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EGYÜTTES HARCBAN A MAGYAR HADSEREG 
KATONÁIVAL ÉS TISZTJEIVEL 

V. N. Komisszarov alezredes visszaemlékezése 

A 297. Szlavjanszk—Kirovográdi, Bogdán Hmelnickij rend
del kitüntetet t lövészhadosztály, menet végrehajtása után, 1944 
októberének első napjaiban Aradtól észak-nyugatra megindu
lási állásokat foglalt el. (A hadosztály az 53. hadsereg 27. had
testének kötelékébe tartozott, a hadsereg parancsnoka Mana-
garov altábornagy volt.) 

Én akkor a fentemlített hadosztály 503. tüzér ezredében 
teljesítettem szolgálatot, előbb mint a törzsfőnök első ' helyet
test, 1944 novemberétől pedig az ezred törzsfőnökévé nevez
tek ki. 

Október 6-án, rövid tüzérségi előkészítés után, a hadosz
tály egységei támadásba mentek át. Ekkor indultak meg a Ma
gyarország felszabadításáért folyó harcok. 

1944. december 26-án, pihenő és a kiegészítés kiképzése 
után, a hadosztály Budapest alatt összpontosult a 18. gárda lö
vészhadtest kötelékében (a hadtest parancsnoka Afonyin ve
zérezredes volt). 

Ebben az időben a budapesti német-fasiszta csoportosítás 
bekerítése már befejeződött és a hadosztály előtt, más maga
sabb egységekkel együtt, az a feladat állott, hogy megsemmi
sítsék a város körülzárt helyőrségét. 

A hadosztály ezredei, a kapott harcparancsot teljesítve, 
1945. január l - re virradó éjjel Rákoskeresztúrtól nyugatra el
foglalták megindulási állásaikat. 

1945. január 1-én, 11 h. 30-kor, 10 perces tüzérségi tűz
csapás után, a hadosztály támadásba lendült. E harcok folya
mán adták meg magukat a budapesti főiskolák és egyetemek 
hamarjában mozgósított és harcba vetett diákjai. Közöttük volt 
Papp Tibor is (nem emlékszem, hogy végzős egyetemi hallgató 
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volt-e, vagy pedig már elvégezte az egyetemet, de mi doktor
nak hívtuk). Kiválóan ismerte az orosz és német nyelvet, s így 
mint tolmács ezredünknél maradt. 

Papp Tibor nagy segítségünkre volt a magyar lakossággal 
való érintkezésünkben, mind Budapesten, mind pedig a Ma
gyarország felszabadításáért folyó későbbi harcok során. Mint 
nagy tudású, tapintatos ember nagyon jó összekötő kapocsként 
szolgált köztünk és a helyi lakosság között. 

Csak 1945 júliusában váltunk el tőle, amikor Cluj (Ko
lozsvár) felé meneteltünk, hogy azután Távol-Keletre irányít
sanak bennünket. 

Budapesten nehéz harcok folytak, különösen számunkra 
tüzérek számára voltak súlyosak, mert a lövegek főként az ut
cák mentén mozogtak és így gyakran jutottak lövészfegyverek 
tűzhatása alá. 

Budapest felszabadított kerületeinek lakossága jól foga
dott bennünket. Igen kedves fogadtatásban részesültünk Buda
pest egyik munkáskerületében, Kőbányán. 

A pesti oldal elfoglalása után a hadosztályt a budai ol
dalra helyezték át, s ott a Budakeszi út mentén támadott. 

1945 február 11-én déltájban parancsot kaptam, hogy sze
mélyesen jelenjek meg a hadosztály törzsnél kiegészítés átvé
tele végett. Ez számomra meglepő volt. A hadosztály tüzérpa
rancsnokságának törzsfőnökével való telefonbeszélgetés során 
magyarázatot nem sikerült kapnom. Ennek oka egy félóra 
múlva tisztázódott, amikor a törzshöz érkeztünk. Ott bemutat
tak nekünk 5 magyar tisztet 70 katonával, akik önként jöttek 
át a mi oldalunkra. Ez bennünket váratlanul ért. Mindnyájan 
egy tüzérségi ütegből valók voltak az ütegparancsnokkal az 
élükön. (Nagyon sajnálom, hogy nem jutott akkor eszembe a 
tisztek nevét feljegyezni.) Velünk együtt hasonló kiegészítést 

- kaptak a lövészezredek is, amelyek gyorsan az ezredek számá
val ellátott, fehér karszalagokat készítettek a magyarok szá
mára. 

Őszintén szólva nehéz helyzetbe kerültünk. Először is eze
ket az embereket senki nem ismerte, másodszor azonnal dön
teni kellett, hogy hogyan használjuk fel őket. 

Az ezredparancsnok politikai helyettesével, Pimenov őr
naggyal és az ezred törzsének tisztjeivel megbeszélve a dolgot, 
úgy határoztunk, hogy nem osztjuk meg, hanem együtt hagy
juk őket és megkíséreljük fegyvert szerezni számukra. 

A magyar tisztekkel való beszélgetés során kiderült, hogy 
ütegük ágyúi nem messzire a németeknél vannak. A lövegzá
rakat elrejtették és az éjszaka leple alatt birtokba lehetne venni 
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az ágyúkat. Az üteg parancsnoka kérte, hogy ezt ő és tisztjei 
tehessék meg. Ezzel az előzetes beszélgetés befejeződött és u ta
sítást adtunk, hogy a magyarok számára fürdőt készítsenek és 
élelmet adjanak ki. Abban a villaépületben helyeztük el őket, 
amelyben az ezred törzse is volt. 

