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II. RÉSZ 

Harcaink Buda felszabadításáért 

December 8-tól 20-ig a 99. és 316. lövészhadosztályok kemény harcokat 
vívtak a jobbparti hídfő kiszélesítéséért és sorra visszaverték az ellenség 
dühödt ellenlökéseit. A hídfőállás felszámolására a hitleristák Elvira-ma
jor—Martonvásár vonalából harcbavetették a 8. páncélos hadosztályukat. 
Egy ezrednyi gyalogsággal, 55 harckocsival, négy rohamlöveggel és nyolc 
páncélozott csapatszállító járművel ellenlökést hajtottak végre Kismarton 
irányában. A 206. lövészezred hátrálni kényszerült. A fasiszták mégsem 
érték el céljukat. A hadtest egységei — a 37. lövészhadtesttel együttmű
ködve -r- súlyos harcokban másnapra megállították a hitleristák előretöré
sét. A további harcok során csapataink megjavították helyzetüket, vissza
vetették az ellenséget és szorosan felzárkóztak a Margit vonal fővédőövéig. 
Ezzel fedeztük a 2. gárda gépesített hadtest összpontosítását a hídfőben. 

Ebben az időben változások mentek végbe a hadtest állományában. De
cember 14-én a hadtest alárendeltségébe került a 83. önálló tengerész
gyalogos dandár, amely Csepel-szigeten foglalt védelmi állást. 

December 15-én a 68. gárda-lövészhadosztályt védelmi körletével együtt 
a 18. gárda-lövészhadtestnek adtuk át. 

December 20-án a 46. hadsereg csapatai (a hadsereg ekkorra már a 3. 
Ukrán Front kötelékébe került át) erős tüzérségi és légi előkészítés után 
támadásba lendültek, áttörték a jól megerősített Margit vonalat és meg
kezdték a harcot Budáért. A 18. harckocsihadtest december 26-án elfog
lalta Esztergomot. így jött létre az ellenség budapesti csoportosításának 
bekerítése. 

A 46. hadsereg csapatainak támadásában részt vettek hadtestünk 99. és 
316. lövészhadosztályai is. Ezek december 26-án kijutottak Buda délkeleti 
peremére. 

A hídfőállás kiszélesítéséért vívott harcokban a Duna jobbpartján és a 
Buda elleni támadás során harcosaink szilárd harci szellemről, fölényes 
katonai szakértelemről tettek tanúbizonyságot. Mint mindig, most is a kom
munisták és komszomolisták jártak az élen. A bátorság, a férfias helyt-
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állás és szilárd elszántság példáját mutatták, és a gyűlölt ellenséggel szem
beni hősies harcra buzdították a személyi állományt. 

Budán kegyetlen harcok folytak. Az ellenség vadul ellenállt. A német pa
rancsnokság bejelentette, hogy kíméletlenül kiirtják mindazok családtag
jait, akik megadják magukat, vagy feladják állásaikat. Emellett Hitler 
ünnepélyes ígéretet tett a Budapesten bekerített fasiszta csoportosulás ki
szabadítására. 

Grigorovics vezérőrnagy, a 23. lövészhadtest parancsnoka és Andrjusenko e:*>.des, 
törzsfőnök a Dunán való átkelés tervét tanulmányozzák 

Egységeink harccal foglalták el nemcsak az egyes házakat, hanem min
den egyes emeletet is. 

A tüzérségi lövegek állandóan a gyalogság harcrendjében haladtak. A ke
zelőszemélyzet saját maga vontatta előre a lövegeket. Pár pillanatra meg
állva, közvetlen irányzással tüzeltek az ablakokban és padlásokon meg
húzódó német tűzfészkekre. 

A 122 milliméteres és ennél nagyobb űrméretű lövegek és az ezredakna
vetők „ugrásszerűen" települtek előre és a már kidolgozott terv szerint vál
togatták tüzelőállásaikat. 

Az utcai harcokban különösen beváltak a rohamcsoportok. Állományukba 
rohamlövegek, lövész- és tüzéralegységek, műszakiak és lángszórósok tar
toztak. Ilyen rohamcsoportok a Budán harcoló összes egységnél alakultak. 

A rohamosoportok tüzérségi tűz fedezete alatt bekerítették a kőépítmé-
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A 23. lövészhadtest átkelése a Dunán és harctevékenysége 1944. december 4—26 között 





nyékben meghúzódó ellenséges tűzgócokat és lángszóróval, géppuskatűzzel, 
kézigránátokkal kifüstölték őket. 

Nem mindennapi látványt nyújtott Buda 1944 decemberének utolsó nap
jaiban. A kertekben, az utcákon felborult villamosokat és újságosbódékat, 
kiégett ellenséges harckocsikat és járműveket fedezékül használva, az ellen
ség pusztító tüzében szökelltek harcosaink, törtek előre a lövegek, láng
szórók és géppuskák. Dörgött a robbanások hangja, házak omlottak össze, 
hol ebben, hol abban a lakónegyedben csapott fel a tűzvészek lángja. Sú
lyos, kegyetlen harcok folytak körös-körül. 

Különösen dühödten védekeztek a hitleristák Kelenföld negyedeiben. 
A Csepelről átdobott 83. önálló tengerészgyalogos dandár csak lassan ha
ladt előre. A hadseregparancsnokság emiatt elégedetlenségét fejezte ki. 
Magyarázkodásainkat nem vették figyelembe. 

A hadtestparancsnok harcálláspontjára megérkezett Slemin altábornagy, 
hadseregparancsnok. 

A hadtestparancsnok részletes jelentést tett neki a dandár harctevé
kenységéről, azokról a súlyos körülményekről, amelyek megnehezítették 
előrehaladását. Slemin tábornokot nem elégítette ki Grigorovics magya
rázata. Űgy határozott, hogy személyesen győződik meg a dandár táma
dási sávjában kialakult helyzetről. A hadseregparancsnok utasított, hogy 
kísérjem el a 83. önálló tengerészgyalogos dandár parancsnokának harc
álláspontjára. 

Elindultunk Törökbálintról és Kelenföldre beérve néhány perc múlva 
a dandár parancsnoki harcálláspontján voltunk. 

A parancsnok, Leonyid Konsztantinovics Szmirnov ezredes, pillanatok
kal odaérkezésünk előtt sebesült meg. A helyszínen azonnal hozzáláttak a 
kötözéshez. Amíg folyt az elsősegély nyújtása, a hadseregparancsnok fel
ment a figyelőpontra. Egy gyárépület északkeletre néző tűzfalába néhány 
figyelő rés volt vágva és a felderítők ezeken át figyelték az ellenség állásait. 
Elöl sűrűn ropogtak a géppisztoly- és géppuskasorozatok, robbantak az ak
nák és tüzérségi lövedékek. A tengerészgyalogság hősiesen küzdött az el
lenséggel és súlyos harcot vívott a házak minden emeletéért. 

Amíg a hadseregparancsnok tanulmányozta a csata színhelyét és meg
hallgatta a dandár felderítő főnökének jelentését, a dandárparancsnokot 
bekötözték. Az ezredes ezután feljött a figyelőpontra és részletesen jelen
tést tett a dandár egyes zászlóaljainak helyzetéről és az ellenség tényke
déséről. 

Szmirnov pontosan és röviden jelentett. Érdeklődve szemléltem férfias, 
erős akaratot sugárzó arcát, és egyre nagyobb tiszteletet éreztem e harcok
ban megedződött tiszt iránt. Szmirnov ezredes egyenes jellemű, a nyerse-
ségig nyílt és legendásan bátor tiszt volt. A tengerészgyalogosok nagy tisz
telettel néztek fel rá. 

Slemin altábornagy számára világossá vált, hogy a dandár lassú előre
haladásának oka a rendkívül súlyos harckörülményekben keresendő. Az 
ellenség rendkívül szilárd ellenállást tanúsított. 

