszédet hallott, így továbbmentek . Mivel sem az Ördög-árok
torkolatánál, sem a Döbrentei téren a beomlott boltozatnál nem lehetett kijutni, a csapat végü l
szintén az eredeti kijáratot választotta . 65

62 Paulics : i .m. 60 . o.
63 Kovács X : Ferenc : Villanások, 6 . o . és interjú .
64 Paulics : i .m. 60 . o.
65 Interjú Kovács X . Ferenccel
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„ Másfél órás út után megpillantottuk a 'mennyei' létrát . . . . nem kellett sorsot húzni, Kovács
vezérkari százados az előbbi kettő közül most is vállalta, hogy ő fog kibújni elsőnek a
csatornából ( . . )

Szerencsésen fölérkeztünk. A pincében a pinceajtó nyitva volt, a fölöttünk lévő helyiségben
lódobogást és orosz beszédet hallottunk Ugy látszik, ők is észrevettek bennünket, mert ketten
lejöttek. Nagy meglepetésükre, hogy ennyi generált látnak egy csokorban [itt volt Hindyn
kívül Sédey Gyula rendőr vezérőrnagy, egy vezérkari ezredes és egy alezredes, három
százados és két csendőr, U. K.J, még fegyverüket sem használták.”'

A kitörő csoportok további sorsa

Egy szemtanú .leírja, hogyan szerveződött meg a . .lakott területeken túljutott kitörők egyik,
Hármashatár-hegy felé tartó nagyobb csoportja : .

„Bíll apóval ketten a ház mögötti kertben elindultunk csak úgy ösztönösen a hegyek felé . A hó
helyenként a 20 centiméteres vastagságot is elérte, és így a nyomok nagyon látszottak .
Tiportam a havat, és Bili apó lassan utánam nyomult. Kerítések nem voltak vagy szét volta k
nyomva. Földúthoz kerültünk, mely felfelé vezetett . Akkor olvastam a durva fatáblán, hogy
Törökvész út. Itt már erdős táj fogadott. Feljebb hatoltunk, és a fák közt megpihentünk . A
meglepetés ekkor következett. Lassan szürkült, világosodott. A völgyekben felélénkült a

csatazaj, es a köd is elterpeszkedett mindenfelé. Nyomunkban pedig, az általunk vágott havas
csapáson végig nem látható Idgyózással közeledtek az emberek. A tisztás, ahol mi álltunk,
nemsokára megtelt követőkkel. ( . .) Civilek, katonák, gyerekek, asszonyok, SS -
rohamosztagosok géppisztollyal, szakállason körülvettek bennünket, és Bili apót kérdezték
magyarul, németül, hogy most hová megyünk . Egészen szervezetlenül Bill apó vált a morajló
tömeg központjává. A köd még sűrűbb lett, és Bili apó a géppisztolyos csoportot, mint élt ,
elindította tovább a hegygerince felé . A szürkületben azután a következ őkre emlékszem
egészen pontosan : elöl haladtak, tiporták a havat a géppisztolyos német SS-katonák . Talán
heten voltak. Egykedvűen, szakállasán. Álmatlanul töltött éjszaka után gyűrötten törtettek a
hóban és a bokrok között. Utána haladtunk mi ketten Bili apóval, és nyomunkba n
beláthatatlan Mgyózással jöttek vegyesen a többiek. Ekkor már egy lovon ülő és vezetett
beteget is láttam. Az egyik fiatal német őrnagy gipszpáncélban ült egy alacsony szőrös lovon,
és a tiszti küldönc vezette a lovat. Asszonyok gyerekekkel siránkoztak, és tiporták a havat. A
bugyrok, kendők a hóban vonszolódtak. "6'

A zárt: egységek már a városban reménytelenül : felbomlottak. Azáltal,. hogy az első vonalbeli
szovjet egységek fokozatosan hátrább vonultak, több rés keletkezett, melyen nagyobb
csoportok . . tudtak . kicsúszni a bekerítésből . A cél természetesen. . az erdő volt, 'mert.itt nem.:
kellett tartania szovjet páncélosoktól, akadálytalanabb lehetett az el őrehaladás .

A kitörők több helyen érték el az er-dős területet. Kokovay Gyula talán a legnépesebb
csoportokkal a Sváb-hegy felé indult, érintve a Lichtenberg Judit által leirt pánik helyszínét is .

„Két óra körül kijutottunk a Béla királyújára . Itt sok elhagyott kocsit, autót, löveget és lova t
láttunk, lőszerrel voltak megrakva a kocsik. Egy többféle teherautóból álló oszlop mellett so k
civilt láttunk agyonlőve. Sokáig mentünk a Béla király útján, majd betérve egy keskeny
meredek útra, mentünk tovább. Mikor világosodni kezdett, egy épületcsoporthoz jutottunk,

66 Paulics: i.m. 61. o .
67 Garád Róbert, 8-9 . o . (kézirat a szerző birtokában)



ahol már sok német katona és a Winter-csoport maradványa, nyolc e
Legalább hatszázan lehettünk ott .

Elkísértem a százados urat, amikor az rangidős parancsnokot keresett. Ez egy német őrnagy
volt. Rövid megbeszélés után a német őrnagy és Nagy százados úr parancsnoksága alatt az
egész csoport elindult a Kossuth-emlékm ű irányába. Azt balról elhagyva egymeredek falú
völgyön mentünk keresztül. A völgyet az oroszok a hegyoldalon lévő villákból tűz alatt
tartották. Mi viszonoztuk a tüzelést.

Ekkor már a németek között is voltak sebesültek és halottak, mi magyarok sértetlenek
maradtunk Továbbhaladtunk a Disznófő vendéglő és a síugrósánc közelében; Ezalatt több
kitörő csoport is csatlakozott hozzánk, melyekkel magasabb rangú tisztek is voltak. (. . . )

Mivel Budakeszin oroszok voltak északi irányban, az erdős terepen mentünk tovább. Három
óra felé a hosszú sor végéről adták előre, hogy orosz csapatok követnek, majd jobbról é s
balról is egyre szaporodó csoportok tűntek fel. Fokozott iramban haladtunk előre, majd egy
erdős domb tetején minden oldalról erős tüzet kaptunk. A dombtetőn összeszorult tömeg közt
Lénárd tüzér ezredes úrral; egy gyalogos századossal és Vajna Áron pártszolgálatossal
találkoztunk össze.

Mi magyarok a Nagy százados úr és néhány rendezettebb német csoport vezetőjének
megbeszélése után a németekkel északi irányba, ronda mély hóban megrohamoztuk az egyi k
orosz csoportot, akik nagy lövöldözés után elmenekültek, otthagyva egy aknavet őt. A sikere s
áttörés után a dombtetőről az egész tömeg utánunk özönlött. A rohamozók közül senki sem
sérült meg azonban mialatt mi az erdőben harcoltunk, az oroszok az erdős dombtetőn
összeszaladt tömeget aknavetőkkel, gyalogsági fegyverekkel erősen lőtték és közben két
Stormovik repülő is végiggéppuskázta őket. Sok volt a halott és a sebesült. A sebesültek között
volt egy német vezérőrnagy, Lénárd ezredes és az előbbiekben említett gyalogos százados is.

( . .)

Sötétedés után hat óra körül pihenőt tartottunk, és közben akinek volt valami ennivalója az
megette. Ezután késő éjszakáig meneteltünk, közben a velünk hozott sebesülteket néhány
kísérővel egyfalú határában elhagytuk (Talán Páty?)

Ejfélfelé egy irtás helyen farakások közt megpihentünk. Takarónk nem volt, így mi magyarok
rőzsekévéken szorosan egymás mellé feküdve próbáltunk pihenni, de a föltámadt szél és hava s
eső miatt csak reszkettünk a hidegtől. Közel két óra múlva a havas esőtől átázott ruháink
kezdtek megfagyni, így újra elindultunk X6 8

Mások, kb. 2.3000 fő a Hármashatár-hegy, Solymár, Csobánka irányba tartottak . Bíró
hadnagy, nemrég megszökve a hadifogságból, tanúja volt menekülésüknek :

,, . . . kora reggel átmentem a Testvér-hegyre, ahol sikerült megbújni . Onnan láttam február 12 -
én a Hármashatár-hegyoldalában lévő turistaúton a Csúcs-hegy, Solymár felé 2 órán á t
menekülő németeket; akik hordagyakon még sebesülteket is vittek Csak a hátvédjü k
lövöldözött hátrafelé, fától fáig futkosva. "69

68 Kokovái Dénes (cím nélkül) . HL TGY, 3369 ., 2-3 . o . (a továbbiakban: Kokovay)
69 Bíró József: Budapest védő i . HL TGY, 3251 ., IV o .
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A menekülő csoport észak, északnyugat felé próbált kitörni, a Bécsi úton azonban szovjet
rohamlövegek és teherautók vonultak tömött oszlopban, és minden tarvágásnál keresztez ő
tűzzel és támadásokkal zavarták a menekülőket ; . akiknek ekkor már alig volt lőszerük . 70

A `menekülők nagy része. először a Nagykovácsi feletti- erdőben vonult . Ernst Schwetzer így ..
emlékszik vissza:

„Egy erdei úton bakák csapatai vonulnak északnyugat felé . Megismerjük őket, németek
Budapestről. Számos magyar civil van közöttük. Hatalmas emberkígyó. Némelyik kísérőnk
bajtársait ismeri föl, és rábeszélésünk ellenére elhagyja rejtekhelyét. Éppen megegyeztünk
abban, hogy a német vonalak elérése csak kis csoportokban lehetséges. A menetelő seregben
a 13 páncéloshadosztályból is ott vannak 300-400-an .

