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1944 decemberében a németek az Ardennek- 
ben indított sikertelen támadás során bevetették 
utolsó hadászati tartalékaikat is, amelyeket ere
detileg a keleti arcvonal stabilizálására tervez
tek. Ezzel megszűnt annak a reális esélye, hogy 
keleten még egyszer tartósan stabilizálni tudják 
az erővonalat.1

Hitler csak 1945. január 8-án adott parancsot 
a nyugati csapásmérő erő zömét adó 6. (SS-) 
páncéloshadsereg2 arcvonalból történő kivoná
sára, miközben a nyugati szövetséges erők a 
Rajnáig nyomultak előre. Ezzel a lépésével Hit
lernek kezdetben az volt a szándéka, hogy a 
nyugati arcvonalon hoz létre egy erős tartalékot. 
1945. január 16-án azonban újabb parancsot 
adott a két SS-páncéloshadtestből álló sereg
test gyors ütemben történő feltöltésére egy ke
leten történő alkalmazás céljából. Január 22-én 
végül úgy döntött, hogy az értékes tartalékokat 
Magyarországra irányítja, noha a német száraz
földi erők akkori vezérkari főnöke, Guderian ve
zérezredes a csapatokat Berlin védelmére akar
ta harcba vetni. A Vörös Hadsereg a német fő
várost a baranovai áttörés után ugyanis nem 
egészen 70 kilométerre közelítette meg és fel
zárkózott az Odera-Neisse vonalra. A Harmadik 
Birodalom bukása elérhető közelségbe került.3 
A német csapatok átcsoportosítására vonatko
zó intézkedéseket január 24-én adták k i.4

A látszat ellenére a Budapest-Bécs irány fon
tos szereppel bírt mindkét fél számára, mert a 
védők erejének megosztását és a főcsapás irá
nyából történő német csapatelvonásokat ered
ményezhette. Ugyanakkor a szovjetek által tör
ténő elfoglalása veszélyeztette volna a stratégi
ailag fontos zalai és osztrák olajvidékeket, a du
nántúli egyéb nyersanyagforrásokat (bauxit, 
mangán, élelmiszer-tartalékok), valamint az 
ugyancsak a Nyugat-Magyarországon, valamint 
Ausztria területén és a Cseh-Morva-meden- 
cében elhelyezkedő utolsó német hadiipari ka
pacitást.

A Dunántúl szovjet megszállása magában 
hordozta a lehetőséget, hogy a Balkánon har
coló német erők ottragadnak. A Dunántúl elfog
lalása a fő hadászati irányban védő német erők 
délről történő átkarolási lehetőségét is magá
ban foglalta.5 Emellett az sem elhanyagolható 
tény, hogy Hitler számára ez a támadás presz
tízskérdést jelentett, amitől a német nép hábo
rús moráljának erősödését várta. Vágyai között 
még Budapest visszafoglalása és hídfők létesí
tése a Dunától keletre is szerepelt.6 A hadműve
let sikereitől azt is remélte, hogy ezzel időt nyer, 
amely alatt az antifasiszta koalíción belüli ellen
tétek kiéleződnek. Egy keleten indított sikeres 
támadástól a nyugati hatalmakkal való kedve
zőbb tárgyalási alapot is remélt.7

A hadászati védelem másik irányának számí
tó Magyarországon és a mai Szlovákia területén 
harcoló Dél Hadseregcsoport 1945 februárjának

közepén védelembe kényszerült.8 A Budapes
ten védő német és magyar csapatok megsegíté
sére indított erőteljes német felmentési kísérletek 
januárban és február elején nem hozták meg a 
kívánt eredményt.9 1945. február 13-án, a védők 
vérbe fulladt kitörési kísérlete után befejeződött 
a magyar főváros ostroma. Ezzel jelentős szov
jet erők szabadultak fel a Bécs irányába történő 
előrenyomuláshoz.

Budapestet a 2. Ukrán Front vette be.10 Tevé
kenységét a Dunántúlon a 3. Ukrán Front biz
tosította.’1 A két front azt a feladatot kapta, hogy 
-  együttműködve a tőlük északabbra harcoló 4. 
Ukrán Fronttal -  fejezzék be az ország felszaba
dítását, foglalják el Pozsonyt és Bécset, majd a 
Cseh-Morva-medencén át, északnyugati irány
ba folytassák az előrenyomulást Prága felé. Az 
ún. Bécsi Támadó Hadművelet kezdetét márci
us 16-ára tűzték ki.12

A német csapatok nyugatról történő áttelepí
tése február 7-én kezdődött meg. A Dél Hadse
regcsoport törzsének alig egy hónap állt rendel
kezésre, hogy a részletes terveket kidolgozza a 
váratlan támadáshoz.13