Este 11 óra körül a magyarok a törzshöz behoztak egy né
met katonát, aki, mint később kiderült, kijutott a bekerítésből, 
de elmaradt csoportjától és meglátva a magyarokat, akik kö
zül egyesek uniformisban voltak s éppen vizet melegítettek a 
fürdéshez, azt hit te a sajátjai és odament hozzájuk. 

A vallatásnál semmit sem sikerült megtudnunk tőle és 
kezdetben sehogysem értettük, hogyan kerülhetett arcvonalunk 
mögé. A foglyot a hadosztály törzséhez vezettettük. 

Másfél-két óra múlva a város különböző részén tűzharc 
támadt, különösen tőlünk északra. Amikor az ezred és az osz
tályok figyelő pontjaitól a helyzet iránt érdeklődtünk, csak 
nevettek rajtunk — náluk teljes volt a nyugalom. A németek 
pedig úgy látszik a csatornákon és a romházak között szivárog
tak át a peremvonalon. 

Az ezred törzse egy kétemeletes villaépületben volt, amely 
két utca között kb. középen helyezkedett el. A ház mögött 
nyugati irányban puszta terület volt, amely a két utca között 
kb. 500—600 méter hosszan húzódott. Keletre, az ellenség irá
nyában sűrű bokrok voltak és embermagasságnál nagj^obb vas
kerítés húzódott. Távolabb különálló épületek állottak. 

Ügy határoztunk, hogy az épületben- körkörös védelemre 
rendezkedünk be. Alighogy ezt megvalósítottuk a törzsnél tar
tózkodó híradósok és felderítők 7 német katonát fogtak el élü
kön egy főhadnaggyal, akik a sötétben az épület mögötti puszta 
területre jutottak ki. A főhadnagy elmondotta, parancsot kap
tak arra, hogy az éj folyamán, a sötétség leple alatt csoportok
ban jussanak ki a bekerítésből a csatorna hálózaton és a rom
házakon keresztül. 

Az egész éjszaka nagyon nyugtalanul telt el. Tőlünk 
északra állandóan rakéták röpködtek a levegőben, géppisztoly 
sorozatok hallatszottak. A figyelőponttal és a hadosztállyal a 
kapcsolat megszakadt. Hajnalban a Budakeszi úton és a mi 
utcánkon keresztül a németek nagy tömegben özönleni kezdtek 
(mintegy 1000 fő). Az egész utcát ellepték s futás közben lövöl
döztek és gránátokat dobáltak az ablakokba. 

Délebbre a szomszéd utcán könnyű harckocsi jelent meg, de 
ott levő aknavetőseink kilőtték. A puszta terület lehetővé tette, 
hogy az aknavetősök közvetlen irányítással vegyék tűz alá a 
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németeket. Mi eltorlaszoltuk az ajtókat és az ablakokon át pus 
kákkal és géppisztolyokkal tüz alá vettük az ellenséget. 

Amint a lövöldözés elkezdődött, megjelentek a magyar 
tisztek (a harc után elmondták, hogy megbántódtak, amiért 
mi nem ismertettük velük a kialakult helyzetet), és a német 
foglyok fegyvereivel bekapcsolódtak a harcba. A katonák fegy
ver hiányában nagyrészt tétlenségre kényszerültek. A tisztek 
nagyon bátran, sőt szerintem szükségtelenül vakmerően visel
kedtek. Valószínűen be akarták bizonyítani, hogy bízhatunk 
bennük. ' 

A magyar tisztek és katonák — talán először — vállvetve 
együtt harcoltak a szovjet katonákkal és tisztekkel. Harcot 
folytattak hazájuk fővárosának felszabadulásáért. 

A németek a tűz ellenére előre jutottak, de a városból ki
vezető úton a sorozatvetők elé kerültek, amelyek közvetlen 
irányzással sortüzet nyitottak rájuk. Ezután az ellenség a vá
rosrész mélyébe vetette vissza magát, a házakba húzódott és 
teljesen demorizálódva a hadosztály 391. önálló vegyvédelmi 
századának és más alegységeknek sorban megadta magát. 

A mi magyar kiegészítésünk ebben az időben többségében 
felfegyverkezett az elesett fasiszták fegyvereivel. 

Az egész nap folyamán az ellenség különböző irányokban 
csoportonként igyekezett áttörni, de mindenütt szervezett el
lenállásba ütközött és a csoportok vagy elestek vagy megadták 
magukat. 

Február 14—17.-ig a hadosztály, Buda déli peremén he
lyezkedve el, helyőrségi szolgálatot teljesített. Meleg időjárás 
volt és a lakosság a holttesteket és a lovak tetemeit temette, 
tisztogatta az utakat. 

A mi ezredünk saját körzetében járőrszolgálatot teljesí
tett. A járőrszolgálatba a magyar katonákat és saját katonáin
kat vegyesen osztottuk be, s ez megkönnyítette a lakossággal 
való kapcsolat megteremtését és a szükséges rend helyreállítá
sát a körzetben. 

Február 18-án a hadosztály Márianosztrára vonult. Menet
közben parancsot kaptunk, hogy a magyarokat helyezzük át a 
magyar kormány alárendeltségébe. 

A magyar tisztek ezt a parancsot nagy sajnálkozással fo
gadták, — az ezredben szerettek volna maradni és velük együtt 
folytatni a harcot a német-fasiszta csapatok ellen. Hosszasan 
kellett magyaráznunk, hogy ezt az intézkedést nekünk végre 
kell hajtanunk. A magyar katonáktól és tisztektől nagyon ben
sőségesen váltunk el. 
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