Személyesen meggyőződve a helyzet;, súlyosságáról, a hadseregparancsnok 
utasította Szmirnov ezredest a rohamcsoportok, lángszórós, műszaki- és 
tüzéralegységek közötti szorosabb együttműködés létrehozására. Nekem el
rendelte, hogy közöljem a hadtestparancsnokkal: küldjön páncéltörő meg
erősítést a dandárnak! Azonkívül a hadseregparancsnok ígéretet tett, hogy 
a hadtestnek megerősítésül lángszórós egységeket ad és a Budán harcoló 
csapatoknak légitámogatást is nyújt. 
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Grigorovics vezérőrnagy, a 23. lövészhadtest parancsnoka, a hadtest törzsfőnöke, 
Orlov ezredes, a hadtest politikai osztályának vezetője, Mitics ezredes, a hadtest 
tüzérfőnöke és Velicsko ezredes, a hadtápfőnök helyettese elhatározást dolgoznak 

ki a két arcvonalon folytatandó harctevékenységre 

De hamarosan új fejlemények bontakoztak ki, melyek gyökeresen meg
változtat ták a helyzetet. Ezekről azonban később lesz majd szó. 

A Budapest felszabadításáért folyó elkeseredett utcai harcokban a szov
jet hadsereg soraiban ott küzdöttek a magya r önkéntesek egységei is, a m e 
lyek a régi hadsereg ama katonáiból és tisztjeiből alakultak, akik á tmentek 
a szovjet hadsereg oldalára és fegyverrel a kézben akar tak harcolni a h i t 
lerista megszállók ellen. 

Az önkéntes magyar századok részt vettek a Naphegyen és Gellérthegyen 
folyó harcokban, a Déli pá lyaudvar elfoglalásában, a Vár ostromában és 
más harcokban. Bá t ran verekedtek a magyarok, nagy harci kedvvel igye
keztek minél nagyobb részt vállalni szeretett városuk felszabadításából. 

Napról napra szorosabbra zárul t a bekerítés gyűrűje Budapest körül . Az 
ellenség budapest i csoportosítása egyre reménytelenebb helyzetbe került , 
A fasiszták további ellenállása teljesen értelmetlen volt, csupán fölösleges 
áldozatokhoz és Budapestnek, Európa egyik legszebb városának lerombo
lásához vezetett. Hogy elkerülje a fölösleges vérontást, a tör ténelmi emlé
kek, a kul túra és művészet alkotásainak lerombolását és megmentse a pusz
tulástól és szenvedésektől a város lakosságát, a szovjet parancsnokság el
ha tá roz ta : u l t imátumban fegyverletételre szólítja fel a Budapesten körü l 
zárt német csapatok parancsnokságát . Par lamentere inket azonban galádul 
meggyilkolták a fasiszták. 
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A 23. lövészhadtest harctevékenysége az ellenség ellencsapásának visszaverésére 
és Budapesten bekerített csapatainak felszámolására 1945. január 22-től február 17-ig 
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Két arcvonalon 

A német hadvezetés a legnagyobb áldozattól sem riadt vissza ama törek
vésében, hogy szétzúzza a 3. Ukrán Front csapatait, kiszabadítsa a beke
rítésből Budapesten körülzárt csoportosítását és visszaállítsa védelmi vona
lát a Duna mentén. 

E cél elérése érdekében 1944. december végére a németek Komárno tér
ségében összevonták az öt páncélos hadosztályból és három gyaloghadosz
tályból álló, megerősített 4. SS páncélos hadtestet. A január 2-ra virradó 
éjszaka a hitleristák váratlanul erős csapást mértek a 4. gárdahadsereg 
jobbszárnyára. Támadásuk általános iránya Bicske—Budapest volt. Áttör
ték a 31. gárda-lövészhadtest védelmét és öt nap alatt, súlyos veszteségek 
árán, 25—37 kilométert haladtak előre. Ezzel egy időben a Budapesten 
körülzárt csapataik kitörési kísérletre szánták el magukat. 

A bekerítés külső arcvonalán kialakult helyzettel kapcsolatban ,a 23. lö
vészhadtest parancsnoka új feladatot kapott: vonja ki a Budán folyó har
cokból és 5-én hajnalra Csév—Tinnye körzetben összpontosítsa a 99. had
osztályt, s adja át a 10. gárda-lövészhadtest alárendeltségébe. Január 6-án 
10 óráig a 316. lövészhadosztályt és a 83. önálló tengerészgyalogos dandárt 
védelmi körletekkel együtt a 37. lövészhadtest veszi át. Ugyanezen a napon 
18 óráig a 23. lövészhadtest átveszi a 19. és 49. gárda-lövészhadosztályokat 
a megerősítésükre kirendelt egységekkel együtt és szilárd védelmet alakít 
ki a 255-ös magaslat—Felsőőrs—Mány vonalában azzal a feladattal, hogy 
akadályozza meg az ellenség páncélos- és gyalogos erőinek áttörését Buda
pest irányába. A hadtestparancsnok harcálláspontját Bia községbe he
lyezze át. 

Reggel Grigorovics tábornok átadta a hadtest távozó egységeit. A törzs
főnök egy hadműveleti csoporttal Biára ment. Itt berendeztük a hadtest
parancsnokságot és felvettük az összeköttetést az újonnan érkező egységek
kel. Hamarosan megérkezett a hadtestparancsnok is. A parancsnoki harc
álláspont megszemlélése után Mitics ezredes tüzérparancsnokkal és Andrejev 
alezredessel, a páncélelhárító egységek parancsnokával kiment a 49. gárda
lövészhadosztályhoz, amely súlyos harcokat vívott az ellenség gyalogságá
val és az SS páncélos egységeivel. 

A hitleristák nekivadultan rohamoztak és igyekeztek minden áron át
törni a hadosztály védelmét. A gárdisták szívósan védekeztek. A hadosz
tályparancsnok, a Szovjetunió Hőse címmel kitüntetett Margelov Vaszilij 
Filippovics vezérőrnagy mesterien manőverezett a tüzéregységekkel, min
dig a kellő pillanatban dobta őket a legveszélyeztetettebb szakaszokra. Szi
lárdan kézben tartotta a csapatok vezetését, jól ismerte a helyzet alakulását 
és legtöbbször előre látta az ellenség szándékait. A hadtestparancsnok nagy 
elismeréssel nyilatkozott Vaszilij Filippovicsról. 

A 19. lövészhadosztály az előző harcokban jelentős veszteségeket szen
vedett. Egy ezredét kivéve, a hadtest, második lépcsőjében foglalt védelmi 
állásokat Telki—Páty—Bia vonalában. Az 1310. lövészezred a 49. gárda
lövészhadosztály parancsnokának operatív tartalékát képezte és Felsőőrs
től délre ásta be magát védelembe. 

Grigorovics tábornok késő este tért vissza a hadtestparancsnokságra. 
Miután kiadta utasításait a különféle szolgálati ágak főnökeinek, a 49. 
gárda-lövészhadosztály védelmi szakaszán kialakult helyzet elemzéséhez 
fogott. Tárgyalásunkat azonban félbeszakították. 

Az ellenség erős tüzérségi előkészítésbe kezdett a 144. gárda-lövészezred 
állásai ellen. Margelov tábornok rövid idő múltán jelentette, hogy az ellen-
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ség egy keskeny szakaszon a Gyermelytől délre eső erdőből kiindulva, gya
logzászlóalj nyi erővel, 17 nehéz harckocsi támogatásával rohamot indított 
Zsámbék irányába. 

A harc egész éjjel folyt. A hitleristák súlyos veszteségeik ellenére sem 
szüntették be rohamaikat. Végül is sikerült visszaszorítaniuk a 144. ezred 
alegységeit és elfoglalták Felsőőrs helységet. 

