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EMLÉKEIM A BUDAI ÖNKÉNTES EZRED HARCOSAIRÓL 

Az előretörő szovjet hadsereg 1944 késő őszén Budapesthez közeledett. Ebben 
a Duna két partján elterülő, ritka szépségű épületekben gazdag, sűrűn lakott, 
történelmi és kulturális emlékeiről híres városban a fasiszták meg akarták vet
ni a lábukat: erős védelmi vonalakat építettek ki. A városban gyalogságból, 
páncélosokból, tüzérségből és lovasságból álló, százezres csoportosítás rendez
kedett be tartós védelemre. 

Hogy a várost ne kelljen az elkerülhetetlennek látszó harcokban elpusztítani 
és lakóit háborús veszélyeknek kitenni, a 2. és 3. Ukrán Front erői körülzárták 
Budapestet. A bekerítetteknek, akik között számos magyar katona is volt, ulti
mátumot küldtek, hogy humánus feltételek között kapitulálhassanak. A német 
fasiszták azonban megölték a parlamentereket és ezzel a várost hosszú időre 
rendkívül súlyos harcok színterévé tették. 

A mi 83. tengerészgyalogos dandárunk Budán, a Duna magasabb partján 
fekvő, nyugati városrészben harcolt. A csatározások az utcákon, a tereken, a 
szép kőházak között, a pincékben, sőt föld alatti helyiségekben is folytak. 
Utunkban paloták, gyárak, szállodák és tanintézetek, amelyek az ellenséges vé
delem számára jó támpontokká váltak. 

Egyszer, a budai harcok tetőfokán, a következő esetnek lehettünk tanúi: 
rohamszázadunkhoz magyar katonák jöttek át, köztük a Testnevelési Főiskola 
hallgatóinak egy elég nagy csoportja. Tisztjeik élén harcolva küzdöttek át ma
gukat, legyőzve az őket feltartóztatni akaró német katonákat. Még sebesültjei
ket is magukkal Hozták. Hamarosan kitudódott, hogy a magyarok azzal a szán
dékkal törtek ki a bekerítésből, hogy velünk együtt folytassák a harcot a 
fasiszták ellen. 

A budapesti Testnevelési Főiskola épületének falába, ahol az említett átállás 
megtörtént, márványtáblát helyeztek el a következő felirattal : 

Itt csatlakozott 
a felszabadító szovjet csapatokhoz 

1945 februárjában 
mintegy 400 magyar katona 

— köztük a főiskolánk nagyszámú hallgatója — 
és együttes erővel verték ki 

a szomszédos kórház épülettömbjéből 
a németeket. 

* A szerző 1945-ben a szovjet hadsereg hadnagya; szakaszparancsnokként szolgált a 83. önálló tengerészgyalogos 
dandárban. A magyarországi felszabadító harcokban többször is kitűnt szervezőképességével, leleményességével. A táti 
hídfő harcaiban — 1945 március — tanúsított bátor helytállásáért kapta meg a Szovjetunió Hőse aranycsillagát és a 
Lenin rendet. (A hídfőben vívott elkeseredett harcokról lásd Szekrresné dr.Niszler Mária: A táti hídfő című írását. 
Hadtörténelmi Közlemények, 1980. 1. sz. 102—123. o.) - A szerk. 
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Így örökítették meg Budapesten a szovjet és magyar harcosok baráti egymás
ratalálását. 

A magyar katonákat magunk között „magyar önkénteseknek" neveztük, a 
helybeli lakosok „vörös magyaroknak". A „vörös magyarok" nehéz időszakban 
jöttek át hozzánk, amikor az ellenség megerősített állásainak ostroma elhúzó
dott. A városban körülzárt fasiszták kitartóan ellenálltak. 