Menetoszlopunkban olyan civilek is akadnak, aki egész vagyonukat a fejükön cipelik . A
menettel vonul egy sebesült katona, akinek a bokája fölött leszakadt a lába, kötés nélkül ül eg y
nyereg nélküli lovon. Az éjszakai órákban továbbvonulunk Pesthidegkút-tól északra az észak i
hegyoldal erdei ösvényén. Orosz félderítőgépek köröznék félettünk 2 .30-kor jelennek meg az
első bombázók, betakarnak minket. Halottak és sebesültek maradnak utánuk. Egy tisztáson
orosz tábori őrs fedez fél bennünket. Szinte rendszeres időközönként kaszálják le a
menetelőket karabélytűzzel, míg végül is egy hadnagy rá tud venni tíz katonát, hogy tűz alá
vegyék az őrsöt, és így oldalfedezéket nyújtsanak. Négy órakor elérjük a Pesthidegkút

-

Solymári utat. Itt orosz páncélozott járművek vonultak föl. Az úton lehetetlen az áthaladás . Az
úttól keletre elterülő magaslat óriási sereghez hasonlít . Az oroszok gránátvetőkkel vesznek
minket tűz alá. Ismét újabb veszteségek. Hirtelen felbukkan két német repülőgép. Köröznek.
Észrevesszük, hogy fel akarnak minket kutatni. Fényjeleket adunk. Erre élelmiszercsomagoka t
dobnak le. Csak kettő elérhető számunkra. Akik elsőként odarohannak, azonnal kifosztanak
mindent. Tervszerű elosztás nem lehetséges. Korábbi egységem egyik katonája lopv a
odacsúsztat nekem némi levessűrítményt. A sűrítmény teljesen élvezhetetlen.

G) Nem maradhatott rejtve az oroszok előtt, hol bujkálunk. Hajnali szürkület-ben tűnnek el a
tisztek a házban, a legénység és az altisztek a pajtában. Csak az ajtó mögött belülről állítunk
fel őrséget. Leveszem a csizmámat, megpróbálok egy keveset aludni . Két nap és két éjszaka túl
sok alvás nélkül Ideges párbeszéd riaszt föl . Nyugati irányból két férfi közeledik. Nem tudni,
katonák vagy civilek. Felénk közelítenek. A magyar ezredes kijelenti . - Nyugodtan idáig
engedni. Amikor küiyitják az ajtókat, puskatussal agyonütjük őket, hogyne keletkezzék zaj
Lövés dörren a szobában. Az oroszok 300-400 m-re lehetnek. "71

A szovjet csapatok rohamlövegekkel, aknavet őkkel vették tűz alá a feltehetően az ürömi
téglagyár folötti malomban letáborozó kitörőket, nagy részük már itt megsemmisült . Csak
néhány kis csoport tudott elmenekülni északra, a Pilis-hegység felé .

A Hármashatár-hegy felő l érkező kitörők másik csoportja, els ősorban SS-ek, a Pesthidegkút
és Solymár között vezető úton nem észak felé, a Pilisirányába tértek ki, hanem nagy
veszteségeket szenvedve – Nagyszénás felé törtek át és Tinnye-Perbál közelében érték el a
budai erdők nyugati szélét .

7° Vali Dániel tizedes visszaemlékezése, Galántay Ervin leveléb ő l.
71 Schweitzer: i.m., 15 . o .



Pesthidegkutat már február 10-én kiürítették a szovjet csapatok . A környező hegyeken
lesállásokat foglaltak el, és a Hidegkúti (ma Hűvösvölgyi) úton, a Csibor utca és a Völgy utca
magasságában is szovjet lövészek helyezkedtek el .

Voltak néhányan, akiknek sikerült egyenesen nyugati irányba, Nagykovácsi felé átjutniuk . A
faluba bevánszorgó német katonákat azonban az oroszok össztüze fogadta . 7 2

Wolff alezredes csoportja Nagykovácsitól délre haladt az erdőben. A Vörös Pocsolyás-háton
még utánpótlási tartályokat is dobott le nekik a légierő , ezek roncsai sokáig ott rozsdásodtak
az erdőben. Ez a csoport Budajenő és Telki körzetében érte el az erdőség nyugati szélét.

A menekülők az erdőben viszonylag zavartalanul haladhattak, ha az orosz csatarepül ők
támadásaitól eltekintünk . A gondot mindig az erdőből való kilépés okozta, mert a nyílt
területen csak egyes embereknek volt esélye az át jutásra az utakon jár őröző szovjet
lovassággal és páncélosokkal szemben . A budai hegyek nyugati oldalain felt űnő csoportokat
az oroszok gyakran aknavetőkkel lőtték és visszakergették az erd őbe.

Jelentős részek ezért déli irányba tértek ki, a kés őbbi Vadaspark és a Nagykopasz felé, mint
például Billnitzer altábornagy és csapata .

A kitörők közül sokan a Fogaskerekű Vasút mentén próbálkoztak, például Litteráti-Loót z
főhadnagy, és sok német . Egy részük feljutott a Sváb-hegyre, de ott a lesbenálló oroszok a

csoportot lemészárolták, csak a magyarokat hagyták életben. 7 3

Az itt próbálkozók, illetve a Kis-Sváb-hegy irányába indulók nagy része azonban nem tudot t
eljutni az erd őkig. A Kis-Sváb-hegyet ugyan sikerült elfoglalniuk, de támadásuk megakadt a
szovjet védelmen. Ebben a körzetben található a legtöbb tömegsír is, a Fogaskerekű mentén
négy, az Orbán-hegy és a Kis-Sváb-hegy közt további kettőrő l van tudomásunk.

A kitörők többször összeütköztek az utakon haladó szovjet trénnel is . A Budakeszi úton még
voltak néhányan, akik nem dobálták el fegyverüket :

, Egyszer csak a szakasz elején lövöldözés kezdődik, egy hadnagy és néhány géppuskás
előremegy, miközben az egész csoport visszaözönlik. Senki sem akar megsebesülni – csak
fekve maradni! Még néhány bátor szívű fickó előremegy rákászokkal, ahol köd nyeli el a z
embereket. Hallani a mi MG 42-esünket, közbe-közbe orosz géppuska vagdalását, de hamar
elhallgat kézigránátok tompa robbanása csendet teremt . Végre ismét előremehetünk. Néhány
halott orosz hever és egy szűk tucat sebesült német is. Ezek mellett orosz panjefogatok
megrakva kenyérrel, melyre az egész csoport rárajzik. "74

A kiéhezett és félőrült menekülők kőzött azonban már felbomlott mindenféle fegyelem :

, Kínlódva haladtunk tovább, mikor az előttünk lévők által elfogott néhány szovje t
szállítószekérhez érkeztünk, amelyek kenyeret is szállítottak . Kisebb tömeg verekedett és
marcangolta a kenyérszállítmányt. Irtózatos volt látni, hogy ez a menekülő csoport ott
egymást lőtte pisztollyal. Tehetetlenül álltunk kissé távol ettől a helytől. A vadabbak

72 Hingyi László interjúi alapján . A menekülő németeket állítólag német egyenruhába öltözött szovjet katona
vezette félre, amikor kijelentette, hogy Nagykovácsi üres .
73 Litteráti-Loótz a Szabad Európa rádióban mondta el élményeit, leirat Hingyi László birtokában .
'a Nachtmann : i.m., 4 . o .



kenyerekkel megrakodva csakhamar eltűntek. Halottak és sebesültek maradtak a némán álló
lovak és szekerek mellett. " 75

Ekkor azonban már egyre kevesebben voltak, akik tudtak és akartak is harcolni :

Harci szellemből nálunk nem lehet már sokat találni. A bakák minduntalan eldobálják a
fegyverüket és tölténytáskáikat. Egyrészt, mert a cucc igen nehéz, de els ősorban azért, mert
így nem kell ott lenni, amikor megint hallatszik : — Géppuskahordozók és fegyverviselők
előre! „76

Néha szerencséjük volt a menekülőknek:

„Az él az erdő közepén ráfutott egy útra, melyen éppen néhány orosz szekér haladt . Géhás
kocsik melyek az élelemraktár felé a gyűjtőtáborba néhány német hadifoglyot is vittek. Végül
az orosz őrség elszökött, és bajtársaink kiszabadultak. Amit elmeséltek ízehtőt adott abból,
hogy mi fog történni, ha . . . Kifosztva, még a zsebkendőt és a kanalat sem hagyták meg nekik. . .
tegnap este óta semmi élelem . A súlyosabb sebesülteket rögtön agyonlőtték. " 7 7

A küzdelmet azonban sokan feladták :

,, . . . az előttünk haladó németek megtorpantak, így mi is megálltunk és mivel nem tudtuk, hog y
mi van, a százados úrral előrementünk

Elöl a németek rangidőse, Flügel Obersturmbannführer, a havon feküdt és kiabált, hogy elege
van ebből az őrületből; minden hiábavaló, nem megy tovább egy lépést sem stb . Az emberei
csak álltak körülötte . . . " 78

Schweitzer főhadnagy csoportja Pilisvörösvártól északra táborozott le, amikor rajtuk ütötte k
az oroszok:

„ Cigarettaszünet, cserélünk a hadnaggyal. Egyszer csak közvetlenül mellettünk az oroszok
hangos „hurrá!” kiáltása harsan . Ránklőnek. Mint felriasztott vadak rohanunk meredeke n
felfelé északnak. Kifogyunk a szuszból. Célzott lövésekkel újra és újra kilőnek egyeseket
közülünk. Közvetlenül előttem szalad egy altiszt, fejlövéstől úgy dől el, mint egy fa. Nem bírom
tovább. Megkapaszkodók egy alacsonyabb bokorban, hogy el ne csússzak. Átgondolom, ne
fejezzem-e be végre a pisztolyommal az eleteti Nem, ez még bármikor megeshet, fogunk
sincsen ahhoz, hogy ilyen módon döntsünk az életünkr ől. Ismét csak fel és előre, mígnem
folyamatosan lövetés alatt állva végre megmásszuk az 537 m magas Kevély-hegyet . Az északi
oldalon hófúvás. A másik hegyoldalon vergődünk le, könyékig süllyedünk a mély hóban, és
tisztában vagyunk azzal, hogy az oroszoknak csak követniük kell a nyomainkat, hog y
elkapjanak. A hegy lábánál egy rengetegben keresünk menedéket . Tizenhármán maradtunk.
Most veszem csak észre : térképemet még délelőtt a házban hagytam. Darab csokoládé, egy
szem bonbon és egy kocka kenyér a mai napi adagunk (. .,) "79

75 Garád Róbert, 12 . o . (kézirat a szerző birtokában)
76 Nachtmann: i.m., 4. o .
77 Uo .
78 Kokovay : i .m., 4 . o . Flügelt bajtársai kés őbb talpra állították és sikerült kijutnia .
79 Schweitzer : i .m ., 28 . o . .