A Budapestért folytatott harc meglehetősen 
kimerítette a szemben álló feleket. Ez érvényes 
volt az itt harcoló szovjet csapatokra is, hiszen a 
jasi-kisinyovi hadművelet kezdete óta gyakorla
tilag nem tarthattak hadműveleti pihenőt. A 
szovjet támadásban adódó kényszerű pihenőt 
akarta a német hadvezetés kihasználni, amikor 
február 17-én az Esztergomtól északra, a Ga- 
ram-folyó nyugati partján létrehozott szovjet híd
fő felszámolása céljából erős támadást indított. 
A támadás végrehajtásához erősítés kellett. En
nek érdekében a 6. (SS) páncéloshadsereg

1 . ÁBRA

I. páncéloshadtestét már ekkor ebbe a térségbe 
irányították.14

A németek szándéka szerint a szovjet hídfő 
felszámolása után átkeltek volna a Garamon, 
hogy egy, a keleti parton kialakított hídfővel 
északról biztosítsák a „Tavaszi ébredés” fedő
nevű hadművelet végrehajtását.15 A február 17- 
én megindított német támadás meglepetésként 
érte az ott védő szovjet 7. gárdahadsereget.15Az 
éppen a német támadás kezdő napján17 eldön
tött bécsi támadó hadműveletre tartalékolt 
szovjet 6. gárda harckocsi-hadsereg és 1. gár
da lovas-gépesített csoport18 idő előtti beveté
sét a szovjet Legfelsőbb Főparancsnokság Fő
hadiszállása, a SZTAVKA19 nem engedélyezte. A 
7. gárdahadseregnek önállóan kellett feltartóz
tatnia a német támadást, amit viszont csak a 
Garam keleti partja mentén létrehozott új védel
mi vonalon sikerült megvalósítania.20

A „Déli szél" fedőnevű hadművelet -  sikere 
ellenére -  a németek számára veszélyes követ
kezményekkel járt. A kemény szovjet ellenállás 
olyan súlyos veszteségeket okozott a támadók
nak, hogy az I. SS páncéloshadtest harcértéke 
a „Tavaszi ébredés” kezdetéig nem érhette el a 
kívánt szintet.21 A SS-csapatok megjelenésével 
a szovjet felderítés rájött arra, hogy a 6. SS 
páncéloshadsereg többi kötelékének a felbuk
kanása is várható a térségben, ami jelentős né
met hadművelet előkészületeit vetítette elő. Ez 
annyit jelentett, hogy németek már ekkor elvesz
tették a korlátozott saját erők esetén elengedhe
tetlenül fontos meglepetéstényezőt a „Tavaszi 
ébredés” vonatkozásában.22
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A SZEMBEN ÁLLÓ FELEK HADMŰVELETI TERVEI

A „Tavaszi ébredés" fedőnevű hadművelet terve
it a Dél Hadseregcsoport törzse készítette el. Túl 
sok idő nem állt rendelkezésre. A cselekvési vál
tozatokat február 22-én mutatták be a német szá
razföldi csapatok vezérkarának.23 A „Tavaszi éb
redés” fedőnevet is ekkor fogadták el.24 A terv 
alapjának a még január végén kidolgozott „Déli 
Hadművelet” tekinthető, amely egy sikeres 
„Konrad 3” fedőnevű művelet végrehajtása után 
a Dunántúl teljes visszavételére készült. Az elfo
gadott cselekvési változat a Dráva-Bala- 
ton-Duna között elhelyezkedő szovjet erők felda
rabolását, bekerítését és megsemmisítését irá
nyozta elő egy meglepetésszerű támadással.25

A 3. Ukrán Front február közepén az Eszter- 
gom-Gánt-Balaton-Barcs terepszakaszon állt. A 
támadást egy időben három irányból tervezték 
végrehajtani. Az elgondolás szerint a főcsapást a 
6. tábori hadsereg (Balek hadseregcsoport)26 és 
a 6. (SS) páncéloshadsereg erőinek kellett mér
niük a Balaton és a Velencei-tó közötti terepsza
kaszról indulva. Délkeleti irányba kellett támadni
uk azzal a céllal, hogy a főerőkkel 
Ercsi-Dunapentele-Dunaföldvár-Szekszárd tér
ségében kijussanak a Dunához, és ezzel ketté
vágják a 3. Ukrán Front erőit. A támadást ezt kö
vetően a folyammal párhuzamosan északi és dé
li irányban kellett volna folytatniuk.27

