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Dr. Lippai Péter ezredes:

„TAVASZI ÉBREDÉS” AVAGY AZ UTOLSÓ NAGY NÉMET
OFFENZÍVA HADMŰVELETI TANULSÁGAI (3.)
Március 11-én a németek a 6. páncéloshadosz
tály kivételével már minden páncélos erejüket
bevetették. A Velencei-tótól délre támadó német
csapatok jelentős veszteségeket szenvedtek a
szívós szovjet ellenállás miatt. Feltöltésük már
csak a Velencei-tótól északra tevékenykedő né
met hadosztályok, illetve a 6. SS páncéloshad
sereg hadseregközvetlen csapatainak erőiből
és eszközeiből volt lehetséges.
A német támadás, az I. lovas- és az I. SS
páncéloshadtestek kivételével, elakadt. A ma
gyar csapatokkal megerősített 4. lovashadosz
tály a Balatonvilágos és Enying közötti terepszakaszon folytatta déli irányú előretörését. A
támadást a német 70. páncélvadász- és a ma
gyar 20. rohamtüzérosztály páncélosai támo
gatták. A nap végére a német csapatok csak a
Gamászapuszta-Jóreménységpuszta terepszakaszig jutottak. A magyar csapatok elérték a
Fenék-patak vonalát, és ott védelembe mentek
át. A szovjet 93. lövészhadosztály visszavonult
a Balatonszabadi-fürdőtelep-Balatonszabadi-Siómaros terepszakaszt védő 151. lövész
hadosztály védelmi vonalai mögé.85
A 3. lovashadosztály előrevetett osztagai 9
óra körül erőszakos átkelést hajtottak végre a
Sió-csatornán, a Kabóka-patak torkolata és
Pusztaszentmihályfa közötti terepszakaszon, és
harcászati jelentőségű hídfőt hoztak létre a nyu
gati parton. A várható szovjet ellenlökések elhá
rítása céljából előrevonták a 69. és 70. páncélvadászosztályokat.
Az I. SS páncéloshadtest jobb szárnyán a 12.
SS HJ páncéloshadosztály sikertelenül támadta
a Lajoskomárom-Irtásmajor-Tüskésmajor kör
zetében lévő szovjet hídfőállást. A hadtest kö
zépső szakaszán támadó 1. SS LAFI páncélos
hadosztály több hullámban támadta a szovjet
135. lövészhadtest állásait. Délután sikerült rö
vid időre elfoglalniuk a simontornyai vasútállo
mást, de egy szovjet ellenlökés hamarosan ki
szorította őket onnan. A 23. páncéloshadosztály
Fischer páncéloscsoportja a Simontornya-Sáregres vasútvonalat védő szovjet csapatokat tá
madta egész nap, de többszöri kísérlet után
sem ért el sikert.86
А II. SS páncéloshadtest sávjában csak helyi
jelentőségű összecsapások folytak. A 2. SS DR
páncéloshadosztály felderítőosztálya Soponya
és Kálóz térségében átkelt a Sárvíz-csatornán
és próbálta hátba támadni a Sárkeresztúrt védő
szovjet csapatokat. A német vállalkozást az idő
ben meginduló szovjet ellenlökés visszavetette
a csatorna nyugati partjára.87
A III. páncéloshadtest sávjában, a Gárdony-Agárd körzetében megindított német tá
madás a 35. gárdalövészhadtesttel szemben a
nap végéig csak 5-600 méteres területnyeresé
get tudott elérni. Ugyanakkor a szovjet csapa