A mi szakaszunk előretolt arcvonala egy vasúti töltés mentén húzódott, amely 
a Duna egyik felrobbantott hídjáig ért el. Elöl, a német oldalon, a különböző 
magasságú házak csúcsos cseréptetőin túl a Várhegy látszott, ormán a szürke 
falú várral. Mögöttünk a város déli elővárosai terültek el: Csepel, Albertfalva, 
Kelenföld, Budafok, amelyek a harcok folyamán keserű emlékeket hagytak 
bennünk. Mindegyik helyhez valamilyen súlyos harci esemény kapcsolódott. 
Csepel behavazott aknamezőin egy ideig hiába támadtuk a tüzet okádó golyó
szórókat. Albertfalva sokunk számára a viaduktból kitörő német tankok miatt 
emlékezetes. Közülük kettő ott is maradt, ahová az éjjeli támadáskor eljutottak. 
Kelenföldet a vasútállomás mellett lefolyt súlyos harcok miatt nem felejtjük el, 
Budafokot a Szilveszter éjjeli utcai tűzharcok miatt emlegetjük. Ott, egy hegy 
alatt, egy behavazott téren temettük el bajtársainkat januárban és februárban. 
A budai harcok végére ezt a helyet a dandár temetőjeként emlegették. Később 
halottainkat elszállították a Kerepesi temetőbe, ahol a munkásmozgalom hősei 
és azok pihennek, akik Magyarországot meg akarták tisztítani a fasisztáktól. 

Ritkán csitult el a harci zaj Budapesten. A fehér dunai köd szétterült a par
tokon, a sötét, csak a felvillanó tüzektől megvilágított utcákon. A házak, a pa
loták, sőt egész negyedek, melyek évszázadok nyomait őrizték, a szemünk 
előtt váltak romokká. 

A síkságon elterülő Pestet csapataink már januárban megtisztították az ellen
ségtől, de Buda sziklás halmain a harcok kevés híján még egy hónapig eltar
tottak. 

Dandárunk számára ezek a harcok szünet nélküli fegyverropogásban egy 
vasúti töltésnél kezdődtek el, melyet valaki közülünk „dambának" (gátnak) ne
vezett el. Ezt az elnevezést a későbbiek során Budapest déli katlanára is át
vittük. A mi oldalunk mellett haladt a Dombóvári út, lehetséges, hogy a hasonló 
hangzás miatt kapta ez a terület a „dámba" nevet a közönségesnek tűnő 
vasúti töltés elnevezés helyett, de az is lehet, hogy a közeli, part menti szaka
szon valóban gát tartotta vissza a Duna vizét. A harcok ezen a részen sokáig 
elhúzódtak, nem tudtunk előbbre törni és a „dámba" kifejezés minden egyes 
nappal vésztjóslóbbá vált számunkra. A szürke, lőportól kormos, lövedékektől 
felszántott havon, romos utcákon keresztül cipeltük hátra sebesültjeinket, és 
az ilyenkor elhangzott „Honnan?" kérdésre a soha nem szűnő fegyverropogás
ban csak annyit mondtunk: „A dambától". Ez a szó akkor mindnyájunk számára 
fenyegetően, komoran csengett. 

Tehát itt, ennél a vasúti töltésnél harcolt a mi híres, a Vörös Zászló Érdem
renddel és a Szuvorov Érdemrenddel kitüntetett 83. tengerészgyalogos dan
dárunk, mely büszkén viselte a Novorosszijszki és 1945 januárjától a Dunai 
megtisztelő nevet. A dandár egyfolytában másfél hónapig küzdött a töltésen. 
Ritkultak a zászlóaljak 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 dandár már régen az első vonalba irányította a távirászokat, 
a fogatosokat, az egészségügyieket és a szakácsokat is. Az aknavetősök és a 
tüzérek, amikor éppen nem tüzeltek, rendszerint lövészárkainkban, vagy a lő-
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réseinkben helyezkedtek el és lövészekként segítettek nekünk, mert tüzelőállá
saik szinte egy vonalban voltak a mieinkkel. 

Ha valaki a tengerészgyalogosok közül megsebesült, akkor sem hagyta el 
helyét. Parancsnokunk, Leonyid Konsztantyinovics Szmirnov, a dandár „bá-
tyója" sem ment sebesülése után kórházba, pedig kórházi ápolás híján sokáig 
fájt a lába és sántított. Megszoktuk, hogy — mankó helyett — zsákmányolt, 
görbe kardra támaszkodva járkált közöttünk. A szigorú, csípős szavú, de bírá
lataiban mégis igazságos „bátyót" önzetlenül szerették a tengerészek. Igyekez
tek utánozni őt. Ettől kezdve az jött a szokásba, hogy ha valcfki megsebesült 
a dandárból, továbbra is az állományban maradt. A kórházakból visszaszöktek 
a bekötözöttek, nemegyszer begipszelt karral. Ennek ellenére nap mint nap ke
vesebb lett az ember a zászlóaljakban, ezért Szmirnov ezredes kénytelen volt 
mindhárom zászlóalját a perem vonalba küldeni. A lövészek csatárláncba fej
lődve szétszéledtek az itt-ott még épségben levő házak, romok miatt szórványo
san kiépített lövészárkokban. Támadáskor, vagy harci felderítés előtt a tenge
részgyalogosok rohamcsoportokba szerveződtek és ilyenkor veszélyesen védtele
nül hagyták támpontjaikat az arcvonalban, de harc után megfogyatkozva is 
visszatérték előretolt állásaikba. 