A visszaemlékezők tanúsága szerint két-három nap után már mindenki szinte az őrület határán
volt . A katonák házakat, konyhát, ételeket láttak maguk el ő tt a hóme-zőn, vagy azt képzelték,
hogy a Déli pályaudvaron vannak. Többen beleőrültek az állandó nélkülözésbe . 80

A német vonalakat kb . 700 ember érte el, nagy részük Helmut Wolff csoportjába tartozott .
Február 13-án a Nagykovácsi fölötti erdőben az erdővel borított rész nyugati pereméig,
Budajenő magasságáig jutottak . Sötétedés után áttörték az előttük álló orosz vonalat, é s
folyamatos tűzharc közepette 14-én hajnalban elérték a 3 . lovasdandár vonalát . 8 1

Az első átérkező csoportot Szilasi Szabó László tartalékos főhadnagy, civilben színés z
vezette. Ok 13-án éjjel már az Anyácsa-pusztai magaslatig jutottak, Szomor és Máriahalom
között. A német vonalat a szomori katolikus templom temetőjének kápolnájánál lépték át,
összesen 3 német és 1 magyar tiszt, valamint 23 katona. A németek az átjutást elsősorban
Szilasi helyismeretének köszönhették . 8 2

Boosfeld SS-Hauptsturmfiihrer a Ganz Villamossági Művek Lövőház utcai gyárépületei
között legényét kézen fogva, szökellve kerülte ki az utcákon repked ő golyókat.
Visszaemlékezése szerint egyes házakban még gyanútlanul mulatozó oroszok mellett
lopakodtak, akik szemmel láthatóan semmit sem sejtettek a kitörésr ő l . Hajnalra a Remete-
hegyre jutottak, ahol a Remete Körű ikénél és a hegycsúcson már tekintélyes számú ember
gyűlt Össze, elsősorban németek . Reggel nyugati irányba indultak tovább, néha oros z
lövészek vették tűz alá őket. Még arra sem futotta energiájukból, hogy a légierő által ledobott
utánpótlási csomagokat megkeressék . A csoport alig védekezett, csak menekült, oros z
lövészek egymás után lőtték ki az embereket a sorból. Éjjel pihenőt tartottak egy ritkábban
benőtt hegycsúcson, majd pirkadat el őtt továbbindultak, és szinte hihetetlen módon
zavartalanul eljutottak az els ő orosz vonalig, hajnalban pedig elérték a frontvonalat .

Az orosz állások magaslaton voltak, előttük kis patak folyt, melyen alig bírtak átjutni .
Mintegy 100 ember volt ekkor még együtt.

„Az emelkedő mezőn, mely a német állásokig vezetett, jól láthatóan kis szürke pontok – német
katonák küszködték előre magukat. Német részről semmilyen tűz-támogatást sem kaptunk,
ellenben a szovjet oldalról mesterlövészek folyamatosan lőtték ki a menekülőket. '83

A 100 főből kb. 10-20 ember jutott át .

Pár órával később, a hajnali órákban ért át a kitörők legnagyobb, 3-400 fős csoportja, melyet
Helmut Wolff, illetve a 66 . páncélgránátos-ezred tölgyfalombbal kitüntetett parancsnoka,
Wilhelm Schöning alezredes vezetett . Az emberek már korábban 15-25 fős csoportokra
szakadoztak szét, mert így lehetett a legjobban megszervezni az el őrehaladást . Otto Kutscher
szakaszvezető az egyik ilyen csoporthoz tartozott :

8 0 Erről számol be Nachtmann, valamint Schweitzer visszaemlékezése is .
81 Wolff 1961-ben, ill . 1980-ban kelt levele alapján (Gosztonyi gyűjtemény) . Wolff azonban teljesen rosszu l
emlékezett a konkrét földrajzi adatokra, ezért csak a menekülés körülményeire vonatkozó információ i
használhatók .
82 Hingyi : „Nyűas hungarista pártszolgálatosokból szervezett harccsoportok bevetései és harcai Budapesten”
kézirata a szerző birtokában, 3 . o .
83 Az idézet és a leírás a Joachim Boosfeld-interjú alapján ifj . Péter Zwack jóvoltából került birtokomba .
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„Hirtelen két világítórakéta szállt fel. Ezek csak a mieink lehetnek. Már el is értük az orosz
lövészárkot, amikor ránkkiáltottak. Erre azonnal megnyitottuk a tüzet kézifegyvereinkből, és
akinél még volt, az bevágta a lövészárokba az utolsó kézigránátot . Amilyen gyorsan csak
tudtunk, átugrottunk a lövészárkon, és akkor kezdtek el az oroszok is lőni ránk.

Egy kézigránát éppen köztem és Schöning közt landolt. Schöning megsebesült a jobb lábán, é n
egy nagyobb repeszt kaptam a bal combomba. Kúszva és bicegve jutottam még néhány méter t
tovább, mígnem két katona el nem kapott és a saját vonalakhoz nem vitt . A kötözőhelyen tört
aztán ki rajtam a megváltott zokogása . q8 4

Schöning igy emlékezett vissza: ,, Hirtelen azt éreztem, hogy leszakadnak a lábaim, a
mellettem fekvő Seeger törzsorvos segíteni akart nekem. Fölém hajolt, de ebben a pillanatban
maga is megsebesült. Már a kitörés kezdetén kapott egy láblövést, amely szabaddá tette az
achilles-sarkát és most egy telitalálat felszakította teljes szélességben az ülepét . Mivel
pisztolyomból már minden lőszert ellőttem, ráparancsoltam hadnagyomra hogy lőjjön agyon,
mivel nem akartam fogságba esni. Ő maga a kezén volt sebesülve . Azt kiáltotta hozzám : „már
csak 200 méter, alezredes úr . Ki kell bírnunk!” A havon keresztül felkúsztam egy lejt őn,
mellettem a főorvos. (. . .) Harccsoportom két sebesült gránátosa a legsúlyosabb tűzben
hónunk alá nyúlt, felkapott és a lábamon található sebeimmel két kilométert vonszoltam
magam előre a német állásokig. s s

Ugyanaznap reggel ért át Kokovay Gyula és néhány társa is. Csoportjukat a földön sítalpas
oroszok, felülről meg csatarepülők támadták, többször kellett áttörniük magukat, mire
Anyácsa-puszta magasságáig jutottak :

„Már világosodott, és öt-hatszáz méter után puskatűz fogadott minket. Viszonozni akartam a
tüzet, de a géppisztolyom bedöglött, mivel roham közben nem volt id őm megnézni, mi baja, a
szíjjal a hátamra dobtam és futás közben a rohamkést elöl a derékszíj csatja alá dugtam a
kezem ügyébe .

Az oroszok az állásaik közélében kézigránátokat dobtak közénk, egy tojásgránát fejbe talált ,
elestem, de mivel észrevettem, hogy a gránát elém esett a hóba, fekve maradtam, amíg
félrobbant, szemem-szám televágta hóval, a sapkám elrepült. Félvettem a sapkám és futottam
a többiek után, akik épp elérték az oroszok fedezékét. Nyolc-tíz lépésre előttem egy fa mögül
kilépve egy orosz a puskáját rámfogta, és tisztán hallottam, amint elcsettent, de nem sült cl ,
erre a feje fölé kapta, hogy leüssön vele, de elkésett, mert az ütés előtt teljes erővel
nekirohantam, és a rohamkést az oldalába ütöttem, összegörnyedve oldalt esett, és én
utolértem a többieket, akik a fedezéken átjutva az erdő szélére értek. Erősen szétszóródva,
szökellve indultunk afasor irányába, reméltük, hogy arra vannak a mieink. A nagyon erős
tűzben kb.fél kilométeres távon kúszva-szökellve elértem a fasort, és a mögötte levő árokba
bebukva fedezékbe jutottam.

(. . .)''Továbbindulva Vajna ugrott ki először a mederből, de alig tíz levés után már nem élt .
Nyaktövön érte a lövedék. Tíz óra körül szállingóztak az átjutottak, összesen 36 német és 9
magyar, de közülük csak mi hárman, Jász József, Hídvégi Béla és én voltunk sértetlenek. A
többi hatot hordágyon vitték. ''”"

S 4 Interjú Otto Kutscherre l
85 Schöning-hagyaték a szerző birtokában
a6 Kokovay: i.m. 5-6 .o .
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A kitörők zöme, 624 fő , február 16-ig átjutott . Ezután már csak igen kevesen érkezhettek ,
legfeljebb még 80-100 fő . 8 7

Ernst Schweitzer február 20-án 3 emberével az utolsó átjutottak egyike lehetett . Útjuk a
Nagy-Kevély, Dobogókő , Vaskapu, Esztergom vonalon vezetett . A kitörés negyedik napján,
február 15-én a Lajos-forráshoz jutottak :

„Mivel kifáradtak és kiéhezettek vagyunk, ezért most már bármilyen ház megpillantása olyan
vonzerővel bír, hogy először azt szeretnénk megállapítani: oroszok laknak-e ott? Óvatosan,
párosával lépdelünk előre. Semmi sem rezdül. A háznál vagyunk. Tárva-nyitva áll !
Bemegyünk. Elhagyatott ház, kifosztva minden helyiség, a konyhát is beleértve, ahol edénye k
találhatók nagy összevisszaságban . Balra a sarokban heverő, semmi ehetőt sem lehet találni.
Csak aludni. Mialatt alváshoz készülődünk, egy öreg tizedes élelem után kutat a házban .
Formátlan masszával tér vissza, mely egykori német komiszkenyérnek bizonyul . Legalább 7
hetes, teljesen megpenészedett, b űzlik. Kivágjuk a megrohadt részeket s így egy tenyérny i
penészes morzsához jutunk, még érezni lehet rajta eredeti mivoltát Ezt egyenl ő részekre
osztjuk.