tok jelentősen meggyengültek és szükségessé
vált az újabb megerősítés. Jobb híján a szintén
leharcolt szovjet 23. harckocsihadtestet csopor
tosították a térségbe.
A jobb szárnyon a 3. páncéloshadosztály tá
madása nehezen bontakozott ki a Csiribmajor-Sándor-major közötti arcvonalszakaszon.
A nap végére sikerült elfoglalni Csiribmajort, és
beékelődni a hadsereg második védőövébe.
Reggel az 1. páncéloshadosztály 30 perces
tüzérségi tűzelőkészítés után megrohamozta a
szovjet védelem Gárdony és Csiribmajor közöt
ti szakaszát és 11 órára át is törte azt. A kiszorí
tott szovjet csapatok a Kisvelence-Pusztacsongrád terepszakaszon kiépített második
hadsereg-védőövbe vonultak vissza. Az üldö
zésbe átment német csapatok megközelítették
ezeket az állásokat.88
*
Március 12-én a németek tovább erőltették a tá
madást az I. lovas- és az I. SS páncéloshadtest
sávjában is. A német 4. lovashadosztály ugyan
elérte a Sió-csatorna vonalát, de ott elakadtak a
szovjet 93. és 151. lövészhadosztály vonalai
előtt. A németek erőiket az ádándi hídfőbe von
ták össze. Arcvonalszakaszukat a magyar 25.
gyaloghadosztály részei vették át. A magyar 25.
gyalogezred a délután folyamán még támadás
sal próbálkozott Enying körzetéből Balatonszabadi irányába, de a másnap hajnalig tartó
harcok nem hoztak jelentősebb sikert.
A 4. lovashadosztály több kötelékét azért
csoportosították az ádándi hídfőbe, hogy a 3.
lovashadosztály részeivel együtt egy ideiglenes
csapásmérő csoportosítást alkossanak, és
részt vegyenek a Kaposvár irányába tervezett
támadásban. Ettől a naptól kezdve a térségben
mindkét fél védelemre rendezkedett be. A né
met-magyar támadás kifulladt.83
A 12. SS-HJ páncéloshadosztály sikertelenül
próbálkozott a nap folyamán a Mezőkomárom-Lajoskomárom-Középbogárd-Harasztbogárd-Irtásmajor-Tüskésmajor térségében lévő,
12 kilométer széles és 6 kilométer mélységű
szovjet hídfő felszámolásával. Az ott védő 74.
és 66. lövészhadosztályok erői szilárdan tartot
ták állásaikat. Egyedül a balszárnyon, Ozora
térségében tudták a német 25. páncélgránátosezred rohamcsoportjai megközelíteni a Sió-csa
tornát, de ennek már nem volt különösebb
jelentősége.90
Az 1. SS LAH páncéloshadosztály négyórás
kemény próbálkozás után, reggel 0800-kor,
Simontornyától nyugatra áttörte a szovjet 135.
lövészhadtest védelmét, és benyomult a köz
ségbe. A település szélén álló bőrgyár területén
a szovjet csapatok a 208, nehézrohamlöveg-