A fasiszta csapatok egyre hevesebb kísérleteket tettek arra, hogy a bekerítés 
külső arcvonalán áttörjék a gyűrűt Budapest körül. 1945 januárjában — a 
Duna mindkét partján támadva — előretolt állásainkat északnyugati irány
ban visszaszorították. Ezután két páncélos hadtesttel áttörték az arcvonalat a 
Balatonnál és kiértek a Dunához, Budapesttől délre. Ez az éles harckocsiék 
csupán néhány kilométernyire volt a 83. tengerészgyalogos dandár harcrendje 
mögött, ezért Szmirnov ezredes a dandár önálló páncéltörő osztagát, egyéb 
harci alegységekkel, szembefordította az ellenséges páncélosokkal. 

Ebben a viharos időszakban jöttek át hozzánk a magyar önkéntesek, akik 
között félszeg újoncok és megszeppent ifjak is voltak. Parancsnokaik — Pagony 
és Németh százados — nevét még máig is sokan emlegetik a tengerészgyalogo
sok közül. Katonáik különböző magyar alegységekből és a budapesti Testneve
lési Főiskola elég nagy számú hallgatóiból kerültek ki. Ehhez a főiskolához 
kapcsolódott azon tisztek és magyar sorkatonák sorsa, akik a mi dandárunkhoz 
kerültek. 

1945 januárjában az arcvonal elérte Budán a Déli-pályaudvar közelében fekvő 
Testnevelési Főiskolát. A tanintézet épületeit a budapesti helyőrség magyar al
egységei foglalták el, élükön Németh Dezső és Pagony Iván századosokkal. Ve
lük együtt a tanintézet épületeiben sportoló hallgatók is tartózkodtak, akik az 
akkori időknek megfelelően katonaruhát kaptak és Kőszeghy Albert, valamint 
Radnai Győző zászlósokhoz lettek beosztva. A hazafias érzelmű tisztek hamar 
megnyerték a hozzájuk került hallgatók bizalmát, akikkel együtt hallgatták ti
tokban az illegális Kossuth adót, tudtak az országban végbemenő forradalmi 
változásokról, a Vörös Hadsereg által felszabadított Debrecenben összehívott 
Ideiglenes Nemzetgyűlésről, valamint a Szovjetunió és Magyarország között 
létrejött és Moszkvában 1945. január 20-án aláírt fegyverszüneti egyezményről. 

Amikor az arcvonal a főiskolához közeledett, a németek az épületekben szi
lárd védelmi állást akartak kiépíteni. Németh százados azonban határozottan 
kijelentette nekik, hogy a magyarok maguk fogják védelmezni az épületet és 
nem engedte be a német alegységeket. Február 2-án, amikor a harcok már a 
Böszörményi úton folytak, a százados elküldte embereit — Nagy Vincét és az 
orosz nyelvet jól beszélő Kolgin Vladimírt — az arcvonalon túlra, a szovjet 
csapatokhoz. Alighogy átjutottak azonban az arcvonalon, Kolgin hősi halált 
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halt, s így ez alkalommal még nem sikerült a szovjet csapatokkal kapcsolatot 
létrehozni. 