(. . .) Már magasan jár a Nap, mikor bajtársaim felébresztenek. Megrémülök, azonnal el kell
tűnnünk. Szörnyű. Ekkor lépések hallatszanak a házban. Földbe gyökerezve az ajtóra
meredünk Ovatosan benéz egy fej. Magyar civil . Jobban megijedt, mint mi . 'Hogyan
kerültetek ide?' Mögötte még két fiatalember. Az egyik beszél németül. Könyörögve kérne k
minket, hogy azonnal tűnjünk el. Ha az oroszok – akik mindennap felbukkannak szénáért me g
hasonlókért megjönnek, akkor ők maguk is elvesztek hiszen nem jelentettek minket Őket
magukat is kifosztották, nincsen cip őfűzőjük sem. Felkészülünk az indulásra, esdeklünk valami
ennivalóért. (. . .)_ Továbbmenetre nincs értelme gondolni . A hangulat olyan rohamosan romlik,
hogy du. 3.30 h-kor elhatározzuk a házba való visszatérést . Az oroszok még nem mutatkoztak.
Jöjjön, aminek jönnie kell. Amint visszajövünk, három magyar barátunk belesápad az
ijedtségbe. Biztonságuk érdekében fegyvereinket és muníciónkat kérik. Oda is adjuk nekik
annak fejében; hogy holnap virradat előtt visszakapjuk. Igy legalább abban az esetben, h a
jönnének az oroszok, azt tudják mondani; hogy lefegyvereztek és foglyul ejtettek minket . A
krumplit – mely nagyban hozzájárult döntés űnkhöz, hogy visszatérünk – meghámozzuk é s
megfőzzük. Megint lefekszem és azonnal elalszom. Amikor a krumpli elkészül, társaim
megpróbálnak felkelteni, ami nem teljesen sikerül nekik. Félálomban eszem két kanál krumpli t
és visszazuhanok. Reggel hatkor talpon vagyunk A magyarok újra egy harapás kenyérrel és
teával vendégelnek meg minket. Ismét frissnek érzem magam .

A csoport ezután a dobogókői turistaház érintésével Esztergom felé indult . Mivel a
turistaházban szovjet őrség volt, ezért északi oldalról kellett Dobogók ő t megkerülniük, ami a
meredek hegyoldalon, a magas hóban egy teljes napot vett igénybe, holott a megtett út alig 4
kilométer volt. Február 20-án, hajnalban, emberfeletti erőfeszítések árán a holtfáradt és
kiéhezett menekülők már csak pár kilométerre voltak Esztergomtól .

87 Gosztonyi forrásmegjelölés nélkül 785 fő t említ, valószínű leg Helmut Wolff adata alapján . Ez a szám a
Wiking Ruf c . lapban 1957-ben jelent meg először; az „Als Budapest zum erstenmal starb” c . cikkben,
forráshivatkozás nélkül . Feltehetően innen vette át mindenki a téves adatot. Wolff emlékezőtehetsége levele i
alapján korántsem tűnik tökéletesnek, különösen, ha későbbi állításait összevetjük az 1945 . február 15-én írt
beszámolójával . A Dél Hadseregcsoport iratai február 18-ig 624 fő átjutását említették. Ebbő l 120 a Waffen-SS
tagja volt, 11 magyar katona, 25 pártszolgálatos, 44 elvű, 93 a 13 . páncéloshadosztály, a maradék kb . 400 fő
egyéb Wehr-macht-alakulatok kötelékébe tartozott .



„Annyira fáj a lábam, hogy le kell vetnem a csizmámat. Nagy erőfeszítések árán ez sikerül is ,
de ahogy továbbmennénk, képtelen vagyok újra felhúzni. Nem tudok ráállni a lábamra .
Kijelentem a bajtársaimnak, hogy menjenek tovább . Nappal elfogom magam vonszolni a
következő kunyhóig, amire rátalálok, s mindent attól teszek függ ővé, hogy a mieinkhez vagy az
oroszokhoz tartozik. Társaim elhatározzák, hogy velem maradnak. Nem akarnak továb b
kínlódni. A hajnali fényben néhány száz méterre egy várost látunk meg . A térkép szerint
Esztergom. Tíz nappal ezelőtt német kézen volt. Mind a négy végtagomra támaszkodva,
térden-könyökön csúszom az első házak felé. Egyikünk előremegy és nagy örömmel jelenti .
hogy németek vannak beszállásolva az els ő házban. Sikerült!' '88

De voltak, akik számára a kitörés csak hetek, hónapok múlva ért véget . Tavaszig, sőt nyárig
bujkáltak még az erdőkben a fogságba eséstő l rettegő német katonák. Sőt akad példa arra is,
hogy a fővárosban sikerült ideig-óráig bujkálniok . Néhány különösen elszánt német katona
többnapos bujkálás után civilbe öltözve próbált kijutni Budáról: tanúk szerint volt, aki frissen
borotválva, elegáns ballonkabátban kérdezte németül (!) a járókel őket, merre van az út
Budakeszi felé. Fritz Vogel SS-Untersturm-führert, aki az Egyetemi Rohamzászlóalj mell é
volt beosztva, magyar egyetemista bajtársai rejtegették áprilisig . Vogel süketnémának tettette
magát, és Bécs eleste után hazaindult szülővárosába, ahonnan a vasfüggöny legördüléséi g
rendszeresen küldött leveleket és csomagokat megment ő inek.

Események a Várban és a hadikórházakban

A Várban több okból is visszamaradtak katonák. Voltak alakulatok, amelyekhez nem ért el a
kitörési parancs, ezért nem is tudtak a készül ő hadműveletről. Sokan szándékosan maradtak
vissza, mert értelmetlennek tartották a vállalkozást . Az élelmesebbek, látva a kitörés kudarcát ,
behúzódtak egy közeli pincébe és elkészítették a kitörés el őtt kiosztott élelmiszert, hog y
legalább tele hassal eshessenek hadifogságba . Az első csoportba nagyrészt, utóbbi csoportba
szinte kivétel nélkül magyarok tartoztak . Létszámuk nem haladhatta meg az 5000 fő t.

Rajtuk kívül visszamaradt a több ezer súlyos sebesült is, akik az Alagútban, a német katonai
sziklakórházban (az ún . „Lazarettben”, melyet a polgári rendeltetésű Sziklakórházból
választottak le), a Nemzeti Bank pincéjében és másutt voltak elhelyezve . „Sókan közülük
sírtak, és rettegve gondoltak a másnapra''89 - emlékszik vissza egy túlél ő az Alagútban
uralkodó hangulatra a kitörés kezdetekor . A vezető főorvos személyzetével együtt elmenekült,
sorsára hagyva a rábízottakat . Hübner beosztott törzsorvos, látva a kitörési kísérlet kudarcát ,
visszafordult, hogy sebesültjeivel maradjon, akiket a többi orvos magára hagyott a Budavár i
Palota pincéiben levő kötözőhelyen. Itt kb. 2000 sebesült maradt minden gondoskodás és
felügyelet nélkül :

„Avárban a tiszta őrület uralkodott. A bezártság hosszú hetei az őrülethez hozták közel az
embereket. Nélkülözések, nyomor és a jövőért való aggódás olyan tettekre sarkallt, melyekér t
az egyes ember már nem vállalhatta a felel ősséget. (. . .)

A sebesültek közben észrevették, hogy gondozóik eltűntek a terepről, és leírhatatlan
pánikhangulatba kerültek. Az óriási föld alatti kórház minden sarkában csattogtak a
pisztolylövések. Senki sem akart sebesült állapotban oroszfogságba kerülni .

88 Schweitzer: i .m. Ernst Schweitzer 2002-ben még élt, szenvedélyes kiránduló volt. A kitörés után lefagyott
lábujjai nagy részét amputálták .
89 Garád Róbert : i .m . 6 .o . Kézirat a szerző birtokában .
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Sikerült gyorsan néhány értelmes, könnyebben sebesült tisztet, egy törzsőrmestert, és egy 8
tiszthelyettesből álló csoportot összeszednem, és a legveszélyeztetettebb helyeken bevetnem .
(. . .) A magyarok megelégedtek a fegyverek begyűjtésével és a legborzongatóbb jelszava k
terjesztésével. Csak két orvos jelentkezett azonnal, akik végig jó kollégák és bajtársak
maradtak. (. . .) A katonákat nem kellett volna az ostrom hosszú hetei alatt éhezni hagyni . A
bakák minden tekintet nélkül rávetették magukat a raktárakra. A becsapás miatti dühük
értelmetlen rombolásban jelentkezett. Egy fiatal altiszt rátalált az elszökött Pfeffer-
Wildenbruch tábornok bunkerére, és felvette annak otthagyott egyenruháját. Még mielőtt egy
őrjöngőt visszatarthattunk volna, lepuffantotta az állítólagos generálist .

reggel nyolckor épp nekikészülődtem, hogy egy fiatal főhadnagynak, aki vissza-vánszorgott
a kitörésből, amputáljam a kezét, amikor figyelőim jelentették, hogy az első oroszok itt
vannak. De nem történt semmilyen incidens . Egyszerre csak egy géppisztolyos orosz állt a
műtőben. Óriási nyugalom töltött el, melynek az el őző izgalmak már előkészítették a helyét,
nem vettem tudomást a látogatásról és tovább dolgoztam. (. .;)

Az operáció befejezése után nagyot húztunk az ampullából, Iván szintén így tett, majd
felmentünk a vélt átadás végett . Átadva semmi sem lett, de helyette annál több leadva . Mikor
már este lett és még mindig senki sem tör ődött velünk, elhatároztuk, hogy felvesszük a munkát.
A vodka patakokban folyt. . .

Hirtelen teljesen elsötétült a kórház . Mikor aggregátunk után néztünk, már csak azt láthattuk ,
ahogyan egy dzsip elvonszolta. Állítólag zavarta az oroszokat a rádiózásban . De biztos kapni
fogunk egy új, zavarmentes készüléket. Nem éltem meg, hogy másikat szállítottak volna .

Az aggregát elvételével a vízellátásnak is vége lett. A latrinák túlcsordultak,
betegek szalmazsákjai közé folyt . (., .)