Január 7-én a németek ebben az irányban megújították támadásukat. 
Géppisztolyos egységeik a nehéz harckocsik fedezete mellett megpróbáltak 
beékelődni a gárdisták harcrendjébe. A hadosztályparancsnok előrevonta a 
183. gárda-lövészezred második zászlóalját és meghiúsította az ellenség to
vábbi előrehaladását. 

A hitleristák január 7-én és 8-án még jónéhány rohammal próbálkoztak, 
ezeket a kísérleteket azonban a 49. gárdahadosztály egységei, a hadtest tü
zérségének támogatásával, mindannyiszor visszaverték. 

Ezekben a napokban különösen a tüzérség tüntette ki magát. Az ellenség 
11 harckocsiját semmisítette meg. 

A lövészegységek és alegységek létszáma alacsony volt. Emiatt képtele
nek voltak összefüggő védelmi vonal kialakítására. Az erősen tagolt tere
pen, a köves, sziklás talajon az ellenség meg-megújuló rohamai közben a 
gyalogság számára lehetetlen volt a lövészgödrök és összekötő árkok teljes 
kiépítése. Ebből következően a hitleristák elleni harc legnagyobb terhe a 
tüzéregységekre és alegységekre nehezedett. Tüzéreink becsülettel meg
birkóztak ezzel a feladattal. 

A harcok során a harckocsik által leginkább veszélyeztetett szakaszokon 
erős páncélelhárító támpontokat hoztunk létre. 

A hadtest védelmi szakaszán hat ilyen támpontot szerveztünk és ezek 
magukba foglalták a tüzérségi tűzfegyverek minden fajtáját: az ezred- és 
hadosztálytüzérség 76 milliméteres lövegeit, a 122 milliméteres ágyúkat és 
mozsarakat, sőt a 45. hadseregközvetlen gárda-tüzérdandár 152 milliméteres 
nehézlövegeit is. 

Minden egyes támpont 16—18 különféle űrméretű löveggel rendelkezett. 
A lövegek szoros tűzösszeköttetést tartottak egymással. A fedett tüzelő
állásokban elhelyezett tüzéregységek állandó készenlétben álltak, hogy záró
tüzet lőjenek a páncélelhárító támpontok elé, ugyanakkor a páncélelhárító 
védelem mélységét is ezek alkották. A páncélelhárító védelem hajlékony
ságát célozták a kijelölt mozgó páncéltörő tartalékok, előre meghatározott 
útvonalaikkal és tüzelőállásaikkal. 

A tüzérségi és a páncélelhárító tűzrendszert két változatban dolgozták 
ki: egyrészt közvetlenül az ellenség szembenálló erőinek arcvonala ellen, 
másrészt keleti irányban, abból a célból, hogy meghiúsítsuk az ellenség ki
törési kísérleteit Budapestről Mány irányában. A „Kelet" tűzrendszer ve
zetésére figyelőpontokat létesítettünk a 192., 214. és 245. sz. magaslatokon. 
Ezeken a magaslatokon ügyeletes tisztek teljesítettek figyelőszolgálatot, 
akik állandó kapcsolatban álltak a tüzérség tüzelőállásaival. Páty és Tor-
bágy térségébe egy előretolt páncéltörő tüzérezredet helyeztünk el, amely 
körvédelemre is alkalmas tüzelőállásokat épített ki. 

Mindezek az intézkedések a későbbiekben döntő szerepet játszottak az 
ellenség harckocsikkal támogatott gyalogsági támadásainak sikeres vissza
verésében. 

A hitleristáknak nem sikerült áttörniük Budapest felé. A hadtest egységei 
ismételten bebizonyították a haza iránti hűségüket, magas fokú katonai 
tudásról, férfias helytállásról és hősiességről tettek tanúságot. 

Miután minden kísérlete sikertelen maradt, az ellenség január 9-én meg-
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szüntette rohamait és kezdte kivonni az első vonalból páncélos SS egysé
geit. Ugyanezen a napon a 19. lövészhadosztályunk védelembe ment át az 
első lépcsőben Mánytól Bicske északi részéig terjedő sávban. A 18. harc
kocsihadtest egységeit váltotta le. A hadosztály 315. lövészezrede a hadtest 
tartalékába került és Zsámbék körzetében rendezkedett be védelemre. 

Néhány nap múlva a hadtest védelmi sávja 25 kilométernyire húzódott 
szét. A 49. gárda-lövészhadosztály jobbszárnyának egységei a 2. gárda gé
pesített hadtest 5. gépesített dandárát váltották le. A hadseregparancsnok 
megkezdte a gépesített és páncélos magasabbegységek kivonását, hogy ellen
csapást mérhessen velük az ellenségre, amennyiben a német-fasiszta csa
patok újabb támadást indítanának Budapest irányába. 

A beállott csend nem tartott sokáig. 
Január 20-án az ellenség megkezdte friss erőinek előrevonását a perem

sávra és a 103. lovas hadosztály leváltását, tartalékba helyezését és Mány
tól nyugatra való összevonását. Mindez óvatosságra intett bennünket. Min
den jel arra mutatott, hogy a hitleristák ismét ellentámadással próbálkoz
nak majd. 

A hadtest törzse ennek megfelelően felhívta a hadosztályparancsnokok 
és a hadtest más alárendelt egységei parancsnokainak figyelmét a várható 
fejleményekre. 

Ennek ellenére, ahogyan a későbbi eseményekből kiderült, a 19. lövész
hadosztály parancsnoka, Szavicsev ezredes nem fordított kellő figyelmet a 
védelem megszervezésére Mány körzetében. 

Január 22-én 22 órakor az ellenség megkezdte a tüzérségi előkészítést, 
amely 30 percig tartott és rendkívül erősnek bizonyult. Különösen erős 
tűzcsapásokat mért a 317. sz. magaslatra, Zsámbékra, a Mánytól észak
keletre eső majorra és Mány községre. A tüzérségi előkészítés alatt meg
szakadt a telefonösszeköttetés a 19. lövészhadosztály törzse és az ezredek 
között. Megszakadt a kapcsolat az ezredekben a zászlóaljakkal is. A törzs 
elvesztette az egységek fölötti irányítást. Ennek következtében a hadosz
tályparancsnok néhány órán át képtelen volt befolyásolni a harc menetét a 
megfelelő módon. 

A tüzérségi előkészítés befejeztével telefonhoz hívott Birman tábornok, 
a hadsereg törzsfőnöke és követelte: tegyünk jelentést a 19. lövészhadosz
tály védelmi sávjában végbemenő eseményekről. Nem tudtam részletes 
jelentést tenni az ellenség ténykedéséről és a 19. hadosztály helyzetéről, 
mivel a hadtesttörzsnek nem volt semmiféle kapcsolata Szavicsev ezredes--
sel és törzsével. Birman vezérőrnagy teljes joggal fejezte ki elégedetlensé
gét és utasítást adott, hogy sürgősen teremtsünk összeköttetést a 19. lövész
hadosztállyal. 

A hadseregtörzs főnökével lefolytatott telefonbeszélgetésről azonnal je
lentést tettem a hadtestparancsnoknak, aki úgy rendelkezett, hogy Vigyi-
borec alezredes vezetésével azonnal küldjünk ki egy tiszti csoportot a 19. 
hadosztály egységeihez, én pedig menjek ki a hadosztályparancsnokokhoz 
és közösen állítsuk helyre az egységek irányítását. 

A hadműveleti osztály egyik tisztjével elindultunk Mány községbe. Az 
utat vékony hóréteg fedte, világos, holdas éjszaka volt. 

Hamarosan megérkeztünk Herceghalom vasútállomására. A pályaudvart 
erősen verette az ellenséges tüzérség. Gyorsan továbbhajtottunk és másfél
két kilométert haladva, majdnem belehajtottunk egy Mányból a vasútvonal 
felé haladó harckocsiba, melynek oldalán fehér kereszt világított. 