dandár páncélosai által támogatott, rendkívül
erős ellenállást fejtettek ki. Késő délután a bal
szárnyon támadó 23. páncéloshadosztály erős
tüzérségi tűzelőkészítés után, a 128. páncélvadászosztály két századának támogatása mel
lett, két irányban hajtott végre támadást. Táma
dásukat a Sáregrest védő szovjet 202. lövész
hadosztály csapatai visszaverték. A német
harckocsik a Simontornya-Cece műútig és vas
útvonalig törtek előre, de az erős szovjet elhárí
tó tűz miatt megállásra kényszerültek, majd
megindulási állásaikba vonultak vissza.
A III. páncéloshadtest támadási sávjában a
szovjet 35. gárdalövész- és a 23. harckocsi
hadtest erői szilárdan tartották a hadsereg-védőövet a Kisvelence és Pusztacsongrád közötti
terepszakaszon. A bal szárnyon támadó 1. pán
céloshadosztály eredménytelenül támadta a
szovjet állásokat.91 Az áttörés érdekében
Tükrösmajor és Csiribmajor térségében ütkö
zetbe vetették a 6. páncéloshadosztályt. A dél
előtt folyamán sikerült elfoglalniuk Pusztaszabolcsot, és beékelődniük a hadsereg-védő
övbe a 35. és 30. gárdalövészhadtestek csatla
kozásánál. A 6. páncéloshadosztály sikere ösz
tönzőleg hatott az egész hadtest tevékenységé
re. A „Weymann”-páncéloscsoport elfoglalta
Zichy-Újfalut, sőt néhány alegysége Hippolytpusztáig tört előre, de ott elakadt a támadás.92
*
Március 13-án az időjárási viszonyok sokat ja
vultak, s így megnőtt mindkét fél légierejének
aktivitása. A németek tovább erőltették a táma
dást a Sárvíz-csatornától nyugatra is, de szá
mottevő eredmény nélkül. Az I. lovashadtest
sávjában csak helyi jelentőségű harcok bonta
koztak ki. A siófoki hídfőben a szovjet 93. és
151. lövészhadosztályok reggeltől kezdve több,
páncélosokkal támogatott ellenlökést vezettek a
magyar 25. gyaloghadosztály védelmi vonalai
ellen. A szovjet támadásokat sikerült visszaver
ni. Ezzel egyidejűleg a jobb szárnyon a 20. ro
hamtüzérosztály páncélvadászainak tűzfedezete mellett meginduló magyar támadás Siófok
északkeleti széléig jutott ki, de a szovjet ellenlö
kés megindulási állásaiba vetette vissza a ma
gyar csapatokat.93
Március 13-ára virradóan az I. lovashadtest
ideiglenes csapásmérő csoportosítása a Sió
csatorna nyugati partján hídfőjét csak 3 kilomé
ter szélességben és 2 kilométer mélységben
tudta bővíteni Ádánd község körzetében. A 69.
és 70. páncélvadászosztályok harcba vetésével
sikerült
5
kilométerre
megközelíteniük
Nagyberényt. Elvágással fenyegették a fontos
szovjet utánpótlási útvonalnak számító Siófok-Kaposvár vasútvonalat, amely támadásuk
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egyik célja lett volna.94 A német hídfő felszámo
lása céljából a szovjet 66. lövészhadosztály
páncélosokkal támogatott ellenlökést hajtott
végre, de támadási célját nem tudta teljesíteni.
Az I. SS páncéloshadtest jobb szárnyán a 12.
SS HJ páncéloshadosztály továbbra sem tudta
felszámolni
a
Mezőkomárom-Kenyérmezőpuszta-Tüskésmajor körzetében védő
szovjet 74. lövészhadosztály által megszállva
tartott hídfőt. A jobb szárnyán magyar csapa
tokkal megerősített 26. SS páncélosgránátosezred támadott Lajoskomárom irányába.95 Még
a hajnali órákban a 25. SS páncélgránátos-ezred harccsoportjai több sikertelen kísérlet után
végül átkeltek a Sió-csatornán, és egy 2x1,5 ki
lométeres harcászati hídfőt létesítettek a nyuga
ti parton.96
A nap folyamán az 1. SS LAH páncéloshad
osztály elkeseredett harcokat vívott Simontornya birtoklásáért. Miután sikerült megtörni a
bőrgyár területét védő szovjet csapatok ellenál
lását, a harcok átterjedtek a település belső ré
szeire, ahol súlyos helységharc alakult ki. Ezzel
egy időben a jobb szárnyon támadó német csa
patok a községtől nyugatra átkeltek a Sió-csa
tornán, és a partváltás gyorsítása érdekében
azonnal megkezdték egy hadihíd építését a ko
rábban felrobbantott közúti és vasúti hidak
közelében.97
Az I. SS páncéloshadtest bal szárnyán táma
dó 23. páncéloshadosztály reggel O800-kor,
majd délután 1500 órakor indított támadásai
összeomlottak a Sáregres körzetében védő
szovjet 202. és 337. lövészhadosztályok elhárí
tó tüzében. A 1600-kor végrehajtott német csatarepülő-támadás után megindított harmadik
roham egyórás, véres küzdelem és páncélos
utász kötelékek, valamint páncélvadászok harcbavetése eredményeként lassan tért nyert, és
elkeseredett helységharcba ment át. A közsé
get védő szovjet 202. lövészhadosztály 1900-kor
megkezdte a település kiürítését. A szovjet csa
patokkal közvetlen harcérintkezésben lévő né