A sebesültek ellátására gondolni sem lehetett . Ijesztő volt a halottak már-már áttekinthetetle n
száma. A hullákat a legalsó katakombában és annak nem m űködő konyhájában polcolták fel,
ahol kőkeményre fagytak. Köztük össze-vissza hevert elszórt gyógyszer, konzervek, felvágot t
festmények, értékes porcelán, alsónemű stb . 0 °

Az oroszok tervbe vették a kórház felszámolását, a hadifoglyok közül kiemelték az orvosokat ,
hogy segítsenek a sebesülteken . Konkoly-Thege Aladár orvos zászlós így emlékszik vissza a z
általa nem ismert Werner Hübner doktorral és a kórházával való találkozásra :

„A déli oldalon sötéten tátongó bejárat a vár alatti pincékbe vezetett, ahol német hadikórhá z
volt. Sovány, fáradt kinézésű német orvos jön elő, két egészségügyi katonával . Embereivel
csak a halottak elszállítását tudja végezni, más kezelés itt nincs . Három csoportra osztanak
minket, hogy emeletenként vizsgáljuk át a kórházat, hány főre és milyen orvosi ellátásra van
szükség.

A második mély-szintre kell mennem . Lassan jutunk előre, csak néhány mécses vagy gyertya
pislog. A levegő sűrű, fojtó. Genny, vér, rothadás, ürülék, veríték, vizelet, dohányfüst,
puskapor szag keveredik tömör bűzzé. Ellepi a folyosót, émelyítő, kibírhatatlan. Zseblámpák
fénye képeket szakít ki a homályból . A folyosó két oldalán hosszú sorokban fekszenek a
sebesültek fapriccseken, köztük emeletesek is vannak, de sokaknak a puszta beton jutott.
Legtöbben egyenruhában, szíjakkal, lehet hogy nem üres az oldalfegyver tokja, kézigránát is



akadhat a zsebekben. (. . .) . Amint az orvosuk mondja, csak a halottakat szállítják el . Nyögések,
sóhajok alig érthető német panaszszavak, imádság, káromkodástöredékek .

Dante szépen faragott sorai sterilek ehhez a pokolhoz képest . A XII. ének vérpatakja
elevenedik meg, melyben forrva nyög, ki erőszakkal bántja földi társát': . . . két vagy három

fekvő arcvonásai kisimultak némák, mozdulatlanok (. . .) A várpincekórház annyiban is
hasonlított a költő-képzelte pokolra, mint annak körei, 'ronda bugyrai' fokozódtak. Legalsó
szinten egy terembe helyezték el a fejlövéseseket, bénákat, vakokat . Magyarok is voltak
köztük. Aki ide került, kapott néhánytabletta fájdalomcsillapítót búcsúzásul. „91

A hadikórházban többször tűz ütött ki, melyet eleinte sikerült eloltani . A tüzeket valószínűleg
a dohányzó sebesültek okozták . Több forrás szerint viszont néhány szovjet katona öntötte le
az egyik kórterem betegeit benzinnel, majd felgyújtotta őket, és ez okozta a katasztrófát.
Bizonyíthatóan az Alagútban és a mai Hadtörténeti Intézet alatti szükségkórházban fordul t
elő , hogy élő betegeket égettek el ennekazonban nem mindenki esett áldozatul .92

,, Február 18-án ismét égett a felső emelet. A tűz egy oldalépületből jött, melyben lőszerraktár
volt, pont a mi kórházunk egyik folyosója alatt .

Éppen egy igen kényelmetlen szituációból tértem magamhoz . Egy fiatal magyar hasából
távolítottunk el egy repeszt, amikor félszakították a műtő ajtaját, és két egymást hevesen lövő,
egészen vadul kinéző alak rontott be. Az egyik a műtőasztal lábához térdelt és onnan lőtte
vetélytársát, míg a másik a betegnyílt hasa felett visszatüzelt. Remegő tagokkal kerestünk
fedezéket, míg a műtőasztalnál térdelő lövész fejlövéssel az asztal lábánál nem feküdt. Szó
nélkül büszkélkedett a lövészkirály előttünk, és ránk hagyott egy ismeretlen hullát .
Megérdemeltünk volna egy pálinkát, de nem volt időnk, mert az egész helyiség vakítóan égett
már .

A falfüggönyök, a faberakások és a sebesültek szalmazsákjai bő táplálékot szolgáltattak a
tűznek. A száguldó tűz félelmetes recsegésébe vegyült a töltények és a lőszerraktár
gránátjainak robbanása és a sebesültek kétségbeesett sikolya . Egykb. 2 méter széles folyos ó
volt az egyetlen kijárat a felső katakombából. A sok sebesült mentésére gondolni sem lehetett.
Kb. 100 embert tudtunk kihúzni a tűzből. De kint legtöbbjükre a fagyhalál várt, mivel a hób a
kellett fektetni őket, más lehetőség nem volt r93

„A kijáraton füst tör elő s robbanások hallatszanak.. Néhány sebesült az udvaron vánszorog.
Újak bújnak elő Kínosan támolyognak, van, aki amputált lábcsonkját maga után húzva
térdén, könyökén méterenként araszol . Egymást támogatják, akik képesek még erre .
Igyekeznek kijutni az égő pokolból, mert ég a pince-kórház! A német orvos kétségbeesetten
sír. Kameraden. . . a bajtársak bent égnek és én nem tudok segíteni . "94

A tűzvésznek 800, mások szerint 300 áldozata volt . Néhányan azonban ezután is maradtak
még a kazamatákban :

„Egy mellékhelyiségben, melyet a katakombától egy nehéz vasajtó zárt le, súlyosan sebesült
nemet es magyar tiszteket helyeztünk el. Az ajtó teljesen be volt húzva, de mögüle kopogás t
hallottunk. Egyesült erővel felpattintottuk az ajtót. Az volt az érzésünk, mintha egy undorítóan

9 1 Konkoly-Thege Aladár: Tépett lobogó . TGY 3273 . 152-153 .o .
92 Frau M . v. K . önkéntes ápolónő naplója, Hingyi-interjú; Faragón : i .m ., 67 . o .
93 Hübner: i .m. 14 .o .
9' Konkoly: i.m. 155 .o .



b űzlő kemencébe kerültünk volna, melyben a tisztek tartózkodtak. Az emberek levetkőztek . és a
forró falakat a vizelettartály tartalmával öntözték . "9

5

A hadikórház sebesültjei közül a kevés túlélő 1945 nyarán térhetett haza.

A Dél Hadseregcsoport reakciói a kitörés után

A Dél Hadseregcsoport főparancsnokságán 19 .45-kor vették Pfeffer-Wildenbruch táviratát ,
melyet csak 22 .30-kor továbbítottak .96 Érthetetlen, miért ilyen kés őn? Balek tábornok, a 6 ,
hadsereg parancsnoka azonnal az OKH-hoz (a német szárazföldi haderő parancsnokságához)
fordult, hogy bejelentse :

„Meg akarom próbálni, hogy elébe menjek a IX. SS-hegyihadtestnek Zsámbék vagy
Pilisszentlélek térségében. Ez becsületbeli kötelességünk Budapest védőivel szemben . A
lovashadtest97 és a mögötte álló páncélosalakulatok együttes lökésére gondolok amennyibe n
ezek erre rendelkezésre állnak. " a

Ezt a vállalkozást azonban igencsak megkérd őjelezte a tény, hogy a szovjet 2 . gárda-
gépesített hadtest és az 5. lovashadtest éppen a kérdéses helyszínen gyülekezett. Az esetleges
támadásra való felkészülés egyébként is legalább 1 -2 napot vett volna igénybe, még akkor is,
ha az OKH azonnal engedélyezi azt, és a felmentő támadásra egyébként sem állt
rendelkezésre nagyobb, gyorsan mozgó alakulat. Wöhler tábornok, a Dél Hadseregcsopor t
parancsnoka jobb híján – nyilván már napok vagy hetek óta előkészített és kinyomtatott
búcsútáviratot küldött a kitörteknek, melyet röplap formájában a főváros felett is leszórtak, 9 9

Pfeffer-Wildenbruch pedig megkapta búcsúzóul lovagkeresztjéhez a tölgyfalombot is .

A Dél Hadseregcsoport és a 6. hadsereg parancsnoksága idő , eszközök és felkészültség híján
kénytelen volt tehetetlenül szemlélni a tőle nem messze lejátszódó tragédiát . A
parancsnokságon uralkodó, eleinte optimista hangulat, és a kezdeti tervek hama r
szertefoszlottak. így festettek a Dél Hadseregcsoport tévedésektől sem mentes napi jelentései
a kitörés időszakából :

1945. február 12. hétfő.;

Események:

. . . A tegnapi napon Budapest nyugati részéből kitört alakulatokról nem érkezett közelebbi
jelentés; A légi felderítés adatai szerint több harccsoportban kísérlik meg az átjutást a Pilis-
hegységen keresztül északnyugati irányba. Egy, az ellentámadásra szánt csoportosítás
Esztergom térségében gyülekezik. . .

Balck-seregcsoport:

Felderítői jelentések szerint - rádiókapcsolat jelenleg nincsen a hadtesttel - fő-iránynak a
Pesthidegkút, Solymár, Pilisvörösvár; Pilisszántó, Pilisszent kereszt, Pilisszentlélek útvonal

9 5 Hübner : i .m . 14 .o.
96 Bayer : l .m . 112 .o .
97 Harteneck altábornagy hadtestérőt van szó, mely akkor Csákvár és Esztergom között állomásozott . Kötelékébe

a 711 ., 96 . gyaloghadosztály, a 3 . lovasdandár, a 6 . páncéloshadosztály és a magyar 1 . huszárhadosztály
tartozott. A hadtest nem rendelkezett jelentős páncélos erővel .
98 Maier: i .m. 113-115 .o .



mutatkozik. Az él feltehetően elérte Pilisszentkeresztet. Erre való tekintettel megparancsolták
két gránátosezred és egy rohamtüzérdandár gyülekezte-tését Esztergom térségében . (. . .)

A hiányos légi jelentések arra engednek következtetni, hogy Budapest hely őrsége, ellentétben
az eredeti elhatározással, északnyugat, tehát a Pihs-hegység felé próbál kitörni . 17.50-kor
jelentik. . . hogy Pesthidegkút és Solymár térségében csapatokat észleltek . . . állítólag
Szentendrétől délre és nyugatra, sőt Pilisszentkereszttől nyugatra is láttak csoportokat. . .
Nemrég Pilisvörösvárnál és Pilisborosjenőnél is megfigyeltek német csoportokat . ( . .)