2 . Áb r a

Az így tervezett főcsapással közel egy időben 
-  kiegészítő csapásként -  a 2. páncéloshad
sereg28 erőinek a Kutas-Nagyatád terepszakasz
ról kellett támadnia Kaposvár-Dombóvár irányá
ba. Ennek a kisegítő támadásnak, amely a „Jég
törő” (Eisbrecher) fedőnevet kapta, Szekszárd 
térségében kellett volna kijutnia a Dunához. A 
harmadik csapást az „E” hadseregcsoportba29 
tartozó LXXXI. különleges hadtest kijelölt erőinek

Donji Miholjac térségéből kellett mérniük északi 
irányba, a Szaporca és Babocsa terepszakaszon 
védő bolgár és szovjet csapatok ellen. Átkelve a 
Dráván el kellett foglalniuk Pécset, majd a 6. (SS) 
páncéloshadsereggel találkozó irányban, hara- 
pófogószerűen folytatva a támadást, Szekszár- 
don keresztül Mohács térségében kellett kijutniuk 
a Dunához, Ez a csapás az „Erdei ördög" 
(Waldteufel) fedőnevet kapta.

A sikeres hadművelet révén a Dunántúl teljes 
visszafoglalását és huzamosabb ideig történő 
biztosítását várták. Legkedvezőbb esetben tá
volabbi célként felmerült, hogy a Dél Hadsereg
csoport csapatainak hídfőt kell foglalniuk 
Dunapentele-Dunaföldvár-Baja térségében. A 
sikeres hadműveletet maximum 10-12 nap alatt 
akarták végrehajtani.30

A SZTAVKA eredeti elképzelései szerint a 
márciusra tervezett bécsi támadó hadművelet 
súlypontja a Dunától északra támadó 2. Ukrán 
Front sávjában lett volna, és a 3. Ukrán Front
nak a balszárny biztosítása jutott volna felada
tul. A garami hídfőért folytatott harcok során 
szerzett felderítési adatok alapján ezt a tervet 
megváltoztatták. Az új helyzetértékelést követő
en Tolbuhin marsall február 20-án olyan elhatá
rozást hozott, amely szerint a 3. Ukrán Front el
ső fázisban a Dunától nyugatra, előre kiépített 
állásokban, szívós álló védelemmel kifárasztja 
és felőrli a német támadó erőket és megakadá
lyozza azok kijutását a Dunához. Ennek érdeké
ben a következő fő feladatokat szabta meg a 
front alárendeltjei számára:

-  az ellenség koncentrált harckocsitá
madásának elhárítása;

-  betörés esetén megakadályozni az ellen
ség gyors kijutását a védelem mélységébe;

-  a saját mozgásszabadság fenntartása a 
védelmi hadművelet teljes időszakában.

A védelem súlypontját a front védelmi sávjá
nak közepén választotta ki, ahol az ellenség fő
csapásának irányát várta. A védelem készenlé
tét 1945. március 3-án kellett elérni. A védelmi 
hadművelettel párhuzamosan folytatni kellett a 
bécsi támadó hadművelet előkészítését. Az el
lentámadás feltételeinek megteremtése (1945. 
március 16.) után -  mintegy követő fázisként -  
a frontnak támadásba kellett átmennie azzal a
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céllal, hogy együttműködve a 2. Ukrán Fronttal, 
az ellenség csapatait a szovjet-német arcvonal 
déli szárnyán szétverje és a sikert Bécs irányá
ban kifejlessze.3’

ERŐVISZONYOK

A sikeres támadás érdekében a németek a kö
vetkező erőket vonultatták fel a térségben: a Dél 
Hadseregcsoport alárendeltségében a magyar
3. hadsereg részelt, a német 8. és 6. hadsere
geket, valamint a 6. (SS) és 2. páncéloshad
seregeket. (Ez utóbbi csak a nevében volt pán
célos, mert alárendeltjei között egyetlen páncé
los hadosztály sem volt.) Az offenzívában részt 
vett az „E” hadseregcsoport négy hadosztálya 
is. A főcsapás irányában ez a csoportosítás kö
zel 431 000 embert, 5630 löveget és aknavetőt, 
mintegy 877 harckocsit és rohamlöveget, közel 
900 páncélozott szállító járművet és a (4. légi
flotta állományába tartozó) 850 harci repülő
gépet foglalt magában -  a szovjet adatok sze
rint. A Dél Hadseregcsoport szervezetébe ösz- 
szesen 40 hadosztály és egy dandár tartozott, 
amelyből hat hadosztály volt magyar és tizen
egy hadosztály (ebből egy magyar)32 pedig 
páncélos. A német számítások szerint a 6. (SS) 
páncéloshadsereg 40 kilométer széles támadá
si sávjában arcvonal-kilométerenként átlagosan 
0,7 zászlóalj, 8 hadra fogható harckocsi, 3,4 
páncéltörő ágyú és 9,8 löveg harcászati sűrűsé
get sikerült létrehozniuk.33 (Ezek az adatok jóval 
alatta maradtak a szovjet forrásokban megadott 
erőknek.) A Dél Hadseregcsoport fennmaradó 
24,5 hadosztálya az arcvonal 380-400 kilométer 
széles arcvonalszakaszán védelemben volt, il
letve a hadseregcsoport tartalékát képezte vagy 
feltöltés alatt állt. Ezek a tartalékok a napi jelen
tések szerint igen gyenge harcértékkel rendel
keztek és nem nagyon jöhettek szóba támadó 
harctevékenység megvívására.31