met 128. páncélgránátos-ezred a községen kí
vül arra kényszerült, hogy beássa magát, mert a
szovjet csapatok egy friss lövészezredet kaptak
megerősítésül. A német csapatoknak nem sike
rült menetből birtokba venniük a Malom- és Sár
víz-csatorna két hídját, amelyek lehetővé tették
volna a Cece irányába történő gyors előreny
omulást.98
A 23. páncéloshadosztály harckocsijainak
zöme továbbra is a Sáregres és Simontornya
közti vasút és műút vonalán harcolt.99 A harcok
során több szovjet páncélost is megsemmisítet
tek, de nem tudtak lényegesen előrenyomulni,
és a nap végére kénytelenek voltak megindulá
si állásaikba visszavonulni.100
A Sárvíz-csatornától keletre, főként a Velencei
tótól délre fekvő Gárdony körzetében bontakoz
tak ki heves harcok a III. páncéloshadtest sávjá
ban. A német támadás a 35. gárdalövész-hadtest 78. és 163. lövészhadosztályát érte. Az áttö
rést a Dunához most sem sikerült kierőszakolni
uk. A hadtest jobb szárnyán támadó 1. páncélos
hadosztály délről akarta megkerülni a kisvelencei
szovjet támpontot. Az 509. nehézpáncélos-osztály 15 Tiger-ll-je és a 24/I. páncélos-osztály 27
harckocsija a hajnali órákban megközelítette az
ellenség hadsereg-védőövét, de a páncélosok
elakadtak Hajdútanyánál és Tükrösnél az akna
mezőkön, amelyeket előző este a szovjet mozgó
záróosztagok telepítettek. Ezt kihasználva a
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szovjet 23. harckocsihadtest ellenlökést hajtott
végre, ami az 1. páncéloshadosztályt Agárdig
vetette vissza. A szovjet ellenlökést csak Agáré
nál sikerült feltartóztatni, majd visszaszorították a
szovjet csapatokat kiinduló állásaikba. A hadse
reg-védőöv peremvonala előtt a német támadás
ismét elakadt.101
A III. páncéloshadtest középső arcvonalsza
kaszán támadó 6. páncéloshadosztály igyeke
zett kifejleszteni az előző napi sikereit. Támadá
suk azonban elakadt a szovjet tüzérség zárótüzében. A24/I. „Panther" páncélososztály Tükrö
sért és Pusztaszabolcsért folytatott harcokat. A
3. páncéloshadosztály, előző napi sikereit kifej
lesztve elfoglalta Ferenc-majort, de ott támadá
sa kifulladt.102
*
Március 14-én az időjárás tovább javult. A hő
mérséklet elérte a 13 Celsius-fokot. A Balatontól
a Velencei-tóig húzódó arcvonalon fokozatosan
a szovjet 26. és 27. hadseregek vették át a har
cászati kezdeményezést.
A 93. és 151. lövészhadosztályok Balatonszabadi körzetéből ezrederejű ellenlökést haj
tottak végre északi irányba, amivel visszavonu
lásra kényszerítették az ott védő magyar 25.
gyaloghadosztály részeit. A magyar csapatok a
Fenékiborzót-patak keleti partjának terepszaka
száig hátráltak. A harcok csak 14-én 0900 körül
csendesedtek el.103
Ugyancsak a hajnali órákban, a szovjet 66.
lövészhadosztály, tüzérségi és harckocsi-támo
gatás mellett, több támadást indított a 3. és 4.
lovashadosztályok által védett ádándi hídfő el
len. A nap során nyolcszor próbálkoztak a hídfő
felszámolásával, de eredménytelenül. Tolbuhin
marsall elrendelte a Sió balatoni zsilipjeinek
megnyitását, amivel sikerült elérnie, hogy a víz
szint 60 centiméterrel megemelkedett.104 Ez je
lentősen megnehezítette a német csapatok át
kelését, illetve nyugati hídfőik utánpótlását.101'
Az I. SS páncéloshadtest jobb szárnyán a 12.
SS HJ páncéloshadosztály folytatta a
mezőkomáromí szovjet hídfő elleni támadásait.
Itt csak a német alárendeltségben harcoló ma
gyar 14. „Dobó" gyalogezred részei értek el né
mi sikert azzal, hogy sikerült visszafoglalniuk
Lajoskomáromot.
Az 1. SS LAH páncéloshadosztály sávjában a
Simontornyától délre kialakított német hídfőkért
folytak heves harcok. A szovjet 233. és 236. lö
vészhadosztályoknak a 208. nehézrohamlövegdandár által támogatott sorozatos ellenlökéseit
a német csapatok sorra elhárították. A bal szár
nyon harcoló 23. páncéloshadosztály sávjában
viszonylagos nyugalom uralkodott, csak a
Dunaföldvár térségében összpontosuló szovjet
nehéztüzérség lőtte a német állásokat.106
А II. SS páncóloshadtest sávjában a jobb
szárnyon támadó 44. birodalmi gránátoshad
osztály, együttműködve a „Wislezeny" SS-harccsoporttal, koncentrált támadást indított
Sárkeresztúr ellen. Északkelet felől sikerült be
törni a községbe. Ezzel egy időben a 2. SS DR
páncéloshadosztály felderítőosztálya délnyu
gatról hatolt be a faluba. Kezdeti sikerek után a
36. gárdalövész-hadosztály és a 110. harcko
csidandár ellenlökése kiszorította a német csa
patokat Sárkeresztúrról.
A III. páncéloshadtest egy utolsó kísérletet
tett, hogy a szovjet 27. hadsereg jobb szárnyán,