Néhány nap múlva Németh százados másik csoportot küldött az arcvonal 
mögé: Szűcs János hadnagyot, Tóth György tolmáccsal. Ezeknek a vakmerő 
embereknek sikerült eljutniuk előretolt állásainkhoz és közölték a szovjet pa
rancsnoksággal, hogy készek felvenni a harcot a főiskola épületébe befészkelt 
német SS-legényekkel. Az ellenség azonban megsejtett valamit a magyar haza
fiak készülődéséről. A Testnevelési Főiskola épületébe különleges csendőrala
kulat hatolt be, letartóztatta és átadta a németeknek Pagony századost, Kősze-
ghy Albertet és velük együtt még vagy 20 magyar katonát. A városban körül
zárt fasiszták kegyetlen terrorral tartották fenn hatalmukat és a letartóztatot
takat azonnali kivégzéssel fenyegették meg. „Csak úgy kerülhettünk ki ebből a 
kelepcéből és úsztuk meg a kivégzést — írja levelében Pagony Iván —, hogy a 
szovjet csapatok segítségével sikerült kitörnünk a német őrizetből és átmen
tünk a Vörös Hadsereg oldalára." Mindez Szűcs hadnagy szakaszának volt 
köszönhető, mely szerencsésen odavezette a szovjet rohamcsoportot és megelőz
ték a hóhérokat. 

Február 8-án reggel a harc már a főiskola Alkotás utcai részében folyt. Itt 
az ostromlók elfoglalták az öreg Bagolyvárat. így nevezték azt a kis, sárga 
épületet, amely mindmáig az uszoda mellett van. Ekkorra a magyar katonák, 
köztük a hallgatók, kiverték az SS-eket a főiskola épületéből. Németh száza
dos parancsnoksága alatt harcolva visszafoglalták a Győri úton álló kollégiu
mot, kiűzték a németeket a romos tornateremből és egyesültek a szovjet roham
csoporttal. Harc közben Németh századosnak egy kézigránátszilánktól megsérült 
az egyik szeme, ennek ellenére hősiesen tovább vezette a harcot egész a befeje
zésig. Vele együtt többen is kitűntek bátorságukkal a hallgatók közül. 

Kőszeghy Albert zászlós ezekhez a harcokhoz a következőket fűzi: „A főis
kola térségében több szovjet katona elesett és többen megsebesültek. Àz egyik 
sebesült kúszva igyekezett az épületünk felé. Két magyar katonát kiküldtem 
érte, akik behozták az épületbe és bekötözték." 

A Vörös Hadsereggel történt egyesülés után a magyar katonák és a Testneve
lési Főiskola hallgatói egyhangúlag kijelentették, hogy folytatni akarják a har
cot a fasizmus ellen. Ideiglenesen a Tárogató utcában helyezték el őket. Most e 
hely közelében egy igen érdekes kompozíciójú emlékmű állt. A szürke beton
sztélé egyik oldalán a szovjet rohamszakasz harcosai láthatók, a túlsó oldalon, 
mintegy tükörképükként, a harcba induló magyar katonák alakja. A felirat a 
következő: ,,A felszabadító Szovjet Hadsereg és e helyen hozzájuk csatlakozott, 
később Budai Önkéntes Ezredbe egyesült egységek emlékére." 

Az önkéntesekből alakult alegységeket Buda déli részébe, az L. K. Szmirnov . 
ezredes vezette 83. tengerészgyalogos dandárhoz irányították. Szmirnov a ma
gyar alegységek tisztjeit a Fehérvári úton, egy cukorgyár pincéjében berende
zett parancsnoki harcálláspontján fogadta. A magyar tisztek emlékeznek még 
arra, hogy beszélt hozzájuk a dandárparancsnok, ismertetve velük az előttük 
álló harci feladatokat. Emlékeznek rövid, pontos kifejezéseire és arra, milyen 
türelmesen és nyugodtan várta ki, míg a tolmács szavait lefordította. Jegyzetet 
sem kellett készíteniük, sem kérdéseket feltenni, beszéde után mindenki számá
ra világos volt, hogy mit kell tenni. 

„Szmirnov ezredes nevére sokan emlékszünk — írta nekem Kőszeghy Al
bert —, emlékszem, hogy a harcok előtt fogadott minket és együtt ebédelt ve
lünk." 