Ezzel szemben a 3. Ukrán Front öt összfegy- 
vernemi és egy légi hadsereget tudott felsora
koztatni. Részleteiben ez 37 szovjet lövész- és 
hat bolgár gyaloghadosztályt, két harckocsi
hadtestet, egy gépesített- és egy lövészhadtes
tet jelentett. Ezek állományába 407 000 ember, 
.6890 löveg, sorozatvető és aknavető,35 407 
harckocsi és önjáró löveg, valamint 965 repülő
gép tartozott.36 A szovjet adatokat alapul véve, a 
támadók számára nem túl kedvező erőviszo
nyok alakultak ki.37

A kiépített védelem elleni klasszikus, 3:1-es 
erőfölényt a németek csak a főcsapás irányá
ban létrehozott nagyfokú erőösszpontosítással 
tudták időlegesen elérni.33 Ez már azért sem volt 
egyszerű feladat, mert a szovjetek felderítették a 
német támadási előkészületeket, és ennek 
megfelelően igyekeztek létrehozni a védelem 
főerőkifejtésének irányát és körletét.

A német csapatok felvonulása nagyon lassan 
haladt. Ez részben a szigorú titokvédelmi és ál
cázási rendszabályok betartásával magyaráz
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ható, másrészt a megenyhült időjárás miatti 
erős olvadással. A német csapatok felvonulásá
nak irányában igen kevés volt a szilárd burkola
tú út, a meglévők pedig túlzsúfoltak voltak, és 
komoly sérüléseket szenvedtek a sorozatos 
szovjet és amerikai légitámadások, illetve az 
erős igénybevétel miatt. Különösen nagy gon
dot jelentett, hogy a támadás szempontjából 
kucsfontosságú páncélosok nem tudták időben 
elfoglalni megindulási állásaikat.39 A német csa
patok felvonulását jelentősen lassították a szov
jet és amerikai légierő által a fontosabb közleke
dési csomópontok ellen indított rendszeres 
légitámadások.10 A német felderítés közben 
szovjet csapatösszevonásokat észlelt a szem
közti arcvonalszakasz mélységében, amit ha
sonló módszerekkel próbáltak akadályozni.11

A titokvédelmi előírások értelmében Dietrich 
SS-vezérezredes, a 6. (SS) páncéloshadsereg 
parancsnoka, csak a támadás előtti utolsó na
pokban érkezett a helyszínre. Amikor megis
merte a kialakult helyzetet, az erőteljes első csa
pás sikere érdekében maga is kérte a támadás 
időpontjának 24 órával történő eltolását, de a 
német hadsereg főparancsnoksága (Ober
kommando der Wehrmacht -  OKW) ezt megta
gadta.42

A támadó csoportosítás balszárnyát az 
„Amaiser” hadműveleti csoport és а IV. SS 
páncéloshadtest biztosította. Ezek a kötelékek 
a korábbi harcokban olyannyira meggyengül
tek, hogy a támadásban csak megerősítésként 
átcsoportosított részeikkel tudtak részt venni.13A 
főcsapást a német 6. (tábori) hadsereg részei
ből és a 6. (SS) páncéloshadseregből álló cso
portosítás mérte a Balaton és a Velencei-tó kö
zötti terepszakaszról. A Balaton északi partján 
gyengébb harcértékű német és magyar csapa
tok védtek.