A németek szintén észrevehettek minket, mert a harckocsi tornyát for
dítani kezdték felénk. A sofőrünk lélekjelenléte húzott ki bennünket a pác-
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ból. Villámgyorsan balra rántotta a kormányt és vészes sebességgel behaj
tott a vasúti töltés kiszögellése mögé. Eldördült a fasiszta harckocsi ágyúja, 
a lövedék a fejünk felett elsüvítve, valahol a töltés mögött robbant. 

Visszatértünk Herceghalom állomására. Itt találkoztunk Szavicsev ezre
dessel. Azonnal hozzákezdtünk az összeköttetés szervezéséhez az egységek
kel, amelyek elkeseredett harcban álltak az ellenséggel és igyekeztünk 
helyreállítani a szilárd vezetést. 

Hogyan alakultak az események ez idő alatt a hadtest egységeinél? Erről 
csak valamivel később szereztem tudomást. 

A tüzérségi előkészítés után a németek 30 harckocsival és zászlóaljnyi 
gyalogsággal indultak támadásba az 1310. és 32. lövészezredek csatlakozá
sán. Páncélosaik elég gyorsan behatoltak a védelembe és az 1310. ezred 
szárnya ellen fordultak. Az ezred nagy veszteségei miatt kénytelen volt 
feladni a Mánytól északkeletre eső majorságot. 

A hadtestparancsnok utasítást adott, hogy a major elleni összpontosított 
tüzérségi tűzzel kell megállítani az ellenség további előnyomulását. A had
test alárendelt tüzérsége és a támogató tüzérség jelentékeny része ferge
teges össztüzet zúdított a hitleristák támadó harcrendjére. Rohamukat meg
állítottuk. 

Hamarosan a német géppisztolyosok kisebb csoportjai, harckocsik támo
gatásával, különböző irányokból újra rohamozni kezdtek. 

Az ellenség újabb erők bedobásával növelte nyomását Mány és a 286. 
magaslat irányában. Elérte a 90. tüzérezred tüzelőállásait. Elkeseredett küz
delem bontakozott ki. Tüzéreink férfiasan helytálltak és visszaverték a 
fasiszta harckocsik és gyalogság megújuló rohamait. 

A hitleristák egy géppisztolyos csoportja, megkerülve a 2. üteg tüzelő
állását, hátulról kezdett rohamozni. Abroszimov főhadnagy, ütegparancs
nok ebben a helyzetben is feltalálta magát és megvédte az üteg tüzelő
állását. Két löveggel az ellenség páncélozott csapatszállító járműveit tar
totta tűz alatt, a másik kettőt pedig a géppisztolyos hitleristák ellen for
dította. 

Az üteg a heves harcban a németek két páncélozott csapatszállító jár
művét és mintegy 50 katonáját semmisítette meg. Az ellenség hátulról tá
madó csoportját visszaverték. És ekkor elfogyott az üteg összes tüzérségi 
lőszere. A tüzérek kézifegyvereikkel tartották távol és kézigránátokkal ver
ték vissza a támadókat. 

Abroszimov főhadnagy utóvédcsoportot szervezve, parancsot adott a lö
vegek állásváltoztatására. Az üteg összes harceszközét megmentették. 

Az 1310. és 32. lövészezredek, bár személyi állományuk önfeláldozóan 
harcolt, a túlerő nyomása alatt mégis kénytelenek voltak visszahúzódni. 
Az ellenség elfoglalta Mány községet. A hadtestparancsnok saját tartalé
kából harcbaküldött egy zászlóaljat. Ez a zászlóalj öt rohamlöveggel véde
lembe ásta be magát a 286. magaslat nyugati lejtőjén és a páncéltörő tü
zérség támogatásával elzárta a hitleristák további előretörésének útját. 

Minden további rohamuk sikertelenül végződött. 
Január 23-ának reggelére az ellenség Mány térségében összevonta a 31. 

és 32. lovasezredet, a 6. páncélos hadosztályból mintegy 70 harckocsit és 
megújította támadását. Hatalmas veszteségek árán sikerült némi előre
haladást kicsikarnia és 11 órára birtokba vette a 286. és 179. sz. magasla
tokat. Itt a hadtest gyalogos és tüzéregységei véglegesen megállították. 
Különösen nagy érdeme volt ebben a 991. és 366. rohamlövegezredeknek, 
amelyek január 23-án reggel, erőltetett menet után tüzelőállást foglaltak 
a Herceghalom vasútállomástól nyugatra és északnyugatra eső terepszaka-
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szón. Amikor az ellenség elérte a magaslatokat, a rohamlövegek erős tűzzel 
árasztották el a támadókat. Ebben ,a harcban a 366. ezredhez tartozó és 
Alimkulov alhadnagy parancsnoksága alatt álló rohamlöveg egyedül két 
harckocsit és öt páncélozott csapatszállító jármüvet semmisített meg. 

Január 24-én és 25-én a hitleristák többször is kísérletet tettek védelmi 
vonalaink áttörésére. A hadtest lövész- és tüzéregységei azonban sikerrel 
vertek vissza minden rohamot. 

Január 26-án az 59. gárdahadosztály, a 19. lövészhadosztály és az 5. gé
pesített dandár együttes csapással a németeket visszavetették kiindulási 
állásaikba, amelyekből január 28-án támadásra indult. 

Január 26-tól, a hadseregparancsnok utasításának megfelelően, a had
testparancsnokság megkezdte a csapatok átcsoportosítását. Az első lépcső
ben, az arcvonal 16 kilométeres szakaszán, a 49. gárda-lövészhadosztály 
vette át a védelmet. Ennek a hadosztálynak az egységei voltak a legharc-
képesebbek és műszaki megerősítés szempontjából is a legjobban ellátottak. 

A 19. lövészhadosztály, egy ezrede kivételével, Tök és Zsámbék községek 
vonalában a második lépcsőben helyezkedett el. A hadtestparancsnokság 
Telki községbe települt át. Telki egy erdő aljában fekvő kis falu. Az én 
szállásom Szporni Károly erdőmérnök házában volt. Az egész család meleg 
gondoskodással vett körül bennünket. Azóta 20 év telt el, de még ma is 
hálával emlékezem erre a barátságos, vendégszerető magyar családra. 

* 

1945 január végén és február első felében a 23. lövészhadtest védősáv-
jában, csakúgy, mint az egész 46. hadsereg arcvonalán, mindvégig feszült 
helyzet uralkodott. A hitleristák aktív harctevékenységet folytattak és ál
landóan keresték a gyengébb pontokat védelmi rendszerünkben. Makacs 
kitartással törekedtek az áttörésre Budapest felé. 

Ugyanakkor a Budán körülzárt hitlerista hadcsoport erős ellenállást ta
núsított és mindenáron a bekerítésből való kitörésre igyekezett. 

A február 11-ről 12-re virradó éjszakán a hitleristák kétségbeesett kísér
letet tettek a kitörésre a 37. lövészhadtest állásain keresztül. Elesett kato
náik és tisztjeik halombagyűlt hulláin keresztül vakon törtek nyugatnak 
és északnyugatnak Zugliget és Nagykovácsi irányába. 

Végülis 16 000 fasisztának sikerült keresztülverekednie magát a bekerítés 
belső gyűrűjén és elrejtőznie a közeli erdőkben. k 

Február 12-én a hadtestparancsnok kivonta a 19. lövészhadosztályt eddigi 
állásaiból és utasította a védelem megszervezésére a 262. és 554. sz. magas
latok és Nagykovácsi keleti széle vonalában, arcvonallal délkeletre, azzal 
a feladattal, hogy akadályozza meg az ellenség kiszivárgását az erdőkből 
nyugat felé. Ugyanakkor a 11. lovas hadosztály átkerült hadtestünk alá
rendeltségébe. Ez a hadosztály az erdők átfésülését és az ellenség szétszórt 
csoportjainak megsemmisítését kapta feladatul. 