23.25-kor jelenti a Balck-seregcsoport vezérkari főnöke (. .. .), hogy mivel úgy tűnik, hogy a
Pilis-hegység lesz a kitörési irány, ezért ide helyezte (. . .) támadó csoportját, hogy kinyithassa
a kaput a IX. SS-hadtest közeledése esetén . Előretolt ellátó csoport is készen áll a
gondoskodásra és az orvosiellátásra. A seregcsoport reméli, hogy ma éjjel beérkeznek az első
kitörők A 3. lovasdandár balszárnya és a 96. gyaloghadosztály jobbszárnya harci lármát és
világítórakétákat jelent az első vonaluktól 5 km-re keletre .

1945. február 13 . kedd.

Balck-seregcsoport:

IX SS-hegyihadtest. Szomor térségében (3. lovasdandár) 3 német és egy magyar tiszt,
valamint 23 tiszthelyettes és legénység jutott át a főellenállási vonalon . A katonák nem
alkottak zárt harccsoportot a kitörés kezdete óta, hanem több csoportból verődtek össze .

(. . .) A harminc ember Budapestről először a Budakeszi erdőn, majd a Perbál és Tinnye közti
erdőn keresztül haladt. Ebben az erdőben még több saját csoport található. Az utakat erősen
eltorlaszolták, házromok, személygépkocsik és lóhullák miatt részben járhatatlanok. (. . .) A
kitörésnek három csoportban, északi, nyugati és déli irányba kellett volna megtörténnie .
Találkozási pontnak Nagykovácsit tűzték ki . A kitörő csapatok már az elején igen erős
záróvonalba ütköztek, komoly veszteségeket szenvedtek, és már ekkor összekavarodtak. A
második, vonatcsapatokból képzett záróvonalat már könnyebb volt áttörni."

A Dél Hadseregcsoport hadinaplója nem említi ; de tény, hogy a német csapatok még február
13-án visszafoglalták Mány községet, feltehetően a kitörők támogatása végett . lo l

1945. február 14 . szerda.

Balck-seregcsoport :

Szomor térségében a budapesti védősereg több kisebb csoportja küzdötte át magát asajá t
vonalakhoz. A visszajutok beszámolói alapján a fő lökés északnyugat-nyugati irányba n
történt. A kitörő harccsoportok egységes vezetése feltehetően nem valósult meg. Továbbra is
csak kisebb csoportok és egyes emberek beérkezésével számolhatunk . (., .) A Pilisvörösvár és
Pilisszentlélek közti magaslatokon a légi felderítés német részeket észlelt . Ugyanitt tegnap is
láttak saját erőket. Szintén légi felderítés alapján Telki helységet (9 kilométerre
Pilisvörösvártól) 4 oldalról támadják Nem tudták megállapítani, hogy német vagy orosz
csapat támad, de feltehetően németeket zártak körül Telkiben . Zsámbéktól 3 kilométerre is egy
német csapatot sejtenek. A reggeh jelentések szerint Szomornál több kisebb csoport, összesen
100főjutott át.

too Uo. 115-116.o .
ior Kokovay-interjú (Mánynál jutott át) .

58



Ez megerősíti azt a képet, hogy a kitörők nem a hosszabb, de biztonságosabb utat választottá k
a Pilisen keresztül, hanem a rövidebb ; de az ellenség által jobban veszélyeztetett úto n
haladtak nyugatfélé. (. . .)

További jelentések szerint Budapesten harci zajt, tüzérségi tüzet, égő házakat figyeltek meg,
Ezek szerint Budapesten még mindig tartják magukat . {. . .) Összesen kb. 600 ember jutott át
eddig, mint azt a Balck-seregcsoport parancsnoka a főparancsnoknak jelenti. Remélik, hogy
még három napig át tudják vágni magukat saját csoportok.

1945. február 15. csütörtök.

Tegnap az a jelentés érkezett, hogy egy harccsoport Perbálnál gyülekezik . Egy átjutott
állítása szerint az ellenséges oldalon mindenki megfordult és az áttörőkre vadászik. Ezért a
lovashadtest a 3. lovasdandár sávjában vállalkozásra szánta el magát . Ez azonban a teljesen
felkészült ellenségbe ütközött, és 50 áttör ő mellett 100 saját veszteségbe került. Ezért (a
főparancsnok) nem tudja magát elhatározni a Pilis-hegység irányában való támadásra, hogy
kivágják az állítólag Kesztölcnél tartózkodó csoportot. A Dunán keresztül való támadást, a
Südwind-vállalkozással1 02 kapcsolatban fon-tosabbnak tartja, és nem akarja kockára tenn i
esetleges veszteségek és késlekedés miatt annak sikerét . (. . . )

A 17.40-kor elhangzott esti helyzetjelentés megállapította (. ..), hogy a légi felderítés már ne m
észlelt német csoportokat a Pilis-hegységben ., . További, magukat vissza-küzdok ma ne m
érkeztek. A Balck-seregcsoport parancsnokának az az álláspontja, hogy a saját vállalkozáso k
csak akadályoznák az á jutók kis csoportban való próbálkozásait .

Budapest helyőrségéről nem hozott új adatokat az esti légi felderítés. A Luftwaffe ugyan
tovább keres, de nem valószínű, hogy még számottev ő visszaharcoló részek található k
Budapest és a saját vonalak között. A saját vonalat elérő visszaküzdők [„ Rückkampfer" – a
korabeli német katonai terminológiában a bekerítésből kitört katonákat jelentette, U. K.j
száma erősen megcsappant tegnapelőtt óta. Ma csak 14 fő érkezett, eddig összesen 624. 103

Wöhler gyalogsági tábornok ezen a napon, 23.00 órakor adta le zárójelentését az OKH-nak . 104

Budapest védőserege ettő l fogva nem fordul elő a hadijelentésekben .

Hogyan látták szovjet oldalról a kitörést ?

A szovjet 297. lövészhadosztály egyik tisztje, aki a Virányos út 38/b számú házban
állomásozott, mely a fő kitörési irányban feküdt, így idézte fel az eseményeket :

„ 23 óra körül a magyarok [a későbbi Budai Onkéntes Ezred katonái, U. KI egy német
katonát vezettek be, aki, mint később kiderült, kikeveredett a bekerítésből; csoportjától
elszakadva talált rá a fürdéshez vizet melegítő magyarokra (egy részük egyenruhában volt) é s
azokat sajátjainak vélte . (. . .) Megpróbáltuk a fogollyal tisztázni, hogyan került a hátunk mögé,
de értelmetlen válaszokat adott, és ezért elküldtük a hadosztálytörzshö z

102 A Südwind-vállalkozás a Dunától északra áttört szovjet erők szétverését célozta .
1°3 Idézi Maier: i.m., 520 . o .
104 Uo. 520-521 . o .
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erős puska-,

Ejszaka 3 óra körül a törzs körletében tartózkodó felderít ők és híradós katonák feltartóztatta k
egy 7 fős német csoportot, élükön egy főhadnaggyal, amely a sötétben a villa mögötti üres
telekre jutott ki . A főhadnagy elmondotta, parancsot kaptak, hogy ezen az éjszakán minde n
eszközt felhasználva, jussanak ki a bekerítésb ől.

Úgy döntöttünk, körvédelemre rendezkedünk be az épületben. Kapcsolatot létesítettünk a
szomszédunkban települt aknavető osztály törzsével. (. . .)

Hajnalban pedig, az utca teljes szélességét betöltve megjelent egy nagy, kb . 1,5-2 ezer embert
számláló ellenséges oszlop . Futólépésben menekültek, tüzeltek az ablakokba és gránátoka t
dobtak. A szomszéd utcában (Szarvas Gábor utca) egy német könnyű harckocsi csörtetett
végig, s már-már úgy tűnt, sikerül elrejtőznie, de egy páncéltörő fegyverből leadott lövés
megbénította . A szomszéd aknavetősök pillanatok alatt telepítettek egy gyorsan előkerített 120
milliméteres aknavetőt. Az üres telek lehetővé tette a célzott tűzvezetését, és így aknákka l
árasztottuk el az ellenség sűrű tömegét. Elbarikádoztuk a bejáratokat és az ablaknyílásokbó l
lövészfegyverekkel tüzeltünk- szinte célzás nélkül a vadul kavargó, megrettent és elhaladó
tömegre. (. . )

A hitleristák az óriási veszteségek ellenére is folytatták el őrenyomulásukat a város kijárata
felé, de sorozatvetőinkbe ütköztek amelyek közvetlen irányzással sortüzet adtak le rájuk .
Borzalmas volt a látvány. „lo s

Mi sem érzékelteti jobban a kitörés hevességét, mint hogy még a 37 . lövészhadtes t
parancsnokságának is közelharcban kellett megküzdenie a támadókkal :

„Kegyetlen éjszaka volt. Ágyúdörgés, aknák sivítása keveredett a menekülők rémületes
ordításaival, a sebesültek halálhörgésével, a vaksötétben a torkolattüzek tébolyulta n
rohangálö embercsoportokra villogtak.

A kitörés meghiúsítására a szovjet csapatok minden épkézláb embere fegyvert fogott . Minden
rendű-rangú parancsnok, a törzsek és műhelyek összes beosztottja géppisztollyal vagy
puskával a kezében ritkította a kitörők sorait, az út mentén húzódó árokból vagy a fá k
mögül. „10 6

A kitörök további főútvonalát, a budai hegyek nyugati nyúlványait a 23 . lövészhadtest zárta
le :

„A február 11-ró1 12-re virradó éjszakán a hitleristák kétségbeesett kísérletet tettek a
kitörésre a 37. lövészhadtest állásain keresztül. Elesett katonáik és tisztje ik hulláin keresztü l
vakon törtek nyugatnak és északnyugatnak Zugliget és Nagykovácsi irányába . Végül 16 00 0
fasisztának sikerült keresztülverekednie magát a bekerítés bels ő gyűrűjén és ehejtőznie a
közeli erdőkben .

Február 12-én a hadtestparancsnok kivonta a 19, lövészhadosztályt eddigi állásaiból és
utasította a védelem megszervezésére a 262 . és 544. magaslatok és Nagykovácsi keleti szél e
vonalában, arcvonallal délkeletre, azzal a feladattal, hogy akadályozza meg az ellensé g

1o5 Komiszarov, N. V.: Harc Budapestért . In : Hadtörténelmi Közlemények, 1980/1, 139-140. o .
106 Tóth Sándor: A Budai Önkéntes Ezred . Bp ., 1980. 52 ..o .