A 6. (SS) páncéloshadsereg jobbszárnyát az 
I. lovashadtest képezte, amelynek 4. lovashad
osztálya Lepsény és Balatonvilágos körzetében 
vonult fel, míg a 3. lovashadosztály Mezőszent- 
györgy déli körzetében összpontosult. A hadmű
velet időszakában a hadtest alárendeltségébe 
utalták a magyar 25. gyaloghadosztály egyes ré
szeit is.11 A páncéloshadsereg támadó ékének 
közepén, Tác és Mezőszentgyörgy között az 
I. (SS) páncéloshadtestnek kellett támadnia, 
amelynek első lépcsője jobbszárnyát a 12. (SS) 
„Hitlerjugend" (továbbiakban: HJ) páncéloshad
osztály, míg a balszárnyát az 1. (SS) 
„Liebstandarte Adolf Hitler” (továbbiakban: LAH) 
páncéloshadosztály képezte. A hadtest aláren
deltségébe tartoztak az 501. (SS) nehézpáncé
los osztály (kötelékében 32 db Tiger II 
nehézharckocsi) és a magyar 25. gyaloghad
osztály részei is. A hadsereg balszárnyára, a 
Tác-Belsőbáránd terepszakaszra, а II. (SS) 
páncéloshadtestet vonták elő. Annak első lép
csőjében a 44. „Hoch- und Deutschmeister" (to
vábbiakban: HD) birodalmi gránátoshadosztály, 
és a 9. (SS) „Hohenstaufen" (továbbiakban: HS) 
páncéloshadosztály támadott. A hadtest máso

NÉMET/MAGYAR SZOVJET/BOLGÁR/JUGOSZLÁV ARÁNY
SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY 431 000 407 000 1.05:1
PÁNCÉLOS 877 407 2,1:1
LÖVEG (BENNE: 
AKNAVETŐ, RAKÉTA- 
SOROZATVETŐ1 5630 6890 0.8:1
REPÜLŐGÉP 850 965 1:1,1

dik lépcsőjében a 2. (SS) „Das Reich” (további
akban: DR) páncéloshadosztály vonult fel. A két 
páncéloshadosztály az egyre rosszabb útviszo
nyok miatt csak félnapi késéssel tudta elfoglalni 
megindulási állásait.15

A támadó csoportosítás balszárnyának első 
lépcsőjében a „Balek“ hadműveleti csoport ge
rincét képező 6. hadsereg III. páncéloshadtes
tének két hadosztálya helyezkedett el a Felső- 
báránd-Börgönd terepszakaszon. A hadtest 
jobbszárnyán a 356. gyaloghadosztály, balszár
nyán pedig az 1. páncéloshadosztály csoporto
sult. A második lépcsőben helyezkedett el a 3. 
páncéloshadosztály. A hadtest közvetlen alá
rendeltségébe tartozott az 509. nehézpáncélos- 
osztály (32 db Tiger II nehézharckocsi). A 23. 
páncéloshadosztályt a hadseregcsoport tartalé
kába helyezték. A hadseregcsoport közvetlen 
alárendeltségébe tartozott még a 153. gyalog-, 
a 13. páncélos-, a „Feldhernhalle" (továbbiak
ban: FH) páncéloshadosztály és a 232. páncé
los kiképzőhadosztály.16

A támadás másik irányában felvonuló 2. 
páncéloshadsereg a Balatonújlak-Barcs nyu
gati körzete közötti terepszakaszon foglalta el 
megindulási állásait a szovjet 57. hadsereggel 
és a bolgár 1. hadsereggel szemben. A hadse
reg balszárnyán а XXII. hegyihadtest 118. va
dászhadosztálya az első lépcsőben, míg a má
sodik lépcsőben a 92. páncélgránátos-dandár 
összpontosult. Az arcvonal további szakaszán 
balról a LXVIII, hadtest 1. népi hegyi- és a 71. 
gyaloghadosztálya, valamint a 13. (SS) „Han- 
dzsár" (továbbiakban: H) hegyihadosztálya, a 
64-es és 79-es számú páncélvonatokkal helyez
kedett el a szovjet csapatokkal közvetlen harc- 
érintkezésben. Mögöttük a 16. (SS) „Reichs
führer” (továbbiakban: RF) páncélgránátos 
hadosztály vonult fel a támadáshoz.17

Az eredményes védelmi hadművelet érdeké
ben a szovjet csapatok többlépcsős, mélyen ta
golt, műszakilag jól kiépített védelem előkészí
tését kezdték meg. A front hadműveleti felépíté
sét két lépcsőben tervezték, ahol a második 
lépcsőnek és a tartalékoknak a budapesti irányt 
kellett biztosítaniuk. Formáját tekintve álló vé
delmet készítettek elő, amelyet az állások ellen
lökések nélküli szilárd védelme jellemzett.