A hitleristáknak nem sikerült csatlakozniuk a bekerítés külső gyűrűjén 
kívülálló egységeikhez. Űjra csak kelepcébe kerültek. A február 13-ra vir
radó éjszaka a 19. lövészhadosztály egységei — a' 11. lovas hadosztállyal 
együttműködve — aktív harctevékenységbe kezdtek végleges szétzúzásukra. 

Február 13-án a szovjet csapatok véglegesen befejezték az ellenség Bu
dapesten körülzárt csoportjának felszámolását és felszabadították Magyar
ország fővárosát. Ez az örömhír villámgyorsan bejárta a csapatokat és még 
hősiesebb helytállásra lelkesítette a személyi állományt. 

A hadtest egységei egymás után verték vissza a hitleristák frontális tá-
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madását, ugyanakkor folytatták a bekerítésből kitörni akaró ellenséges 
csoportok felszámolását. Az éhségtől űzött német fasiszta csoportok, tisztek 
és katonák nyugatnak törtek. Rendetlen tömegben, nélkülözve minden 
szervezettséget, mentek támadásba, óriási veszteségeket szenvedve húzódtak 
vissza újra az erdőkbe, majd más irányban ismét megpróbáltak átjutni. 

Visszaemlékszem a következő esetre: a február 13-ról 14-re virradó éj
szaka váratlanul megszakadt a mindeddig megbízhatóan működő telefon
kapcsolat a 49. gárdahadosztály Perbálon elhelyezkedő törzsével. Körül
belül egy óra múltán egyszercsak felhangzott a kagylóban Margelov Va-
szilij Filippovics nyugodt és magabiztos hangja. A hadosztályparancsnok 
jelentést tett: „Minden rendben. Egyetlen fasisztának sem sikerült áttörnie 
nyugatra Perbálon keresztül." 

Ám később kiderült, hogy az ellenség egyik géppisztolyos csoportjának 
mégis sikerült átszivárognia az erdőn és kijutnia Perbál északkeleti részébe. 
A hadosztályparancsnok riadóztatta a törzset és személyesen vezette a har
cot a német géppisztolyosok ellen. A hitleristák nagyrészét megsemmisí
tették, maradékuk fogságba esett. 

Ugyanezen az éjszakán a németek megkísérelték a betörést Tök községbe 
is, ahol a 144. gárdaezred törzse állomásozott. Szergejev főhadnagy mint
egy 16 főből álló csoportja azt a feladatot kapta, hogy akadályozza meg a 
fasiszták bejutását a faluba. A harcosok egész éjjel heves küzdelmet vív
tak az ellenséggel. Reggel felé a németek kislétszámú csoportokat alkotva, 
egyre közelebb jutottak a faluhoz. Szergejev főhadnagy rejtett állásokból 
csapott le rájuk. A hitleristák a szovjet harcosok jólirányzott tüzébe ke
rülve, kénytelenek voltak menekülni, vagy a megadást választani. Kato
náink mintegy 60 németet megsemmisítettek és 22 foglyot ejtettek. 

A hadtest egységeinek harcai az ellenség 400—600 fős elszigetelt csoport
jaival, amelyek általában az utaktól és lakott helyektől távol, erdős terepen 
próbáltak egérutat nyerni, február 17-ig tartottak. 

Ezek a harcok az ellenség olyan csoportjai ellen folytak, amelyek min
den katonai vezetést nélkülöztek és teljesen elvesztették katonás arcula
tukat; ezek bármily drága áron, de át akartak törni nyugatra, s csak éjjel 
jártak portyára, az éhségtől felbőszült farkascsordákhoz hasonlóan. 

Február 17-re állásaink irányában áttörni akaró ellenség főbb csoport
jait megsemmisítettük és részben fogságba ejtettük. Hadtestünk egységei 
4700 hitleristát semmisítettek meg és 1376 katonát fogtak el, közöttük sok 
tisztet és két tábornokot is. Csupán jelentéktelen kis csoportnak sikerült 
— egységeink és a 10. gárda-lövészhadtest közötti rést kihasználva — az 
erdőn átszivárogva, észak felé kijutniuk és a Dunán át elmenekülniük. 

A „Feldherhalle—I." páncélos hadosztály volt parancsnoka, Pape Günter 
vezérőrnagy, a kihallgatása során tett vallomásában elmondotta, hogy neki, 
mint a budapesti gyűrűből kitörő csoportok gyülekezési pontjainak szer
vezésével megbízott személynek tudomására jutott, hogy a bekerítésből 
mindent összevetve csak mintegy 700—800 emberüknek sikerült kijutni. 

Üjra a Dunánál 

1945. február végétől a 23. lövészhadtest a 46. hadsereg kötelékében 
megkezdte az elkövetkező bécsi támadó hadművelet előkészítését. 

Az egységek és alegységek személyi állományát bizonyos fokig kiegé
szítették és a fegyverzetet, harci technikát is feltöltötték. Azoknál az egy
ségeknél, ahol azt a helyzet lehetővé tette, folyt a harckiképzés. 
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Március 17-én a 46. hadsereg csapatai támadásra indultak. A hadsereg 
balszárnya a nehéz erdős-hegyes terepen áttörte az ellenség védelmét és 
mintegy negyven kilométert nyomult előre nyugati, északnyugati irányban. 
A támadást továbbfejlesztve északnak, Tóváros irányában, a hadsereg ma
gasabbegységeinek egyrésze kijutott a Dunához, a folyóhoz szorítva a hit
leristák esztergomi csoportosítását. 

Meleg napokkal köszöntött be március. A tavasz érkezése egybeesett az 
utolsó nagyszabású hadművelet kezdetével az arcvonal ezen szakaszán. 
Minden a háború végének közeledtéről beszélt. Minél erőseb bek voltak a 
szovjet csapatok csapásai, a fasiszták annál dühödtebben védekeztek. A Ko
márom—Kisbéri arcvonalszakaszra az ellenség két páncélos és egy gyalog
hadosztályt dobott át, amelyek eddig a Velencei-tó térségében védekeztek. 
Ezek a hitlerista csapatok megkísérelték, hogy kiszabadítsák az Esztergom
nál körülzárt csoportosítást. A szovjet csapatok azonban minden rohamukat 
visszaverték. A 46. hadsereg csapatainak támadása sikeresen folytatódott. 
Ebben a 23. lövészhadtest magasabbegységei is részt vettek. A hadtest át
törte az ellenség védelmét a Vértes hegységben s felszabadította Felsőgallát 
és Tatát. A hadseregparancsnokság által megszabott feladatok példás végre
hajtásáért, személyi állományának a harcok során tanúsított hősies helyt
állásáért, hadtestünket a Vörös Zászló Renddel tüntették ki. 

Március 23-án magasabbegységünk birtokba vette Szőny és Komárom-
városokat és ismét kijutott a Dunához. 

Itt a következő harcfeladatot kaptuk: 
A 223. lövészhadosztály nyugati irányból fedezi a hadtestet, amely a 252. 

és 19. hadosztállyal a komáromi vasútállomástól az Ács északi térségében 
folyó patakig terjedő szakaszon erőszakos átkelést hajt végre a Dunán és 
a dunai flottával együttműködve, elfoglalja Komamót. 

Az erőszakos dunai átkelést március 30-án éjszaka kellett végrehajta
nunk. Az előkészületekre nagyon kevés idő állt rendelkezésünkre. 

Március 29-én kora reggel a csapatparancsnokok és a különböző szol
gálati ágak főnökeinek részvételével a hadtestparancsnok szemrevételezte 
a terepet. Meleg, napsugaras reggel volt. Könnyű, átlátszó ködfátyol lebe
gett a Duna felett. A nap erős sugarai áttörtek a párafüggönyön és vissza
tükröződtek a folyam csendes hullámain. Ettől a Duna vize csaknem kék
nek tűnt. A magaslatról mindnyájan megbabonázva szemléltük a víznek 
és a fénynek ezt a felséges színjátékát. 