Másfél-két óra múlva a város különböző pontjain, de főleg tőlünk északra,
géppuskatüzelés vette kezdetét, gránátrobbanásokat, tüzérségi tüzet hallottunk.



kiszivárgását az-erdőkből nyugat felé. Ugyanakkora 11 . lovashadosztály átkerült hadtestünk .
alárendeltségébe.. Ez a hadosztály az erdők átfésülését és az ellenség szétszórt csoportjainak .
megsemmisítését kapta feladatul. (. . .) .

Az éhségtől űzött fasiszta tisztek és katonák nyugatra törtek. Visszaemlékezem a következő
esetre : (2 február 13-ról 14-re virradó éjszaka váratlanul megszakadt a hadtest mindaddig
megbízhatóan működő telefonkapcsolata a 49. gárdahadosztálynak Perbálon elhelyezkedő
törzsével. Kb. egy óra múltán egyszer csak felhangzott a kagylóban Margelov Vaszihj
Fihppovics nyugodt és magabiztos hangja : a hadosztály parancsnokságán egyetle n
fasisztának sem sikerült áttörnie nyugatra Perbálon keresztül .

Ám később mégis kiderült, hogy az ellenség egy géppisztolyos csoportja mégiscsa k
átszivárgott az erdőn, és átjutott Perbál északkeleti részébe . A hadosztályparancsno k
riadóztatta a törzset, és személyesen vezette a harcot a német géppisztolyos ellenségge l
szemben. A hitleristák nagy része megsemmisült, maradékuk fogságba esett .

Ugyanezen az éjszakán a németek megkísérelték a betörést Tök községb e
gárdaezred törzse állomásozott. (. . . )

A hadtest harcai az ellenség 400-600 fős elszigetelt csoportjaival, amelyek az utóktól és lakott
helyektől távol, erdős terepen próbáltak egérutat nyerni, február 1 l-ig tartottak. Ezek a
harcok az ellenség olyan csoportjai ellenfolytak, amelyek minden katonai vezetés nélkül és
teljesen elvesztve katonás arculatukat bármi drágaáron, de át akartak törni nyugatra, s csa k
éjjel jártak portyára, az éhségtől felbőszült farkascsordához hasonlóan [sic]. Február17-re
az állásaink irányában áttörni akaró ellenség főbb csoportjait megsemmisítettük és részben
fogságba ejtettük. Hat egységünk 4-700 hitleristát semmisített meg, és 1376 katonát fogott el,
köztük sok tisztet és két tábornokot" 1 ° 7– írta. a kitörés fő irányában felvonultatott 23 .
lövészhadtest vezérkari tisztje a kitörés elhárításáról .

A szovjet csapatok a fővárosban február 12-én óvatosan nyomultak el őre. Az Olasz (ma
Szilágyi Erzsébet) fasor a János Kórházig csak másnap délben került orosz kézre; ellenben a
Szélt Kálmán (Moszkva) és a Széna teret már aznap délután elfoglalták, valamint a Vár egye s
részeit is . A harcokban jelentős szerepet játszott a Budai Önkéntes Ezred - katonái foglalták
el a Várpalotát, és részt vettek a német hadifoglyok összegy űjtésében. Egyes alakulataikat a
Remete-hegyen és az erdőkben is bevetették .

A foglyok begyűjtése hetekig tartott . A kitörést mint hadműveletet a szovjet hadvezetés
azonban február 15-én már lezártnak tekintette, többé nem említik a hadijelentések . A
hadifoglyok többségét is február 17-ig szedték össze . lo s

A Vörös Hadsereg február 15-ig összesen 22 350 hadifoglyot ejtett . Pfeffer-Wildenbruch
védőserege február 11 -én este még 43 900 főt számlált . Február 15-iga kitör ők java része
fogságba esett vagy megsemmisült, feltételezésünk szerint legfeljebb 3000 fő bujkálhatott
még a hegyekben. Mivel kb . 700 fő jutott el a német vonalakig és legfeljebb még egysze r
ennyien tudtak alámerülni a fővárosban, ezért a hadművelet során elpusztultak száma 19 25 0
főre tehető, a szovjet és német létszámok között ugyanis ekkora a „hiány” . Vagyis 4 nap alatt
a védősereg kb. 44%-a pusztult el! Jelenleg kb . 5000 személy sírja ismert, maradékuk
ismeretlen sírokban nyugszik.

107 Andrjusenko,Szergej Alekszandrovics : A Duna hullámain . In : Hadtörténelmi Közlemények, 1966/1,141 -
142 . o.
ios Uo . 142 .o .



A szovjet művekben is kevés adat található a kitörésrő l . Mindez annál inkább furcsa, mert a
szovjet történészeknek - bár korlátozottan – a szovjet levéltári források rendelkezésre álltak .

Maga a kitörés biztosan nem érte váratlanul a szovjet felet . Német részről mindig
megpróbálkoztak ezzel, és ezért a szovjet vezetés a már ismertetett rendszabályoka t
foganatosította .

A kitörés kudarca a szovjet vezetés sikereként értékelhető, mert végül is csak egy
jelentéktelen rész jutott át a védővonalon. Ellentétben a január elején kialakult helyzettel ,
Tolbuhinnak már nem volt érdeke, hogy a védősereg kijusson a fővárosból – nyilvánvaló volt
ugyanis, hogy a véd ők ellenállása napokon vagy órákon belül összeomlik, akár szerveznek
kitörést, akár nem. Az a taktika, hogy a front els ő vonalát bizonyos idő után kiürítették,
viszont azzal a következménnyel járt, hogy jelent ős ellenséges csapatkontingens szabadult ki
Buda előterébe, akiket egyenként kellett összefogdosni . Eközben természetesen szovje t
részről is áldozatok keletkeztek.

Talán helyesebb lett volna a támadókat még a város területén feltartani . Ez több el őnnyel i s
járt volna :

Ha a szovjetek a város területén belül több ellenállási vonalat rendeznek be, akkor a támadó k
a védelem tagoltsága miatt feltehetően olyan időveszteséget szenvednek, hogy a kitöré s
összeomlik. Nem szabad elfelejtenünk, hogy nagyrészt a városharc sajátosságai tetté k
lehetővé, hogy a védősereg hét hétig kitartson. Azt a távolságot, melyet a Vörös Hadsereg
Budán 50 nap alatt tett meg, a németek nem tudták volna megtenni egy nap alatt, ha a
szovjetek a házakat ellenállási gócokká rendezik be .

A kitörés sikere az időtényezőn áll vagy bukik. Ha sikerül valamilyen módon a kitörőket
feltartani, akkor biztosan kitör a pánik, elfogy a l őszer, megszűnik a vezetés, és a vállalkozás
összeomlik. (így is ez történt, csak a szovjetek a pánikba esett tömeget nem tartották fel ,
hanem kiengedték a hegyekbe) .

Ha sikerült volna megakadályozni a kitörés kiszélesítését, akko r

kevesebb energiát kellett volna fordítani az üldözésre é s

a kitörők nem veszélyeztették volna a hátsó vonalakat, valamint

több hadifoglyot lehetett volna ejteni és

kevesebb lett volna a saját áldozat .

A budai védők kitörése a II . világháború egyik legkilátástalanabb vállalkozása volt . A
katonáknak kevesebb mint 2%-a jutott át, ezeknek is alig 10%-a volt magyar . A kitörőknek
majdnem fele, 17 000 fő halt meg öt nap leforgása alatt, többségük az els ő hat órában a Szél l
Kálmán tér-Hűvösvölgy térségében. Hullahegyek és szovjet páncélosok által széttrancsírozot t
embermaradványok, húscafatokkal borított véres utcakövek apokaliptikus képe fogadta a
kitörés útvonalait először végigjáró kortársakat . 10 9

109 Lásd erre Finta-, Salamon-, Dobay-, Wáczek-interjúkat .
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Budapest utcáin, a Széll Kálmán téren, a Vérhalom téren és még sok helyen mé-ter magas
gúlákat raktak a halottakból . 11 0

Az Ostrom és a kitörés áldozatainak nagy részét jeltelen tömegsírokba temették, nem messz e
haláluk színhelyétől . E sírok döntő részét, különösen a főváros területén kívül lévőket máig
nem exhumálták . A sírok elhelyezkedéséb ő l következtetni lehet az egykori kitörési irányok é s
összecsapások helyszíneire .

Az ostrom és a kitörés katonai veszteségeit az alábbi táblázatba foglaltuk (a százalékok
kerekítve) ;

A német és magyar védősereg
létszáma 1944 : december 24-én

Kb. 79 000 100%

Fogságba esett, elesett pesten''' kb. 22 000 32%

Fogságba eset‘ elesett Budán február 11-ig kb. 1.3 000 19%

Német-magyar katonák száma
a kitörés kezdetekor66$

43 900, ebből
11 600 sebesült

55%

Hadifoglyok száma február 11--15 . közőtt4 9 kb. 22 350 28%

Hadifoglyok február 15 . után (becslés) max. 1 000 1,5%

Tömegsírokban azonosftott650 kb. 5 000 690̀

Átjutottó5i max. 700 1 %

Hátországban elbtljt652 max. 700 1 %

Meghalt és eltünt653 kb. 14 250 18%

Összesen elesett a kitöréssorán kb. 19 250 28%

Összesen elesett az ostrom során654 kb. 32 000 46%

Összesen fogságba esett az ostrom soránó55 kb. 47 000 54%

A védők katonai veszteségei az ostrom sorá n

647 Szovjet adatok 35 830 főrő l és 291 harckocsiról beszélnek azt azonban nem tudni, hogy ez milye n
időszakra vonatkozott (sejtésünk szerint november 3-tót számolva érvényes számok, bár a harckocsik számát
túlzottnak tartjuk) . Pestről elsősorban a magyar alakulatok nem mentek át a budai oldalra, részben véletlenül ,
részben szándékosan. A veszteségek nagy részét ezek a lemaradók tették ki .