A front második lépcsőjének feladata nem az 
ellencsapás végrehajtása volt, hanem a meg
szállt terepszakaszok megtartása és az első 
lépcső megerősítése. Nagyfokú veszteségoko
zással kívánták megteremteni a bécsi támadó 
hadművelet kedvező feltételeit. Nagy hangsúlyt 
fektettek a páncélelhárításra, és a várható fő
csapás irányában kiterjedt aknamezőket telepí
tettek. A védők helyzetét nehezítette, hogy a 
front védelmi sávját keresztezte a Duna, amely 
korlátozta nemcsak a manővereket, de az után
pótlást is. A folyamatos utánpótlás biztosítása 
érdekében a hagyományos folyami átkelőhelye
ken túl a lőszerszállításhoz drótkötélpályát, az 
üzemanyag-utánpótláshoz csővezetéket építet
tek ki a folyón keresztül. A Dunán folyó jégzajlás 
miatt széleskörűen alkalmazták a szállító repü
lőgépeket is.18

A HARCCSELEKMÉNYEK A TÁMADÁS 
FŐCSAPÁSÁTÓL ELTÉRŐ IRÁNYOKBAN

Március 6-ára virradóan havas esőben és fagy
pont körüli hőmérséklet mellett indult meg a né
met támadás. A terveknek megfelelően egy-
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szerre három irányban mérték a kezdeti csa
pást. Az egyes csapások között némi időeltoló
dás volt, ami részben elterelő jellegű volt, rész
ben a rossz útviszonyokból fakadó késéssel 
magyarázható. Az első csapást 01.00-kor a 
Drávától délre felsorakozott „E" hadseregcso
porthoz tartozó négy hadosztály részei mérték, 
Donji-Miholjac és Valpovó körzetéből Indulva 
Mohács általános irányba. A támadás elterelő 
jellege mellett konkrét céljával a szovjet tartalé
kok megosztását is célozta. A támadás a tér
ségben védő bolgár 3. gyaloghadosztályt és a 
jugoszláv 16. hadosztályt érte. A meglepetés ér
dekében a németek tüzérségi tűzelőkészítés 
nélkül keltek át az áradó Dráván és súlyos kézi
tusa után foglaltak hídfőt Drávaszabolcs és 
Belisce körzetében.49

A drávaszabolcsi hídfő már a délelőtti órák
ban 14 kilométer széles és 4-5 kilométer mély
ségű volt. A helyzet komolyságára való tekintet
tel Tolbuhin marsall a térségbe irányította a 
szovjet 133. lövészhadtestet. Az erősítés beér
kezésének eredményeként sikerült megállítani a 
német előrenyomulást, és a szovjet csapatok 
hamarosan támadásba mentek át. Az arcvonal
szakasz védelmének irányítását ideiglenes jel
leggel a szovjet Bunyasin vezérőrnagy vette át. 
A folyamatosan beérkező szovjet erősítések el
lenére a drávaszabolcsi hídfőt csak 19-én esté
re ürítették ki a német csapatok, míg a beliscei 
hídfőt csak március 22-én sikerült felszámolnia 
a szovjet és jugoszláv csapatoknak.50

A német 2. páncéloshadsereg március 6-án 
reggel 07.55-kor megindult támadása szintén a 
védők erőinek megosztását célozta. Ugyanak
kor a Nagybajom térségéből induló támadás 
Kaposvár irányába történő kifejlesztése hadmű
veleti célokat is szolgált. Az első lépcső baiszár- 
nyán támadó 1. népi hegyihadosztálynak sike
rült a délelőtti órákra 5 kilométer mélyen beéke
lődnie a szovjet 299. lövészhadosztály védel
mébe. A szovjet ellenlökés szervezési problé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

mákból és a német tüzérség hatásos zárótüzé- 
ből adódóan kudarcba fulladt.51 Ezzel párhuza
mosan a jobbszárnyon a 16. SS-RF páncélgrá
nátos hadosztály is támadásba lendült, de tá
madása a szovjet 299. lövészhadosztály szer
vezett tüzében elakadt, és kénytelen volt kiindu
lási állásaiba visszavonulni. Ezt követően a 
LXVIII, hadtest második lépcsőjét képező 71. 
gyaloghadosztályt is harcba vetették. (A had
osztály alárendeltségében ott harcoltak a ma
gyar „Bakony“-ezred részei is.) Súlyos harcok 
után sikerült áttörniük a szovjet 73. lövészhad
osztály védelmét és 10 órára elfoglalták Jákó 
községet. A szovjet 113. lövészhadosztály és a 
bolgár 12. gyaloghadosztály ellenlökéseit a né
met és magyar erők sikeresen hárították el, 
majd felújították a támadásukat Kaposvár álta
lános irányba.52

