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Előszó 

Minden hadtörténet iránt érdeklődő emberben felvetődik, hogy 
szűkebb-tágabb lakóhelyén milyen események történhettek 
korábban. Így volt ez velem is. A sors úgy hozta, hogy eddig 
életemet a XI. kerültben élhettem le, ezen belül is ifjúságom a 
lágymányosi vasúti töltés közelében töltöttem, mely nem más, 
mint a Budapest ostroma során a szovjetek által „dambanak” 
keresztelt hely. E töltés volt a főváros ostroma során a leghosz-
szabb ideig kitartó frontszakasz, aholhat hétig sikerült tartósan 
megállítani a Vörös Hadsereget és visszaverni minden támadá-
sukat. 

Hogy mit jelentett a „damba”? Mihail Asik a 83. tengerész-
gyalogos dandár egykori katonája így ír erről: „Dandárunk 
számára ezek a harcok szünet nélküli fegyverropogásban egy 
vasúti töltésnél kezdődtek el, melyet valaki közölünk 
„dambának” (gátnak) nevezett el. Ezt az elnevezést a későbbi-
ek során Budapest déli katlanára is átvittük. A mi oldalunk 
mellett haladt tovább a Dombóvári út, lehetséges, hogy a ha-
sonló hangzás miatt kapta ez a terület a „damba” nevet a kö-
zönségesnek tűnő vasúti töltés elnevezés helyett, de az is lehet, 
hogy a közeli, part menti szakaszon valóban gát tartotta vissza 
a Duna vizét. A harcok ezen a részen sokáig elhúzódtak, nem 
tudtunk előbbre törni és a „damba” kifejezés minden egyes 
nappal vésztjóslóbbá vált számunkra. A szürke lőportól kormos, 
lövedékektől felszántott havon, romos utcákon keresztül cipel-
tük hátra sebesültjeinket, és az ilyenkor elhangzott „Honnan?” 
kérdésre a soha nem szűnő fegyverropogásban csak ennyit 
mondtunk „A dambától”. Ez a szó akkor mindnyájunk számára 
fenyegetően, komoran csengett. 

Tehát itt, ennél a vasúti töltésnél harcolt a híres, a Vörös 
Zászló Érdemrenddel és a Szuvorov Érdemrenddel kitűntetett 
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83. tengerészgyalogos dandárunk, mely büszkén viselte a No-
vorosszijszki és 1945 januártól a Dunai megtisztelő nevet. A 
dandár egyfolytában másfél hónapig küzdött a töltésen. Ritkul-
tak a zászlóalj sorai. A nemrég még teljes létszámú századokat 
össze kellett vonni. Ezeket egy-egy épségben maradt hadnagy 
vezette. Ritka volt az olyan harcosunk, aki még nem sebesült 
meg, vagy nem kapott légnyomást, vagy nem hűlt meg. A dan-
dár már régen az első vonalba irányította a távírászokat, a fo-
gatosokat, az egészségügyieket és a szakácsokat is. Az aknave-
tősök és a tüzérek, amikor éppen nem tüzeltek, rendszerint 
lövészárkainkban, vagy a lőréseinkben helyezkedtek el és lövé-
szekként segítettek nekünk, mert tüzelőállásaink szinte egy 
vonalban voltak a mieinkkel.”1 

Mint kutató és hadtörténelem iránt érdeklő volt szerencsém 
mélyebben foglalkozni Budapest ostromának témakörével. Ek-
kor fogant meg bennem a gondolat, hogy a töltés védelmének 
történetét és az egész dél-budai rész Budapest ostromban be-
töltött szerepét érdemes lenne megírni. Az eddig megjelent 
művek csak érintőlegesen foglalkoztak ezen területtel, miköz-
ben, mint a könyvből is kitűnik rengeteg minden elmondható. A 
XII. és III. kerületekkel kapcsolatban már jelentek meg helytör-
téneti munkák, amelyek Budapest ostromának időszakát tárják 
fel. Itt az idő, hogy a XXII. és a XI. kerületek történetével is 
megismerkedhessen az olvasó. 

A könyv három részre tagolódik. Az első egy átfogó rövid 
összegzése Budapest ostromának és ezen belül is Dél-Buda 
szerepének bemutatása. Ezt követi az ostrom eseményeinek 
napi szintű ismertetése Dél-Buda vonatkozásában, ami lénye-
gében az ostrom szinte teljes időszakát felöleli, mindössze a 
kitörés az ami már nem érintette e két kerületet. Végezetül 
pedig egy tervezett ám megvalósításra nem került német tá-
madási terv a Glückspiel hadművelettel ismerkedhet meg az 
olvasó, mely célja a Budaörsi repülőtér visszaszerzése lett vol-
na. 

                                                   
1 Mihail Asik: Emlékeim a budai önkéntes ezred harcosairól. – In: Hadtörténeti 
Közlemények, 1981, 2. szám, 261-262. oldal 
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