— Szép vagy, Duna, nagyon szép — mondta ki hangosan mindannyiunk 
gondolatát Grigorovics tábornok. — Csak az a kár, hogy nincs időnk gyö
nyörködni benned. — Majd hozzátette: — Rajta, elvtársak, munkára f e l . . . 

És mindannyian egycsapásra elfeledkeztünk a folyam szépségéről és vizs
gálni kezdtük, most már. kizárólag katonai szemszögből : hol találhatók a 
legmegfelelőbb átkelőhelyek; hol tudjuk a legkönnyebben a parthoz szál
lítani és vízrebocsátani a csónakokat és kompokat; melyek azok a magas
latok, amelyeken figyelőpontokat kell létesítenünk a harc minél pontosabb 
vezetésére. 

A szemrevételezés során részletesen kidolgoztuk a felderítő csoportok, az 
előrevetett osztagok és a tüzérség együttműködésének részleteit, kijelöltük 
az átkelőhelyeket, az átkelési eszközök összpontosítási körleteit és konkré
tan megszabtuk minden egység feladatát. 

A Duna balpartját védő ellenség erőiről és védelmi rendszeréről nem 
rendelkeztünk pontos ismeretekkel. Éppen ezért úgy határoztunk, hogy az 
átkelést kis felderítő csoportokkal kezdjük meg. Minden hadosztályból egy-
egy ilyen csoportot kellett kiküldeni. A csoportokat műszakiakból és fel-
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derítőkből állíttattuk össze. Ezek a csoportok március 29-én egész napon át 
megfigyelés alatt tartották az ellenséget, tanulmányozták a szemközti par
tot, a hitleristák védelmében elhelyezett tűzfészkeket. 

Az átkelési eszközök és a hadosztályok előrevetett osztagainak összpon
tosítási körletéül az Ács községtől északkeletre eső erdőt jelöltük ki, amely 
az átkelési szakaszon lenyúlik egészen a Dunáig. 

A Duna dombokkal tarkított jobbpartja, melyet még az erdővel borított 
Szentpál-sziget is takart az ellenséges megfigyelőktől, lehetővé tette a csa
patok rejtett összevonását. Egyes helyeken egészen a mederig el lehetett 
jutni, anélkül, hogy ezt az ellenség észrevehette volna. Ezt a körülményt 
utászaink ki is használták. Még a sötétség beállta előtt vízrebocsátottak 
néhány kompot. Ezek segítségével később nagyon meggyorsult az előreve
tett osztagok átszállítása. 

A csapatoknál mindenütt lázas, megfeszített munka folyt. A törzs elké
szítette az átkelés műszaki és tüzérségi biztosításának tervét. A tüzérség 
tüzelőállásokat épített és figyelőpontokat rendezett be. Az előretolt külö
nítmények az erdőben összpontosultak, folytatták az átkelőhelyek műszaki 
előkészítését. 

És mint mindig az ilyen döntő percekben, széles körű pártpolitikai munka 
indult a személyi állomány között. 
> Az egységek kevés átkelési eszközzel rendelkeztek. A támogatásunkra 

kirendelt műszaki alakulatok a megjelölt ideig még inem érkeztek meg. 
Telefonon érintkezésbe léptem Birman vezérőrnaggyal, a hadsereg törzs
főnökével és jelentést tettem neki a műszakiak késéséről. Válaszában kö
zölte, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket. 

Délben megérkezett a hadtestparancsnokságra a 46. hadsereg haditaná
csának tagja, Konovalov vezérőrnagy Orlov ezredes kíséretében kiment 
a hadtestparancsnok figyelőpontjára, mely közvetlenül a Duna partján, a 
130. sz. magaslaton volt berendezve. 

Grigorovics jelentést tett Konovalov tábornoknak az átkelés biztosítására 
megtett intézkedésekről és a csapatoknál folyó munkáról, egyben megkérte, 
sürgesse meg az átkelési eszközök ideszállítását. A haditanács tagja azon
nal felhívta telefonon a hadsereg műszaki főnökét és utasította, hogy sze
mélyesen foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Néhány óra múlva a támogatá
sunkra kirendelt műszaki egységek már a számukra kijelölt összpontosí
tási körletben voltak. 

Március 30-án 1 óra 30 perckor megkezdődött az erőszakos átkelés. A fel
derítőcsoportok gumicsónakjai eltávolodtak a parttól. Világos, holdfényes 
éjszaka volt. Az ég felhőtlen. A folyó teljesen áttekinthető egyik partjától 
a másikig. 

És mégis, a 252. hadosztály f el derítőcsoportjának Melnyikov őrmester 
vezetésével sikerült az ellenség számára észrevétlenül kikötnie a Duna bal
partján. A part mentén gát húzódott, a gát és a folyó között másfél méter 
mélységű árok futott. Az árkon átjutva, a felderítők kapaszkodni kezdtek 
felfelé a gáton. A hitleristák biztosító őrsége a gát tetején volt elhelyezve. 
A fasiszták csak ekkor vették észre a szovjet harcosokat és szervezetlen 
tüzelésbe kezdtek. 

— Előre! — harsant ,fel Melnyikov őrmester hangja és ezzel egy időben 
már repítette is az első kézigránátot az ellenségre. Robbanás! A felderítők, 
felérve a gát tetejére, géppisztolyaikból tüzet nyitottak. A hitleristák, né
hány halottat hátrahagyva, elmenekültek. 

De már a levegőben függtek az ellenség világító rakétái. Valahol a vé-
s-delem mélységében kelepelni kezdtek a géppuskák, eldördültek az ágyúk is. 
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A szovjet harcosok feje felett süvíteni kezdtek a lövedékek. Működésbe 
lépett a mi tüzérségünk is. Nagy erővel kezdte lőnr az ellenséges védelem 
peremsávjában elhelyezkedő tűzfészkeket. 

A felderítő csoport nyomában megkezdte az átkelést a hadosztály előre
vetett osztaga, amely egy harckocsiszázadból és a 932. lövészezred két zászló
aljából állt. Késlekedés nélkül birtokba vették a gát vonalát és megkezdték 
a hídfőállás kiszélesítését. Az ellenség jelentéktelen tűzellenállást tanúsított 
kézi- és gépfegyverekből, kisszámú löveggel és aknavetővel. A Novy-Stráž-
ból kiinduló ellenlökése erőtlennek és határozatlannak bizonyult. Érezni 

A 252. lövészhadosztály parancsnoki figyelőpontján 

lehetett, hogy a hitlerista csapatok harci morálja és harcképessége napról 
napra csökken. A németek ellenlökését visszaverve, a 252. lövészhadosztály 
előrevetett osztagai, a 19. lövészhadosztály alegységeivel együttműködve, 
elfoglaltak a Svati-Pavel uradalmi majorságot. Az előrevetett alegységek 
es a tüzérség tűzfedezete alatt megkezdődött a hadosztály főerőinek át
kelése. 

Majdnem hasonlóképpen fejlődtek az események a 19. lövészhadosztály 
átkelési szakaszán is. Igaz, ezen a szakaszon a hitleristák még a partraszál
lás előtt felfedezték a felderítő csoportot. Az ellenség három géppuskából 
tüzet nyitott a felderítőkre. A tüzérség azonban segítségükre sietett Löve
geinek johrányzott tüzével elhallgattatta a fasisztákat. 

A felderítők, elérve a balpartot, apró csoportokra oszlottak (két-három 
harcos került egy-egy csoportba), és kúszva közelítették meg a fasiszták 
tűzfészkeit Különösen kitüntették magukat Gondrabura és Kusnarenko 
harcosok. Óvatosan közelébe lopóztak az egyik ellenséges géppuskaállás
nak es kézigránátokkal megsemmisítették a géppuska kezelőszemélyzetét 
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Ez idő alatt átjutott a balpartra a 32. lövészezred III. zászlóalja is, három 
géppuskával, négy páncéltörő puskával és hat aknavetővel. Visszavetette 
a gátról az ellenséget és támadásba indult a Svati-Bavel uradalom irá
nyában. 