Miután a támadók szándéka nyilvánvalóvá 
vált, március 7-ére virradó éjszaka nagy erejű 
szovjet erőket vontak össze Kaposvártól nyu
gatra. A hevenyészett védelmet kiterjedt akna
mezőkkel igyekeztek megerősíteni. Ennek kere
tében Nagybajom térségében március 6-áig 
1510 harckocsi- és 1300 gyalogsági aknát tele
pítettek a szovjet mozgó záróosztagok (további
akban: MZO), amit később még 3260 harcko
csiaknával gyarapítottak.53 A védő csapatok tá
mogatására az Ecseny melletti tábori reptérre 
telepítettek egy csatarepülő-, egy vadászrepü
lő- és egy éjszakai bombázó repülőezredet.54

Reggel öt órától a 16. SS-RF páncélgráná- 
tos-hadosztály felújította támadását a 113. lö
vészhadosztály állásai ellen. Súlyos harcok és 
veszteségek után, kora délután sikerült meg
közelíteniük a Nagybajom és Kaposvár közötti 
műutat, de az itt indított szovjet ellenlökés 
megakasztotta a német előrenyomulást. A né
met 71. gyaloghadosztály támadása sem járt 
sikerrel. Aznap csak a 16. SS-RF páncélgráná- 
tos-hadosztálynak sikerült helyi sikereket elér
nie Jákó községtől északra, de az esti órákban

indított, harckocsikkal támogatott szovjet ellen
lökés a megindulási állásaikba vetette vissza a 
német csapatokat. Március 9-ére a harcok 
alábbhagytak a térségben. Mindkét fél a légi
erejének bevetésével igyekezett gyengíteni a 
másik csapatait.55

Március 10-én, tüzérségi előkészítés után, a 
német 71. gyaloghadosztály rohamra indult a 
bolgár 12. és 10. gyaloghadosztályok részei, 
valamint a közöttük védő szovjet 960. lövészez
red ellen. A bolgár erők visszavonultak, így rövid 
időre bekerítették a szovjet ezredet, de a bolgár 
10. gyaloghadosztály tartalékainak ellenlökésé
vel sikerült felmenteni a szovjeteket. A németek 
további térnyerésének megakadályozására to
vábbi bolgár erőket manővereztettek a térség
be. Válaszként a német LXVIII, hadtest délebbre 
tolta a támadása főcsapásának irányát, és már
cius 11-én a német-magyar erőkből szervezett 
„Böttcher”-harccsoport ütközetbe vetésével 
Kisbajom-Nagykorpád irányba támadott. A 
szovjet-bolgár ellenlökések eredményesnek bi
zonyultak és visszaállították a német támadás 
előtti eredeti helyzetet. 19.35-kor a 2. 
páncéloshadsereg parancsnoksága leállította a 
támadást a LXVIII, hadtest sávjában és meg
kezdte a kellő harcértékkel bíró erőinek átmanő- 
vereztetését а XXII. hadtest sávjába, hogy ott 
próbálkozzon a szovjet 57. hadsereg jobbszár
nyának áttörésével.56

A LXVIII, hadtest jobbszárnyán, Nagyatád és 
Fleresznye között ebben az időszakban a 13. SS- 
H hegyihadosztály (valamint két páncélvonat) ré
szei védtek a bolgár 8. és 10. gyaloghadosztály
okkal szemben. Ez a hadosztály túlnyomórészt 
bosnyák önkéntesekből állt. A hadosztály aláren
deltségében kisebb német és magyar alakulatok 
is harcoltak. A március 6. és 15. közötti időszak
ban ezen az arcvonalszakaszon nem került sor 
jelentősebb harctevékenységre.57 ■
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volt a meglepetés tényezője. Szerintük a szovjetek nem várták a támadásukat.
31 Styemenko 313. o.; Rauchensteiner 104. о.; Ivanov 8. о.
32 Drama, 555. о,
33 Dráma, 204., 555. о. - A harcoló alegységek és haditechnikai eszközök vonatkozásában a német források a következő adatokat adják meg a támadókra vonatkozó

lag: 57 harcoló zászlóalj, 320 db hadra fogható harckocsi és rohamlöveg (további 220 rövid és közepes időtartamú javításon), 136 db nehéz (akkori kategóriák szerint 
7,5 cm vagy nagyobb) páncéltörő ágyú, 272 db löveg 68 ütegbe szervezve, 48 db sorozatvető 7 vetőosztályba szervezve, 172 db egyéb löveg. Ezek az adatok ki
mondottan a támadó csoportosításra vonatkoznak, és nem tartalmazzák a támadásból kimaradt erőket.

34 Drama, 198, о.
35 Ebből 339 M-13 és M-31 típusú sorozatvető!
36 Magyar szerzői közösség: Magyarország felszabadítása (továbbiakban: Felszabadítás) , Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest 1975, 291. o.; Dr. Lengyel Ferenc: A fegyve

res erők és a hadművészet fejlődése а II. világháborúban, (továbbiakban: Hadművészet), hadtörténelmi jegyzet, MH ZMKA Hadtörténetem tanszék, Budapest 1995, 
170. o.,; Drama, 206. о.