majd közepén áttörést erőszakoljon ki a Duná
hoz. Ennek érdekében az 1. és 6. páncéloshad
osztályokat megerősítették a Székesfehérvár
körzetéből átcsoportosított 3. SS „Totenkopf"
(továbbiakban: T) páncéloshadosztály egy
harccsoportjával. Mivel nappal a támadás nem
sikerült, éjszaka is folytatták, de továbbra is
eredménytelenül. Másnap Pusztaszabolcs és
Kisvelence között ideiglenesen védelembe
mentek át a német csapatok. A 3. páncéloshad
osztály Zichy-Újfalutól nyugat-délnyugatra még
egy utolsó támadást indított a szovjet védelem
áttörése érdekében. Hamarosan súlyos harcok
bontakoztak ki Ferenc-majornál, ahol a szovjet
csapatok harckocsik támogatása mellett ellen
lökést indítottak. Az ellenlökést a németek elhá
rították, de további sikereket már nem tudtak el
érni és maguk is több páncélost vesztettek. Alii.
páncéloshadtest támadása ezzel végleg kiful
ladt és másnap a teljes arcvonal szakaszán vé
delembe ment át.107

Március 15-én szintén csak helyi jelentőségű
harcok folytak. A német támadás a teljes arcvo
nalon leállt, és a német-magyar csapatok véde
lembe mentek át. A támadók elérték kulminációs pontjukat. Az 3. lovashadosztály jobb szár
nyán harcoló magyar 25. gyaloghadosztály ré
szei több sikertelen ellenlökést hajtottak végre
Balatonszabadi térségében. Az ádándi német
hídfő elleni szovjet támadások is kudarcba ful
ladtak, sőt Pélpuszta körzetében a szovjetek te
rületfeladásra is kényszerültek. Az I. lovashad
test bal szárnyán bevetett magyar 14/1. és III.
zászlóaljak érték el a nap legjelentősebb sike
rét, amikor elfoglalták Mezőkomárom községet.
Az I. SS-páncéloshadtest sávjában a néme
tek az 1. SS LAH páncéloshadosztály 26. és 23.
páncélosezredeiből egy áttörő-csoportosítást
hoztak létre Simontornya körzetében. A szovjet
189. csatarepülő-hadosztály közel 40 II—2-es
csatarepülőgépe sikeres koncentrált támadást
indított a csapatösszpontosítás ellen. A hadtest
sávjában más jelentősebb harccselekményre
nem került sor.106
А II. SS páncéloshadtest sávjában a 44. biro
dalmi gránátoshadosztály, megerősítve a 2. SS
DR páncéloshadosztály 9 páncélosával, még
egy utolsó támadást indított Sárkeresztúr birtok
bavételéért. Az estig elhúzódó harcok nem hoz
ták meg a német sikert.109
A nap folyamán a főcsapás irányában a né
metek elérték a legtávolabbi, Balaton-Mezőkomárom-Simontornya-Hatvanpuszta-Sárkeresztúr,
észak-Henrik-major-Sárosd, nyugat-Sáregres,
kelet-Pusztaszabolcs, nyugat-Gárdony terepszakaszt. Az adott vonalban támadásuk el
akadt.
Másnap a terveknek megfelelően megindult
a Vörös Hadsereg bécsi támadó hadművelete,
amely hamarosan nehéz helyzetbe hozta a Du
nántúlon harcoló német csapatokat.110

ÖSSZEGZÉS
A tíz napig tartó harcok során a németeknek si
került áttörniük a támadásuk főcsapásának irá
nyába eső szovjet 26. hadsereg fő és második
védelmi övét. A Sárvíz-csatornától nyugatra kö
zel 30 kilométert, míg a Velencei-tótól délre
mintegy 12 kilométert sikerült előretörniük, de
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Múltunk
nem tudtak kijutni a Dunához és nem sikerült
szétszakítaniuk a 3. Ukrán Front erőit. A rendel
kezésükre álló erők és eszközök kevésnek bizo
nyultak a kiépített szovjet védelemmel szem
ben. Elvesztették támadóképességüket és 15-én
estére védelembe kényszerültek anélkül, hogy
hadműveleti céljaikat teljesítették volna.1"
A „Tavaszi ébredés” fedőnevű ellentámadás
veszteségei mindkét félnél súlyosak voltak. Né
met források szerint a német I. lovas-, I. SS- és
II. SS-páncéloshadtestek sávjában március 6.
és 15. között összesen 63 szovjet harckocsi és
47 rohamlöveg semmisült meg, valamint 12
harckocsit üzemképesen ejtettek zsákmányul a
német csapatok. Lelőttek 13 szovjet repülőgé
pet, foglyul ejtettek 510 vöröskatonát, és a né
met csapatok temettek el kb. 2100 szovjet ha
lottat. A német III. páncéloshadtest sávjában a
németek megsemmisítettek 57 szovjet harcko
csit, 29 rohamlöveget, 18 repülőgépet, és fog
lyul ejtettek 276 szovjet katonát. Ezek az adatok
nem tartalmazzák a szovjetek által eltemetett
halottakat, az eltűntnek nyilvánítottakat, a sebe
sülteket és az elvontatott sérült harcjárműveket.
A német 6. SS páncéloshadsereg ezzel
szemben saját nyilvántartásai szerint elvesztett
14 818 embert (halott, eltűnt, sebesült), közülük
2451 volt a halott."2A szovjet adatok szerint a 6.
SS páncélos- és 6. (tábori) hadseregek együt
tes vesztesége a következőképpen alakult:
23 000 halott, eltűnt és sebesült, kb. 400 páncé
los és 50 repülőgép."3 Ugyanakkor német ada
tok szerint a német csapatok élőerővesztesége
a Dunántúl térségében március 6. és 13. között
valamivel több, mint 13 000 fő.
A „Tavaszi ébredés” a német hadsereg utolsó
nagyobb támadó hadművelete volt a második
világháború során. Lefolyása tükrözte mindazo
kat a jellemzőket, amelyek a háború során a né
met fél részéről a támadás, a szovjet fél részé
ről a védelem tekintetében kifejlődtek. Ugyanak
kor magán viselt több olyan sajátosságot, ame
lyek a harcot befolyásoló általános és speciális
tényezőkből fakadtak. Ezek közül a harctéri kö
rülmények (terep, időjárás, év- és napszak stb.)