Leonyid Konsztantyinovics Szmirnov sokat tapasztalt, internacionalista szel
lemű tiszt volt. Nagyra értékelte a magyar kommunisták hősi tetteit mind az. 
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oroszországi, mind a spanyol polgárháborúban. Tudta, hogy az egyik meggyil
kolt szovjet parlamenter — Steinmetz Miklós — magyar származású volt. A há
ború előtti években az ezredes egy határőr ezredet vezetett és személyesen is 
sok internacionalistát ismert. Amikor átléptük hazánk határait, az első dunai 
átkelőhelyet a románokkal együtt építette ki. Bulgáriában, amikor a dandár 
Burgasz alatt létesített partmenti védelmet, Leonyid Konsztantyinovics sok ba
rátot szerzett nemcsak a kommunisták körében, hanem a város lakosai között is. 
Jugoszláviában a Jugoszláv Népi Felszabadító Hadsereg katonáival együtt szer
vezett deszantot a Duna-menti Opatovac és Vukovár körzetében. Olyan ember 
volt, aki valóban nagyra tudta értékelni a nemzetközi barátságot és ezt az ér
zést belénk is átplántálta. Az ő befolyása, tekintélye sokban hozzájárult ahhoz, 
hogy megfelelő módon fogadjuk új bajtársainkat. Arra, hogy milyen lelkesen 
és barátian fogadták a magyar önkénteseket a dandárban, a magyar hazafiak 
közül is sokan emlékeznek. 

A magyar század egyik volt parancsnoka, Pagony Iván százados, megerősíti 
a mondottakat és a következőket írta nekem : 

,,'A szovjet harcosok bizalommal fogadtak minket, bajtársaiknak tekintettek 
bennünket, főparancsnokságuk a magyar századokról éppen úgy gondoskodott, 
mint a saját alegységeikről." 

A magyar önkéntesek emlékként őrzik az írógéppel kitöltött igazolványokat, 
melyek azt tanúsítják, hogy a tengerészgyalogos dandár soraiban harcolhattak. 
A célnak megfelelő dokumentumok szűkszavú szövege a következő volt, pl.: 
„Igazolás arról, hogy László Ferenc katona a német fasiszta megszállók ellen 
küzdő Vörös Hadsereg oldalán harcoló önkéntes magyar századhoz tartozik. 
Tábori posta száma: 17 206., karabélyának száma: 648. Az igazolvány tulajdono
sának joga van a szovjet katonai kórházakban nyújtott ápolásra. Aláírás: A. A. 
Vlaszov ezredes, törzsparancsnok." 

Előrelátó ember volt a törzsparancsnokunk. Nem valamilyen kiváltság, vagy 
kitüntetés elnyeréséhez, nem is személyes igazolvány gyanánt adta ki a doku
mentumot, hanem sebesülés esetére, hogy a magyar harcos szovjet kórházban 
kapjon gyógykezelést. Ez pedig azokban az időkben mindennél fontosabb volt. 

így kezdődött a magyar antifasiszta hazafiak harci útja. A Magyar Tanácsköz
társaságért harcba induló orosz zászlóaljakhoz hasonlóan a magyar önkéntesek 
is vörös szalagot tűztek posztósapkájuk mellé, de sokan büszkén viseltek ha
sonlót a mellükön és a karjukon is. Az egyenruhájuk magyar volt, a fegyver
zetük azonban szovjet. 

Évtizedek múltak el a vérzivataros napok óta, de a résztvevők emlékezete 
sok olyan részletet megőrzött a magyarokról, amelyek az idő múlásával fonto
sakká váltak és kedves emlékké mélyültek. 

„Emlékszem — írja A. T. Csub tüzérfelderítő —, hogy Buda döntő ostromának 
előestéjén, a cukorgyár épülete előtt, melybe a dandár törzse telepedett be, 
sok magyar katonaruhás ember sorakozott fel. Számításom szerint lehettek vagy 
250-en . .. Egy óra múlva három, vagy négy oszlopba rendeződtek . . . Kis idő 
múlva ezek az oszlopok megindultak azon az utcán, amely a dandártörzs harc
álláspontjától a vasúti töltés hídjához vezetett, oda, ahol egy kilőtt tank á l l t . . . 
Most már fel voltak fegyverezve, néhányuk a mienkkel azonos típusú géppisz
tolyokkal, de többségük karabélyokkal. Lehet, hogy más fajta fegyverzetük is 
volt, de erre már nem emlékszem . . . Aznap este, amikor már sötétedni kezdett, 
figyelőhelyemen, egy nagy ház padlásán voltam. Ez a ház a töltés közelében 
volt és padlásáról jól lehetett látni azt a teherszállító repülőgépet, mely egy 
ház ablakába fúródott. (Ilyen repülőgépeken szállították a németek az után-
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pótlást az ostromlottaknak.) Amikor valamiért lementem a pincébe, bent fel
fegyverzett magyar katonák ültek és bevetés előtt ettek valamit. (Hiába, a ka
tona, tartozzon bármilyen nemzethez, katona marad.) Némelyikük karján vörös 
karszalag volt." 