Az éjszaka folyamán a hadosztály egységei, a hadtáp és a tüzérség ki
vételével — teljes egészükben átkeltek a Duna balpartjára. Hajnalban meg
indították a támadást: a 252. hadosztály Novy-Stráž, a 19. hadosztály 
Zlatná na Ostrove községek irányában. A 252. hadosztály birtokbavette 
Novy-Stráž községet és két ezredével tovább folytatta a támadást Komárno 
ellen. Március 30-án 17 urára a dunai flotilla egységeivel együttműkö
désben elfoglalta a várost. A 19. lövészhadosztály, az ellenség szívós ellen
állását megtörve, estére elérte a Zlatná na Ostrove községet. 

A hitleristák kisebb ellenlökéseit visszaverve, a hadtest eredményesen 
támadott Bratislava irányában. Március 31-én hadtestünk átkerült a 7. 
gárdahadsereg kötelékébe. A hadsereg parancsnoka Sumilov vezérezredes 
volt. 

Április 1-én a 223. lövészhadosztályt átadtuk a 46. hadseregnek, ugyan
akkor hozzánk került a 25. gárda-lövészhadosztály. 

A 7. gárdahadsereg nagy lendülettel támadott Bratislava ellen. A poli
tikai tisztek és kommunisták a hadsereg, a front és más frontok minden 
sikeréről azonnal tájékoztatták a személyi állományt. A jó hírek megör
vendeztették és lelkesítették a szovjet harcosokat, új erőt adtak nekik az 
ellenség mielőbbi teljes szétzúzásához. , 

* 

A német hadvezetés arra törekedett, hogy minél tovább kezében tarthassa 
Szlovákia központját, Bratislavát, ezért erős utóvédek fedezete alatt friss 
páncélos és lövész erőkkel megerősített védelmi állásokat rendezett be a 
városba vezető utakon. 

Hála a jólszervezett felderítésnek és összekötésnek, a hadtestparancsnok
ság, amely ezekben a naookban Dunajská—Streda községben állomásozott, 
a helyzet ismeretében mindig helyes elhatározásokra juthatott és a kiala
kult körülményeknek megfelelően vihette harcba a hadtest csapatait és a 
támogató egységeket. Jelentős szerepet játszottak a hadtesttörzs által létre
hozott és a hadosztályokhoz, de jónéhány esetben még az ezredekhez is ki
küldött hadműveleti csoportok. Ezek a csoportok biztosították a szilárd ösz-
szeköttetést a csapatok és a hadtestparancsnokság között, gyorsan reagál
tak a harchelyzet legkisebb változására is és jelezték azt a hadtest tör
zsének. 

A felderítésről elmondhatjuk, hogy valóban a hadtest „szeme" és -„füle" 
volt. 

A hadtest felderítő szolgálat parancsnoka, Dasuk alezredes nagy szakér
telmének, beosztottai kezdeményezőkészségének köszönhettük, hogy állan
dóan pontos értesülésekkel rendelkeztünk az ellenséges csapatok létszámá
ról és a végbement változásokról. Felderítőink a kapott feladatok végre
hajtása során nagy mesterségbeli tudást, kezdeményezőkészséget, fegyel
mezettséget és bátorságot tanúsítottak. 

A támadást sikeresen továbbfejlesztve, április 2-án a hadtest kijutott a 
Kis Dunához, Bratislavától keletre. A 252. lövészhadosztály 932. lövészez
rede menetből hajtott végre erőszakos átkelést a folyón. Az elért siker to
vábbfejlesztésére harcbavetették a 25. gárda-lövészhadosztály 78. lövész-
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ezredét. A gárdisták gyors tempóban átkeltek a Kis Dunán Ivánka község
től délre és támadásba lendültek Bratislava ellen. 

Az április 3-ára virradó éjszakán átkelt a Kis Dunán a hadtest összes 
lövész- és tüzéralakulata. Megsemmisítve a városba vezető utakon elhelye
zett hitlerista tűzfészkeket, a gyalogság rohamra indult. A 19. lövészhad
osztály egységei egy keskeny szakaszon, a Duna északi partvonala mentén 
behatoltak a városba és lecsaptak a keleti, városrészben védekező hitleris
ták szárnyára. Jobboldali szomszédunk, a 25. gárda-lövészhadtest ugyanek
kor a város északi részében harcolt. 

Az ellenség szívósan ellenállt és sorozatos ellenlökésekkel kísérletezett. 
Minden utcában folyt az elkeseredett harc. Ebben a helyzetben különösen 
nagy szolgálatokat tett a tüzérség. Az ezredtüzérséget és a zászlóaljak tü
zérütegeit teljes egészükben a rohamcsoportokhoz osztottuk be, a mozsaras 
tüzérséget pedig egycsoportba vontuk össze a hadtest tüzérparancsnok 
vezetése alatt és a város középpontjában, illetve azon túl elhelyezkedő cé
lok megsemmisítését kapta feladatul. 

Az utcai harcokban nagyon fontos szerepet játszott az üteg- és lövegpa
rancsnokok találékonysága és kezdeményező készsége. Különösen vonatko
zik ez a páncéltörő tüzérség alegységeire. A sötétség leple alatt ezek az 
alegységek az ellenség számára észrevétlenül előrevontatták lövegeiket egé
szen a város széléig és virradatkor közvetlen közelről nyitottak tüzet azokra 
az ablakokra, amelyek mögött ellenséges géppuskafészkek rejtőztek. A tűz
fészkeket ily módon leküzdve, a tüzérségtől támogatott rohamcsoportok si
keresen haladtak előre. 

Április 4^én reggel rövid tüzérségi tűzrajtaütés után a rohanicsoportok 
megújították a támadást. A fasiszták szívósan védtek minden egyes .házat. 
Különösen erős ellenállásba ütköztünk a város központjában, ahol az erős 
épületeket az ellenség védelmi támpontokká rendezte be. 

A gyalogság harcrendjében elhelyezett lövegek közvetlen irányzással 
rombolták szét az ellenállási gócokat és biztosították a rohamcsoportok 
eredményes előrehaladását. Hatásosnak bizonyult a 82 és 120 milliméteres 
aknavetők alkalmazása is, amelyek állandóan a gyalogság soraiban halad
tak, villámgyorsan tüzelőállást foglaltak és meglepésszerű tűzcsapást zúdí
tottak a fasisztákra. 

Az ellenállást felmorzsolva, csapataink kezdték bekeríteni az ellenségnek 
a város keleti ipari negyedében és a város központjában védekező csoport
jait. A sikert kihasználva, a hadtest egységei csapást mértek a város köz
pontjára is és a 25. gárdahadtesttel együttműködve lépésről lépésre, utcá
ról utcára haladva folytatták a város megtisztítását a fasisztáktól. 

Amilyen mértékben távolodott a harci zaj a város nyugati része felé, 
úgy jelent meg egyre több lakos a felszabadított utcákon. Előjöttek a pin
cékből, földalatti óvóhelyekről, odamentek a szovjet harcosokhoz és szívből 
jövő szavakkal mondtak köszönetet a város felszabadításáért a hitlerista 
megszállóktól. 

Április 4-én csapataink teljesen megtisztították a várost a hitleristáktól 
és kijutottak a Bisztrica folyóhoz. 

A főparancsnok parancsában hadtestünknek a ,,Bratislavai" elnevezést 
adományozta. 