648 Február 11-én az eredeti véd őseregnek több mint fele, kb . 35 000 katona elesett, eltűnt vagy fogságba került.

649 Ezt a számot jelentették 1945 . február 16-án a szovjet főhadiszállásnak és ez jelent meg a korabel i
újságokban is . Csak azokat a katonai személyeket tartalmazza, akiket közvetlenül a kitörés kapcsán fogtak el .

650 Hingyi, Pongrácz, Toperczer kutatásai alapján.

651 A Dél Hadseregcsoport 1945 . február 16-ig 624 átjutottról számolt be. Az előbbiekben ismer etettek alapján
feltételezzük, hogy ezek után már csak néhány tucatnyi katonának sikerült az átjutás .

652 Döntő részben magyarokat érintett .

11° Wáczek Frigyes például a Vérhalom téren kb . 4-500 hullát látott .
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653 Ez az a szám, amely a kezdeti létszámból minden veszteség levonása után marad . A 23. szovjet hadtest a
kérdéses időben 4700 halott és 1300 foglyul ejtett ellenséges katonáról számolt be . (F . A. Andrjusenko : A Duna
hullámain, 52 . o .) A kitörés elhárításában további két hadtest is részt vett (5 . lovas-, 10 . lövészhadtestek), melye k
együtt hasonló számot jelenthettek .

654 Az összvesztéség 30%-át halottnak számítjuk, tekintettel arra ,
vérveszteséggel jár, mint a nyílt ütközetek .

655 Nem tartalmazza a fogságba hurcolt nem harcoló alakulatokhoz tartozók (tűzoltók, postások, rend ő rök)
számát .

A tömegsírokból eddig 28-at találtak meg a főváros területén (kb . 2500 halott), és számosat
29 különböző községben. Ez a tény is mutatja, hogy a kitörők jelentős részét nem a
fővárosban, és nem az ettő l északnyugatra fekvő erdőségekben, hanem 10-15 kilométerrel a
front előtt morzsolták fel a szovjetek .

A harcok nyomai néha még ma, 1997-ben is láthatóak a házakon . Az egykori Honvédelm i
Minisztérium romos épülete a Várban, a Széli Kálmán (ma Moszkva) tér és a Batthyány utca
néhány házának golyólyugatta fala emlékeztet még az 53 évvel ezelő tti eseményekre.

Vajon mi motiválta a védőket erre a kétségbeesett és felel őtlen akcióra? Hasonló eset a
nyugati fronton aligha fordulhatott volna elő :

Pfeffer-Wildenbruch elutasította a megadást és a kitörés lehetőségét, amíg volt még remény
utóbbi sikerére . A Führer parancsára hivatkozott . Amikor már az összes felmentési kísérlet
csődöt mondott, és a rendezett kitörés esélyei a nullára csökkentek, mégis megkockáztatta ,
holott azt Hitler továbbra is szigorúan megtiltotta . Ezzel megszegte az utolsó töltényig val ó
harcra adott parancsot . A hadifogságot köszönhet ően a keleti fronton vívott kölcsönö s
világnézeti háború tapasztalatainak sok katonájához hasonlóan életveszélyesnek tartotta . A
szovjetek által gyengén megszállt területen való áttörésben reménykedett, mivel ez látszott az
egyetlen megmenekülési lehetőségnek. Emellett gondoskodott saját biztonságáról is . Amint
azonban kiderült, hogy vágyai nem hozhatók összhangba a valósággal, azonnal készne k
mutatkozott a megadásra, hogy életét menthesse .

A német vezetés partnernek bizonyult Pfeffer-Wildenbruch magatartásához . Bár Hitler
szigorúan megtiltotta a kitörést, a német hadijelentések mégis „a véd őseieg parancs szerinti
kitörésérő l” szóltak, ennek szellemében jelentek meg az újságok méltatásai, nekrológjai is .l l l

Az ostromot és ezen belül a kitörés gondolatát csak a totális háború pszichózisának fényébe n
érthetjük meg . A reménytelen kitörés a rettegett hadifogság fényében már nem is tűnt olyan
reménytelennek . A német katonai vezetés nem volt képes a helyes döntésre : az oroszoktól és a
hadifogságtól való félelem befolyásolta a gondolkodásukat, s az utolsó pillanatban való zárt
megadás helyett katonáik lemmingként rohantak a pusztulásba .

ui BA-MA. Pfeffer-Wildenbruch hagyatéka számos ilyen korabeli újságkivágást tartalmaz .



Pázsitja, parkja : gránátverte föld,
palota-romja dögrejtő verem.
Kőpusztaság . A te sorsod süvölt
sorsa szelében, rom-Jeruzsalem .

A németek egy éjjelen nem védték tovább Budát,
összegyűlt mindegyikük, 40 000 szoldát ,
jéghideg éjjelen, mindjük sisakosan
45 vad telén, kezdődjék már a roham .
Álltak és vártak utolsó parancsra,
az égen sztálingyertyák ragyogtak .
Áttörünk, áttörünk a Széna téren át ,
áttörünk, áttörünk a Széna téren át .

A Széna tér fényben ég, ott várnak az oroszok,
mindenük a fegyverük és a parancsnokok.
Eg a tér, latom, hogy ég, ég a Szélt Kálmán tér,
nincs sötét, nincs esély, nem fut ki egy egér ,
és a tisztjeik fölemelt kezekkel ,
és az utcákra szegezve a fegyver .
Nem jutnak át, nem jutnak át, a Széna téren át ,
nem jutnak át, nem jutnak át, a Széna téren át .

Bújnak ott a romok alatt, helybeliek, magyarok ,
városukat a sok csapat, a fényes sisakosok
megszállták s az itteniek bújnak a föld alá ,
bőrönd és kisgyerek és kívül a sok szoldát,
szemben egymással németek, oroszok,
éjjel jéghideg éjszaka, fog vacog ,
fényben á11, fényben ég a Széna- Széna tér ,
fényben áll, látom, hogy ég a Széna Széna tér .

A Hattyú utcán, az Ostrom utcán csillog a sisaközön,
a sok szoldát szorosan áll, majd a parancs, ha jön .
És fél három, és érkezik, és fut és ordítva rohan
a fény felé 40 000, mindegy már itt a roham ,
és az oroszok tüzelnek, tüzelnek,
ők meg ledűlnek, ledűlnek, ledűlnek,
üvölt a tér, dő l a vér, és ég a Széna tér,
45 vad telén a Széna – Széna tér .

A Hattyú utcán én úgy megyek azóta naponta át,
itt feküdt el sok tízezer, s nem nézem a házak falát ,
golyónyomok, golyónyomok, ronda golyónyomok,



A Széna tér, látom, hogy ég, és kik elbújtak ott ,
bújt a pincébe apám is, anyám is ,
míg a szoldátok üvöltve halálig ,
így megyek, én így megyek a Széna téren át ,
így megyek, én igy megyek a Széna téren át .

ILLYÉS GYULA : BUDA, 1945 . JANUÁR

Hajlongva jönnek hegyi házamig
a katonák,
van ki letérdel, négykézláb kuszi k
a havon át.
Lent ködlő , ősz tengerré válva fő l
Pest, a világ,
mögülem bomba és akna fütyöl :
a Hármas-hegy húsz ágyuj a kiált .

Front közt vagyunk. Lépek föl és alá
a balkonon.
Bizton vagyok. Körültem a halál
az oltalom .
Bujdostam s íme várrá vált a házam,
mióta rom.
Kopók, gondolom, most gyertek utánam ,
mióta golyó kopog kapumon .

Mióta vendég csak olyan jöhet ,
mint a granát ,
amely bevágta tegnap a gyerek-
szoba falát.
Bevágta! - ülök a kihalt hegyen,
élem tovább ,
vas-zümmögés méhésze, csöndesen ,
az elrettentő remeteség korát .

Fogoly vagyok — de soha szabadab b
sorsom elő tt .
Meghalhatok - de nem volt soha rab
reménykedőbb.
Hetes borostám félig bár fehér :
lakzit ülök,
nagy nászt naponta, mátkám a veszély :
soha ilyen pezsdítő szeretőd

Neki köszönöm a fő férfi jót ,
az örömet ,
hogy — szállnak bár gyilkos jelek, golyók ,
nem rettegek ,
hogy bennem itt — ha mindent vesztenék —
embert lelek,
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hogy döngj, világ! új sorsot ád az ég ,
Minden reggelre bátrabb életet !

Hajlongva jő a:katona felém,
nézem szegényt ,
hol megbocsátón, : hol ilyen kemény
prófétaként .
jöjj , ...tanulj tő lem harcot, nyomorult,
tanulj erényt ,
halált úgy, .hogy nincs se jövő , se mult ,
hogy szélbe szórsz minden vigaszt-s reményt

s mégis tudod, nem tetted semmiért !

ILLYÉS GYIT LAC ESTI ÁGYÚZÁS

Hajlik a. gránát útja,
akár a nyél,

amelyen vízbe nyujtja
szerszámát a halász ;

leér .

A kerek robbanás
hálója máris föl-, kiszáll .

Mennyi t
fogtál ki közülük, halász halál?

Semmit .
De várj egy keveset
–Egy háztet őt, egy oszlopot, .. két futó őrszemet !

67



TABLAZAT A BUDAPESTI CSATA HADMUVELET-SOROZATA 1944. OKTOBER 29 -1945. FEBRUAR 16.
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hgy = hegyi, hdt hadtest, hk = harckocsi, hsd = hadsereg, lov = lovas, löv lövész, pc = páncélo s



Tisztelt Elnök Úr !

Novák Előd
országgyű lési képviselő

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Képviselői önálló indítvány

Mellékelten - az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdés e

alapján — benyújtom a Becsület napjáról szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását csatolom .

Budapest, 2013 . február 11 .

Tisztelettel :

Novák Előd

a Jobbik országgyűlési képviselője
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Érkezett : 2013 FEBR 1 4.

Zagyva György Gyula
országgyű lési képvisel ő

Csatlakozás
Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Ezúton jelzem, hogy Novák Előd képviselőtársam által H/9952. számon benyújtott, A
Becsűlet napjáról szóló határozati javaslathoz — az el őterjesztő hozzájárulásával
benyújtóként — csatlakozni kívánok.

Budapest, 2013 . február 13.

Tisztelettel :

Zagyva György yula
Jobbik

A csatlakozáshoz hozzájárulok :

Novák Előd
Jobbik
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