A 83. tengerészgyalogos dandár levéltári anyagában a következő szűkszavú 
bejegyzést találtam: 

„1945. február 9-én a dandár utánpótlást kapott — két magyar századot. Feb
ruár 10-ére forduló éjjel az egyik századot, Pagony Iván százados parancsnok
sága alatt, felfegyvereztük és a 16. zászlóalj parancsnokságához irányítottuk." 

A magyar századok még ezen az éjjelen — amint erre Pagony Iván vissza
emlékezik — Kelenföldről az Andor utcán át előrehúzódtak és felkészültek a 
Sárbogárdi úti harcokra. 

Az arcvonal sávhatára még mindig a vasúti töltésnél húzódott. Ügy látszott, 
hogy az elaknásított, sűrű szögesdróttal védett német állásokat a vasúti töltés 
felől lehetetlenség megközelíteni. Sikertelenek voltak a tüzérségi rajtaütések, a 
frontális támadások, az akadályrobbantási kísérletek, a felderítők tevékenysége, 
a rohamcsoportok elkeseredett erőfeszítései — minden meghiúsult a legyőzhe
tetlennek tűnő töltésnél. 

A 83. tengerészgyalogos dandár egy újabb parancsban azt a feladatot kapta, 
hogy keljen át a töltésen és délről, Lágymányoson keresztül, törjön előre a Gel
lérthegy irányába és készüljön fel a királyi vár ostromára. A Duna közelében 
emelkedő magas dombon levő objektumok az ellenség számára igen fontosak 
voltak; a város másfél hónapos ostroma alatt állandóan erősítették és különle
ges osztagokkal védelmezték azokat. 

Az előzetes harci terv szerint a hegy tetején álló vár nem tartozott a dandár
nak Duna partján húzódó támadási sávjába. A térkép bal sávhatárként a Gel
lérthegy felé vezető Horthy Miklós utat (Bartók Béla út) jelölte ki számunkra 
és kihagyta a vár egyezményes térképjelét, kizárva azt a tengerészgyalogos dan
dár működési sávjából. így a mi támadási sávúnk ék alakú volt, melynek he
gye a Ferenc József-híd (Szabadság-híd) melletti partra mutatott. A Dunához 
bal szomszédunknak, a 316. lövészhadosztály ezredének kellett kiérnie, így a 
Gellérthegy a hadosztály és a 83. tengerészgyalogos dandár közé került. 

A dandár zászlóaljainak — megerősítve a magyar önkéntesek századaival — 
a töltéstől kiindulva a Horthy Miklós úton kellett támadniuk, majd a 135. szám
mal jelzett objektum irányába. Térképünkön ezt a számot a Duna-parton, a 
Ferenc József-hídtól délre álló Műszaki Egyetem épülete kapta. Ide a dandár 
jobbszárnyán harcoló, V. P. Bisztrov őrnagy vezette 144. önálló zászlóaljat irá
nyították. A Német százados által szervezett magyar századot a zászlóaljpa
rancsnok nem rögtön akarta harcba küldeni, hanem csak azután hogy a német 
védelmet a töltésnél áttörték. 

Jóval hajnal előtt felkészült a zászlóalj a harcra. A rohamcsoportok már ko
rábban egységes kollektívákká kovácsolódtak. Soraikban lövészek, géppuská
sok, páncéltörők kezelőlegénységei voltak, tüzérek, akik lövegeiket közvetlen 
irányzással belőtték, robbanóanyagot szállító utászok, híradósok telefonkészü
lékekkel, kötszerrel teli táskákat cipelő egészségügyiek. És magyar önkéntesek, 
akik igen hamar elsajátították a szovjet karabélyok és a dobtáras géppisztolyok 
kezelését, mely utóbbiakhoz 70 töltényt kaptak. Gránátjaik fele orosz tojásgrá
nát, másik fele az általunk is jól ismert, vörössel csíkozott magyar gránát volt. 
Ezeknek a testét egymásba lehetett csavarni és ezzel a hatóerejüket fokozni. 
Nagyon kényelmesen kezelhető gránátok voltak, Budapesten sokat felhasznál
tunk belőlük. 
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A szürke februári hajnalon a 83. tengerészgyalogos dandár tüzérsége egy 
órán át tüzelt a töltés mentén. Az ágyúk lőtték a szögesdróttal körülvett, be
havazott német géppuskafészkeket, a fekete lőréseket. Csípős téglapor sűrű fel
hője árasztotta el a lövészárkokat, a futóárkokat, a pincéket. 