nagymértékben befolyásolta mindkét fél tevé
kenységét.
A támadás kezdetére a szovjet hadvezetés
nek viszonylag pontos adatok álltak rendelkezé
sére a készülő támadásról, így a németek által
vélelmezettnél felkészültebben várták a csapást
műszakilag jól előkészített állásaikban. A szov
jetek hídfőben voltak kénytelenek kiépíteni vé
delmüket, amelyből adódott, hogy a védelmi
sáv mélységi lépcsőzöttségét erősen befolyá
solta a távolság a Dunától. Ez a tény, párosulva
más tényezőkkel (erőviszonyok stb.) nagymér
tékben befolyásolta a hadműveleti felépítést és
a védelmi hadművelet formáját (állóvédelem).
Az adott helyzetben helyesen döntött úgy a
szovjet hadvezetés, hogy a fő erőkifejtést a vé
delem harcászati zónájának megtartására
összpontosítva, állóvédelemmel hárítja el a né
met támadást. Belátták, hogy a német páncé
los-erőfölény és a kora tavaszi időjárási viszo
nyok számukra sem tesznek lehetővé jelentős
páncélosmanővereket a terepen. A korlátozott
mélység miatt kellett a fő erőkifejtést a véde
lem harcászati zónájának megtartására össz
pontosítaniuk. Ez egy sajátos harcrendet, illet
ve hadműveleti felépítést követelt meg a külön
böző kötelékektől, amelynek méretei kisebbek
voltak, mint általános körülmények között. En
nek ellenére a védelem lépcsőzöttségében tö
rekedtek a bevált elvek alkalmazására. Leg
többször sikerült jól összehangolniuk a védő
csapatok tüzét a támogató tüzérség és a légi
erő csapásaival, valamint mozgó záróoszta
gok tevékenységével.
A szovjet hadvezetés jól ismerte fel az adott
viszonyok közötti lehetséges harceljárásokat. A
német harckocsifölény tudatában nem kockáz
tatta saját páncéloserőinek ellenlökések és el
lencsapások során történő felmorzsolódását. A
harckocsikat és a rohamlövegeket általában, az
általánostól eltérően, nem koncentráltan hasz
nálták, hanem a védelem megszilárdítása érde
kében széttagoltan, főként páncélelhárító körle
tekben. A terep- és időjárási viszonyoknak meg
felelően, a jól előkészített manőverutak beren

A HARCOLÓ FELEK VESZTESÉGEI (N émet adatok) Forrás: BA/MA: RH10 - Z ustandberichte; M aier 268. о.
Veszteség

Elesett
Számlált halott
Feltételezett halott
Sebesült
Eltűnt
Fogságba esett
Személyi veszteség
Megsemmisült vagy
ellenség által zsákmányolt:
• Harckocsi és rohamlöveg
• Lövészpáncélos
• Löveg
• Páncéltörő löveg
• Légvédelmi ágyú
• Aknavető
• Géppuska
• Reaktív páncéltörőfegyver
• Géppisztoly
• Földi csapatok által lelőtt
repülőgépek

Német
03. 06-13.
„Dél”
Hadsereg
csoport
2 451
-

11 116
1 251
?
14 818

Szovjet és bolgár
„F”
Hadsereg
csoport
03. 06-13.
983
2 858
740
?
1498
?
13
2 498

67

?
?
?
?
?
?
?
?
?

?

?

46
5
19
-

2
22
171
-

03. 01-17.
3 282
1 800
?
?

935
4 533

1325
6 407

3. jugoszláv
hadsereg

03. 06-13.
671

2018
266
?
2 955

152

237

-

-

20
415
67
310
112
98

26
507
11
96
465
166
131

?
?
?
?
?
?
?
?
?

20

30

?