37 M. Szabó Miklós: A magyarországi felszabadító hadműveletek (Továbbiakban: Szabó), Kossuth Kiadó, Budapest 1985, 147. o.
38 HL 631. tekercs, 7214408. felvétel -  Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a március 6-i harcértékjelentésben a Dél Hadseregcsoport napi létszáma 387 903 fő volt, 

amiből a harcolók száma csak 114 886 főt tett ki, amihez hozzászámolva a harcbiztosítók 184 624 fős létszámát még mindig alatta maradt a szovjet forrásokban meg
adott értéknek.

39 HL 631. tekercs 7214159-60. felvételek, Drama 185., 563. о. -  A német csapatoknak egyenruháikról és járműveikről el kellett távolítaniuk minden olyan jelzést, amely 
hovatartozásukra utalt. Az SS-kötelékeket átnevezték és a hivatalos iratokban ezeket a „kódneveket” alkalmazták. A csapatmozgásokat éjszaka és rossz látási viszo
nyok között kellett végrehajtani, miközben elterelő jellegű csapatmozgásokat is beiktattak.

40 HL 631. tekercs 7214112-13 felvételek
41 HL 631. tekercs 7214140-50 felvételek
42 Dráma 186. o. -  A csapatok folyamatosan jelentették, hogy nem tudják teljesíteni az előrevonás időnormáit, de mindig csak ösztönző utasításokat kaptak. Mindez 

nagyfokú hangulatromlást és a felsőbb vezetésbe vetett bizalom elvesztését eredményezte.
43 HL 631. tekercs, 7214351-7214352 felvételek
44 HL 631. tekercs 7214351 felvétel; Drama, 60. melléklet; Dunántúl, 215. o.
45 HL 631. tekercs 7214351. Felvétel; Dunántúl, 214-215. o.; Drama, 60. melléklet.
46 Dunántúl, 215. o., Dráma, 562. o., Schneider: Tiger in combat Vol.1. (továbbiakban: Combat), Fedorowich Publishing Inc., London, 419. o.
47 HL 631. tekercs, 7214414. felvétel; Gosztonyi Péter: A Magyar Honvédség a második világháborúban, (továbbiakban: Magyar Honvédség), Európa Könyvkiadó, Bu

dapest 1995, 419. o.
48 Felszabadítás 297. o.; Dunántúl, 206. o., Hadművészet, 73-74. o.
49 HL 631. tekercs, 7214159-7214177. felvételek; Dunántúl 248. o., Drama, 198. о.; Felszabadítás, 300. о.
50 HL 631. tekercs 7214159-7214340. Felvételek; Hadművészet 83. o.; Dunántúl 248-249. o.; Vihar 73. o. A térségben folyó harcok érdekessége, hogy a németek olda

lán egy fehérorosz hadosztály (1. kozák lovas ho.), míg a jugoszláv csapatok soraiban a 15. „Petőfi Sándor" dd. harcolt, amely magyar nemzetiségű katonákból állt. A 
bolgár csapatok harci technikai eszközeinek zöme német eredetű volt (Skoda 38t, Panzer IV harckocsik, StuG III rlg. stb.). Mivel a támadó német csapatok alig rendel
keztek páncélosokkal, 03. 06-án külön intézkedésben hívták fel a figyelmüket arra, hogy lehetőség szerint minél több bolgár fegyvert zsákmányoljanak, hogy azokat 
saját céljaikra használhassák.

51 Dunántúl, 242. o., Felszabadítás, 301. o.
52 HL 631. tekercs, 7214415. felvétel; 214159-7214177 felvételek; Dunántúl, 243, o.; Hadművészet, 83. o.
53 Felszabadítás, 302. o. -  Ezeken az aknamezőkön március 10-én öt német harckocsi, 16 rohamlöveg és nyolc páncélozott szállítójármű futott aknára. Az aknamezők 

rendkívüli hatékonysága azzal magyarázható, hogy azokat a harc folyamán, a már valószínűsített harckocsi-veszélyes irányokban telepítették általában éjszaka, nem
egyszer közvetlen ellenséges tűzhatás alatt. Szovjet adatok!

54 Dunántúl, 243. o.
55 HL 631, tekercs, 7214159-7214242. felvételek; Dunántúl, 244-245. o.
56 HL 631. tekercs, 7214225-7214273. felvételek; Dunántúl, 246. o.
57 HL 631. tekercs 7214414. felvétel, Dunántúl, 246. o.
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