Amint az ágyúk tüzet nyitották a német védelem mélységébe, támadott a 
rohamcsoport, benne az én szakaszon is, a megmaradt hat emberemmel. Kö
zöttük volt, még Vaszilij Szuhoborov, Fedor Dávidov, Iván Bogomolov géppus
kás, Iván Propopenko szakaszvezető és Iván Romanyenko, akit a társai Bumm-
fénynek neveztek el, mert szeretett arról mesélni, hogyan lőtt páncéltörő pus
kájából: „Én bumm — amott meg fény" így maradt rajta a Bumm-fény név. 
Csoportunkat két állványos géppuska támogatta, melyek Nyikoláj Alpejev had
nagy szakaszához tartoztak. 

Csoportunk megindulási állása egy kétemeletes ház volt a Dombóvári úton. 
A földszint ajtói és ablakai alá voltak aknázva, az emeleten a mi harcosaink 
küzdöttek. Innen a töltésig nem volt több 20 méternél. Ha a német lőrésben 
megjelent egy lövész, szemének színét is ki tudtuk venni. Most azonban semmit 
sem lehetett látni. A tüzérségi robbanásoktól keletkezett füst összekeveredett a 
szürke dunai köddel, körös-körül azonban mély csend honolt, virradat előtti 
sötétség ülte meg a tájat. 

Felkészültünk arra, hogy kitörünk a töltéshez, amikor rohamcsoportunk erő
sítésül öt embert kapott. Mind az öt feszes vigyázzban állt, termetre és ruházat
ra is hasonlítottak egymáshoz: álluk alatt megkötött sapka, feszesre húzott de
rékszíj, lábhoz eresztett karabély. A rohamszázad külte őket hozzánk, utánpót
lásként. Vaszilij Semetov, a zászlóali összekötője kísérte őket. Közölte a táma
dás időpontját is, csak néhány perc volt hátra. Ránéztem a jelentkezőkre és 
csak futtában kiáltottam oda: „Előre, majd a támadás után megismerkedünk!" 
Emlékszem, hogy milyen elszántsággal indultak el a sötét kijárat felé. 

Mi is kimentünk a házból és nyomultunk előre a vasúti töltés behavazott lej
tője felé, ahol szinte nem is lehetett minket látni. A tüzérségi tűz védelme alatt 
kis utászásónkkal ügyeskedünk, hogy a hóban kúszni tudjunk. A töltés túlsó 
oldalán német futóárok, egy gránáthajításnyinál sem nagyobb távolságra. Mesz-
szebb, vagy száz méternyire, egy belövést kapott magas ház állt. Ablakaiban 
lövészek, és bármelyikből golyószóró-sorozat, vagy hosszú nyelű német kézi
gránát vágódhat közénk. Az volt a feladatunk, hogy a házat elfoglaljuk. Fe
küdtünk a hóban, gyötrődtünk, vártunk. Az ilyen várakozások a harcok leg
válságosabb pillanatai. 

Végül megszólalnak az ágyúk, elkezdik okádni a tüzet a német védelem fő
épületére, mi pedig rohanunk a töltés irányába. Előttük a sokat emlegetett 
„dámba". A tetejéig nem lehet több 7—8 méternél. A töltés oldalában három
szoros, sűrű szögesdrót. Annyi időnk sincs, hogy átvágjuk a szögesdrótot, grá
nátokkal robbantjuk fel Bumm-fény tűzvédelme alatt. Átkúszunk a füstös, 
sötét alagúton. A síneken német lövészárok mellvédje. Ismét gránátokat do
bunk, összegörnyedve átmászunk a robbanásoktól keletkezett résen. Az után
pótlásból hozzánk küldött egyik matróz géppuskasorozattól találva arccal a 
behavazott sínekre bukik. Beugrunk a német futóárokba. Jobbról is, balról is 
idegen lövészárkok. Lövöldözünk géppisztolyainkból és teli torokból kiabáljuk: 
„Palundra" (ez volt ugyanis a tengerészek harci kiáltása). 