Szlovákia kormánya „Bratislava tiszteletbeli polgára" címmel tüntette ki 
hadtestparancsnokunkat, a hadosztályparancsnokot és sok más tisztünket, 
közöttük engem is. 
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Befejező harcok 

A hitleristák igyekeztek megvetni lábukat a Morva folyón és több ellen
lökést hajtottak végre a Kis Kárpátok nyúlványaitól kiindulva. Aktívab
ban kezdett működni az ellenség légiereje is. Kisebb, 4—10 gépből álló cso
portjai főként a Kis Kárpátokon át vezető utakat bombázták. Ezek azon
ban támadó erőinknek komolyabb veszteségeket nem okoztak. 

Hadtestünk április 5-én egész napon át tisztogató hadműveleteket foly
tatott a Morava folyó balpartján. Az április 6-ára virradó éjszakán a 25. 
gárda-lövészhadosztály jobbszárnyon támadó egységei megkezdték az át
kelést a folyón és hídfőt foglaltak nyolc kilométer szélességben és mintegy 
három és fél kilométer mélységben. 

Az ellenség gyalogsága harckocsikkal és repülőgépekkel támogatott el
lenlökést hajtott végre a hídfőállás ellen. A hitleristák, csapást mérve az 
átkelőhelyekre és az átkelést végrehajtó egységekre, megkísérelték a hídfő 
felszámolását. 

Az összes próbálkozásuk meghiúsult a szovjet harcosok szilárd helytál
lásán. 

A 252. lövészhadosztály, miután az éjszaka folyamán befejezte Gyevin 
megtisztítását, április 6-án reggel szintén megkezdte a Moraván az átkelést. 
A fasiszták ellenállását leküzdve, a hadosztály egységei átkeltek a folyón, 
kijutottak Ausztria területére és elfoglalták Marchegg helységet. Novem
ber 6-án a hadtest egységei egésznapos harcban megtartották és még ki is 
szélesítették a hídfőt a Morava nyugati partján. Baloldali szomszédunk — a 
46. hadsereg, amely a Duna jobbpartja mentén támadott — az április 7-re 
virradó éjszaka átkelt a Duna balpartjára, átlendült a Moraván és sikere
sen fejlesztette támadását északnyugati irányba Bécs felé. 

A kedvező helyzetet kihasználva, hadtestünk egységei április 7-én meg
újították a támadást, kivetették az ellenséget állásaiból, április 9-én estére 
jelentősen kiszélesítették a hídfőt a Moraván és megkezdték a harcot Ger-
zerndorf város elfoglalásáért. Ezt a nagyon jelentős vasúti és közúti csomó
pontot a hitleristák erős védelmi góccá alakították át. A város elfoglalása 
után a hadosztály északkeleti irányba fejlesztette tovább támadását. 

Április 18-ára csapataink kijutottak Mistelbach—Ladendorf vonalába. Még 
aznap este jobbszárnyunkon átengedtük a 6. gárda-harckocsihadsereget és 
a továbbiakban ennek a nyomában haladtunk. 

Április 9-én kora reggel telefonon kerestek a 7. hadsereg törzsétől. A 
törzsparancsnok, Lukin vezérőrnagy, örömhírt közölt velünk: Grigorovics 
Mihail Frolovicsnak a Budapest alatti és komarnói kétszeres dunai átkelés 
sikeres végrehajtásáért a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa a Szovjetunió 
Hőse címet adományozta. Tisztjeink, tiszthelyetteseink és katonáink nagy
számú csoportját a Szovjetunió érdemrendjeivel és rendjeleivel tüntették ki. 

Lukin tábornok melegen gratulált ehhez az örömteljes eseményhez. 
Grigorovics tábornok éppen aludt az egységeknél végzett nehéz éjszakai 

munka után. Mégis úgy határoztam, hogy felkeltem. 
Mihail Frolovics egy szempillantás alatt felöltözött, rendbeszedte magát 

és kissé riadt hangon kérdezte: ,,Mi történt, Szergej Alexandrovics, ismét 
valami váratlan fejlemény?" 

— Igen, ismét egy fontos esemény, de nagyon kellemes az ön és az egész 
személyi állomány számára — válaszoltam. — Engedje meg, hogy köszönt
sem önt a Szovjetunió Hőse címmel történt kitüntetése alkalmából és je
lentsem, hogy hadtestünk nagyszámú tisztje és harcosa kapta meg a Szov-
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jetunió érdemrendjeit és rendjeleit a Duna sikeres leküzdéséért, Ercsi és 
Komárno körzetében és a további támadó hadműveletekben való részvé
teléért. 

A tábornok néhány másodpercig némán állt, önkénytelen mozdulattal 
megigazította gimnasztyorkáját, majd erősen összeölelkeztünk. Azután az 
ebédlőbe indultunk, ahol már megterítve állt az ünnepi asztal és a törzs 
beosztottjaival megünnepeltük ezt az örömteljes eseményt. Köszöntők hang
zottak el, amelyeket szovjet hazánkra és a német fasiszták feletti mielőbbi 
győzelemre ittunk ki. 

Zistersdorf elfoglalása után hadtestünk egységei folytatták az üldözést 
északnyugati irányba és elértük a Dyje folyót. A 7. gárdahadsereg kötelé
kében harcolva, áttörtük az ellenség szilárdan megerősített védelmét. 

A Vörös Zászló Rend átadása 

Ezután ismét lendületes támadás kezdődött. Május 8-án estére felszabadí
tottuk Znojmo csehszlovák várost. 

Amikor beértünk a városba, feledhetetlen látvány tárult elénk. Az utcá
kon sűrű sorokban állt a nép és örömujjongással fogadta a felszabadítókat. 
A lányok cseh nemzeti viseletben, virággal a kezükben jöttek elénk. Na
gyon sokan ennivalót hoztak és kínálgatni kezdték a szovjet harcosokat. 

Nem időzhettünk sokáig. A hadtest egységei folytatták az előnyomulást. 
Znojmo sokszáz lakosa jó tíz kilométernyire elkísért bennünket, voltak, 
akik kerékpáron, kocsin jöttek, de sokan gyalog tették meg ezt az utat. 

A Győzelem régvárt napja menetelés közben talált bennünket. A hitle
rista Németország kapitulációjának híre a tisztek és katonák örömújongá-
sát váltotta ki. Ám a fasiszták egyes csoportjai még mindig nem tették 
le a fegyvert. Ezért a hadtest egységei menetoszlopba fejlődtek és foly
tatták az erőteljes üldözést. Május 11-én estére Sedlöangtól nyugatra elér
tük a Vltava folyót. Itt a testvéri Csehszlovákia fővárosától, az arany Prá-
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gátol 30 kilométerre délnyugatra, fejezte be harci útját a Nagy Honvédő 
Háborúban a Vörös Zászló Renddel kiitüntetett „Bratislavai" 23. lövész
hadtest. 

* 

Húsz év telt el azóta, hogy a Duna partján elült a harci zaj. Magyar
ország és Csehszlovákia dolgozó népe híven őrzi a szovjet harcosok emlé
két, akik megszabadították őket a fasiszta rabságtól. . . „Bármerre járjunk 
Magyarország területén — mondotta Kádár János — mindenütt megtalál
juk a szovjet katonák sírját. Hősök nyugszanak ott, szovjet harcosok, akik 
életüket adták népünk szabadságáért. Hűen megőrizzük emléküket és 
ígérjük, hogy soha nem növi be a fű a sírjukhoz vezető utat." 

A szovjet harcosok vére a Duna partján, a kegyetlen harcokban nem 
ömlött hiába. Az eltelt húsz év alatt Magyarország és Csehszlovákia népei
nek élete gyökeresen megváltozott. E népek nagy sikereket értek el a 
szocializmus építésében. A szocialista népek testvéri közösségében a ma
gyarok, csehek, szlovákok együtt harcolnak az imperializmus ellen, a világ
békéért. 

Új élet született a Duna partján, új dalok szállnak az ősi folyam felett: 
a szabadság, az öröm és boldogság dalai. 
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