-

dezése mellett állóvédelemmel hárították el és
merítették ki a német támadást. Helyzetüket to
vább bonyolította, hogy a védelmi hadműveletet
úgy kellett végrehajtani, hogy közben megőriz
ze támadóképességét a bécsi támadó hadmű
velet céljából. A három irányból meginduló né
met támadással szemben jóval kisebb eszköz
sűrűséget tudtak produkálni, mint például
Kurszknál. Kötelező tartalékaik miatt (bécsi tá
madó hadművelet) erőforrásaik erősen korláto
zottak voltak, amit erőik kevésbé veszélyeztetett
arcvonalszakaszokról történő átcsoportosí
tásával igyekeztek ellensúlyozni. A kötelező tar
talékképzés különösen a páncélosok területén
volt megszorító, ami eleve korlátozta a mozgé
kony védelem lehetőségét.
A Frühlingserwachen jó példáját mutatta a né
metek harckocsi-alkalmazási elveinek, illetve an
nak, hogyan szólt bele a felső német politikai ve
zetés nemcsak a hadászati, de a hadműveleti és
időnként a harcászati szintű döntésekbe is.'14 A
németek igyekeztek kihasználni a korszerű haditechnikai eszközeikben rejlő lehetőségeket és
kamatoztatni a manőverező hadviselésben szer
zett gazdag tapasztalataikat. Erre és a szovjet
vezetésfelfogástól merőben eltérő (küldetésori
entált - Auftragstaktik) parancsnoki szemléletük
re túlzottan is alapozva, olyan erőviszonyokkal
kezdték meg a támadó hadműveletüket, amely
eleve bizonytalanná tette a kiépített szovjet vé
delem áttörését. Helyzetüket rontotta, hogy az
időjárási és a terepviszonyok a manőverező jel
legű támadó harchoz nem voltak ideálisak.
A hatalom koncentrációjával együtt járó dön
tési centralizáció - a korábban virágzó küldetésorientált vezetési szemlélettel ellentétes tenden
ciaként - a háború végén már általánossá vált. A
német csapatok, részben ennek köszönhetően,
elvesztették azt a vezetési fölényt, amely a má
sodik világháború első időszakában jellemezte a
német katonai vezetést, és amely képes volt bi
zonyos fajta mennyiségi hátrány kiegyenlítésére
is. A hadművelet jól példázza, hogy miközben a
német vezetési felfogásban a központosítás ele
mei felerősödtek, addig a szovjet vezetésszem
léletben a decentralizált elemek fejlődtek a há
ború korábbi időszakához képest.
Nem elhanyagolható tényező, hogy a háború
utolsó időszakára a szovjet parancsnoki gárda
tapasztalata és önállósága is jelentős mérték
ben megnőtt, ami segített abban, hogy a hely
zetnek megfelelően gyors és hatásos manőve
reket tudjanak végrehajtani. A Sztálin által veze
tett SZTAVKA ugyan továbbra is messze volt a
küldetésorientált vezetés szellemiségétől, de ko
rábban elképzelhetetlenül nagy döntési szabad
ságot adott a front- és hadseregparancsnokok
nak még akkor is, ha időről időre beleszóltak az
alárendeltek hatáskörébe tartozó döntésekbe.
Az időjárási viszonyok következtében meg
romlott terepviszonyok erősen korlátozták a nagy
mozgékonyságú páncélos és gépesített csapa
tok manővereit. Az ellentámadás megtervezésé
nél a német parancsnokok - noha nem hanya
golták el a terep és az időjárás értékelését szakmai érveket nem tudták érvényesíteni Hitler
akaratával szemben. A környezeti tényezők, a
meglepetés tényezőjének eljátszása (garami har
cok), valamint korlátozott cselekvési szabadsá
guk miatt nem tudták kihasználni a páncélosok
tekintetében meglévő bizonyos fölényüket. Eh
hez még hozzájárult, hogy a támadás megkez
désének időpontjáig a német páncélosok jó ré
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sze nem érkezett be a megindulási állásokba. A
csak helyi erőfölénnyel indított támadások során
különösen nagy jelentősége van a támadás kez
deti szakaszában mórt maximális erejű csapás
nak és a gyors lefolyásnak, amit az akkor már
érezhető üzemanyaghiány is indokolt volna. A
páncélosok késése ezt erőteljesen aláásta.

Múltunk
Jelentős szerepet kapott a légi helyzet is,
amelyben egyértelmű volt a védők fölénye. A
hadművelet teljes ideje alatt a szovjetek kezé
ben volt a légi fölény, amit tovább növelt az a
tény, hogy a szovjet csapatok már a német
hadműveleti mélységben támogatást kaptak a
térségben működő amerikai 15. légi hadsereg

erőitől is, akik sikeresen rombolták a német
utánpótlási útvonalakat.
A fenti körülmények között egyértelműen a
mennyiségi tényezők döntötték el az ütközet ki
menetelét, amelyek viszont összességében a
védőknek kedveztek. ■
(Vége)

85 Balatoni csata. 195. o.; Dunántúl. 238. o.
86 HL 631. tekercs, 7214243-7214259. felvételek; Hadművészet. 89. o.; Szabó 153. o.; Balatoni csata. 195. o.; Dunántúl. 231. o.
87 Dunántúl. 229. o.
88 Dunántúl. 222. o.; Kleine-Kühn: Tiger (továbbiakban: Kleine), M otorbuch Verlag, Stuttgart 1976, 276-277.0.. A harcok hevességét mutatja, hogy a tám adóéket alko
tó 509. nehézpáncélos-osztály, 25 Tig er-ll-je é s a kísérő 113. páncélosgránátos-ezred lövészpáncélosai Velencefürdő körzetében a szovjet 23. harckocsihadtest 28
harckocsijának és a 207. nehézroham löveg-dandár 65 SZU-100-as páncélvadászának összefogott tüzébe kerültek. Három Tiger II. nehéz-harckocsi telitalálatot kapott
és m egsem m isült, de a többi német harckocsi elkeseredett harcban m egsem m isítette a beásott szovjet páncélvadászok zöm ét, és elfoglalta az egyik m agaslatot. Igaz,
a győzelem ért drágán kellett fizetni: m indössze két ném et nehézharckocsi m aradt harcképes. Ez volt az első alkalom, hogy a ném et kötelék T iger-ll harckocsijai az új
nak számító SZU -100-as páncélvadászokkal kerültek szembe.
89 Balatoni csata. 197. o.; Dunántúl 237. o.
90 Balatoni csata. 197. o.; Dunántúl 237. o.
91 A tám adás során 9 német harckocsi se m m isült meg, miközben kilőttek 24 szovjet páncéltörő ágyút.
92 HL 631. tekercs, 7214260-7214273. Felvételek; Hadművészet, 89, o.; Balatoni csata 198. o.; Dunántúl 223. o.
93 Ennek során hat magyar páncélvadászt lőttek ki a szovjet csapatok.
94 Dunántúl. 237. o.
95 14. D obó István gyalogezred két zászlóalja
96 Balatoni csata, 200. o.
97 Balatoni csata. 200. o.
98 Dunántúl 234. o. A Sáregresért folytatott h arcokban a németek hét szovjet páncélos kilövését jelentették.
99 Dunántúl. 235. 0 . - 1 1 Panther harckocsi, 6 T ig e r-I harckocsi, 2 S tu G -lll roham löveg, 2 StuG -IV roham löveg. Az említett 6 Tigris-I harckocsi és 2 StuG -IV roham löveg a korábbi harcérték-jelentésekben nem szerepelt. Magyarországon nagyon kevés ilyen típusú páncélos harcolt. Hat Tigris-I harckocsiról még február végén tettek
em lítést a német jelentések, amikor is még a 3. SS Totenkopf páncéloshadosztály állom ányában em lítik őket.
100 Balatoni csata. 201. o.; Dunántúl 234. o.
101 Dunántúl. 223. o.
102 Dunántúl. 225. o.
103 Dunántúl. 239. 0 .
104 HL 631. tekercs 7214287-7214301. felvételek; H adművészet. 90-91. o.; Szabó 153. o.
105 HL 631. tekercs 7214287-7214301 felvételek; Hadművészet. 90-91. o.; S zabó 153. o,
106 Balatoni csata. 205. o.
107 Dunántúl. 226.0. - A szovjet ellenlökések páncélostám ogatásának m egjelenése m ár előrevetítette, hogy a szovjet csapatok m egkezdték az ellencsapás feltételeinek
m egteremtését.
108 Balatoni csata. 207. o.
109 Dunántúl. 229. o.
110 HL 631. tekercs 7214302-7214312. Felvételek; Hadművészet. 91. o.; Vihar. 73. o. - Gosztonyi Péter szerint erre az időpontra a 3. Ukrán Front is végére ért alkalm az
ható erejének. Tolbuhin marsall engedélyt kért és ka po tt Sztálintól, hogy m egkezdje a D unáig történő visszavonulást. A német csapatok végső kifulladása ezt m ár nem
tette szükségessé.
111 Hadművészet. 91. o.
112 BA/MA: RH10 Zustandberichte. - Ezek az a d a to k nem tartalmazzák sem az alárendelt m agyar alakulatok veszteségeit, sem az „E ” hadseregcsoport veszteségeit.
113 Balatoni csata. 207. o. - A mű végig a 6. SS p án céloshadsereg alá re n de ltjén e k tekinti a III. páncéloshadtestet, noha a korabeli nyilvántartások szerint az a 6.
tá b o ri h ad sereghez tartozott; Drama. 56. о.; S zabó. 155. о: Szovjet a da to k ra hivatkozva 40 000 katonát, 300 löveget és aknavetőt, m integy 500 h arcko csit és roham löveget, 1300 különféle gépjárm űvet, va la m in t kétszáznál tö b b re pü lő gé p e t említ; az a da tokb a n m egfigyelhető jelentős eltérések a két fél eltérő érdekeiből
is fakadhatnak!
114 Goebbels, Joseph: Tagebücher 1945. Hoffm ann und Campe, Dortm und 1992., 84. o.

A ZRÍNYI KIADÓ ÚJDONSÁGA
M. S Z A B Ó M IK L Ó S

S Z U P E R T IT K O S
ALAKULAT

Az MN 1480 hadműveleti-harcászati
rakétadandár története
(1963-1991)

52

2010/3

M. Szabó Miklós:

Szupertitkos alakulat
-A z MN 1480 hadműveleti-harcászati rakétadandár története (1963-1991)
Ár: 2990 Ft, keménykötés, 136 oldal

Zrínyi Kiadó - HM Zrínyi Nonprofit Kft.
1087 Budapest, Kerepesi út 29/B • Telefon: 459-5371,459-5373 Fax: 459-5383
E-mail: gyoredina@armedia.hu, kenderes@armedia.hu
Könyveinket megtekintheti a www.honvedelem.hu oldalon.
Minden könyvünk 20% kedvezménnyel kapható a kiadóban.
Könyveink teljes választéka megtalálható a Zrínyi-profiIboltokban:
Teleki Téka Könyvesbolt 1088 Bp., Bródy S.u.46. Tel.: 266-0857 www.telekiteka.com
Stúdió Könyvesbolt 1138 Bp., Népfürdő u. 15/d. Tel.: 359-6461 www.kornetas.hu
Bookline Online Áruház www.bookline.hu