Mielőtt a futóárokból továbbmentünk volna, néhányszor odanéztem, nem 
kel-e fel az utánpótlásból kapott matróz? Továbbra is mozdulatlanul feküdt. 
Három nap múlva, amikor a németeket kivertük már Budáról, ugyanazon a 
helyen találtam meg. A dandár budafoki temetőjében temettük el. 
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Tőlünk jobb és bal felől ugyancsak „palundrát" kiáltva rohamozott I. V. 
Szhomenko hadnagy rohamcsapata, vele Szemjon Hizsnyak, Ványa Plehov és 
mások a századunkból. 

Mindnyájan egy "többemeletes ház irányába törtünk előre. Abba az irányba 
lőtt a tüzérségünk is. A robbanások finom téglapora lassan elszállt, előttünk 
magasodott a nagy ház fala, melyben a belövésektől több lyuk is keletkezett. 
Az egyik rés nem volt nagyon magasan. Mivel én valamivel magasabb voltam 
mint a többiek, felmásztam az egyik törmelékhalomra, de a résig én sem értem 
el. Fegya Dávidov a vállamra állt és már el is tűnt. Néhány másodperc múlva 
a törmelékre egy szekrényhez hasonló bútordarabot, aztán ládát, székeket rö
pített kifelé. Mindent, amit Fegya kihajított, egy kupacba raktuk és mint va
lami lépcsőn, bejutottunk a résbe. Keresztüllopakodtunk a szobákon és végül 
az erkélyre jutottunk ki. Az erkély körbefutott a ház belső udvarán az eme
leten. A ház óriásinak, sötétnek, titokzatosnak tűnt nekünk. Az ellenséges ka
tonák elrejtőztek benne valahol, valamire vártak. Néhány géppisztolysoro
zatot adtunk le, sőt a biztonság kedvéért, néhány kézigránátot is elhajítottunk. 
Ez használt. A felső emeletről és a pincéből, szuronyra tűzött fehér rongy
darabbal, vagy 12 elcsigázott, megriadt katona mászott elő. Puskáikat halomba 
rakták, lecsatolták bőr patrontáskájukat és felemelték kezüket . . . és kenyérért 
rimánkodtak. Iván Prokopenko kioldozta hátizsákját és abból az adagból, me
lyet egy egész napra ellátmányként kapott, kenyeret nyújtott oda a foglyoknak. 
A katonák megkönnyebbültek. Ekkor a foglyok közül kiválasztottam egy idő
sebbet és elmagyaráztam neki, hogyan juthatnak el hozzánk hátra. Közöltem 
azt is, hogy kísérőt nem tudok melléjük adni, mert nagyon kevesen vagyunk. 

A parancsnoki harcálláspontról megjelent az összekötő: 
— Ne maradjatok le! Előre, előre! — mondta a parancsot. 
Előttünk ismét házak, ablakaik helyén lőrések, jellegtelen keskeny utcák, 

szögesdrót, aknák és géppuskák. 
Ekkor kerültek bevetésre a magyar önkéntesek. Könnyen meg lehetett őket 

különböztetni a zöld sapkájukhoz tűzött vörös szalagról. Talpraesettek voltak, 
egymáshoz bajtársakként viszonyultak, parancsnokaikkal szemben engedelme
sek voltak. Jól szervezetten és gyorsan elfoglalták helyüket a peremvonalban. 
Századosuk, egy szimpatikus, intelligens férfi volt, látszott, hogy tisztában van 
azzal, mi megy végbe a túlsó oldalon. Buzgón bekémlelt hol az egyik, hol a má
sik lőrésbe, majd bátran kimászott a fedezékből, fehér kendőt lobogtatott meg 
és anyanyelvén, magyarul kiáltott valamit. 

Szemben velünk a budapesti helyőrség magyar és német alegységei küzdöttek. 
A százados szavaira mindegyikük beszüntette a harcot, majd egy magyar tiszt 
kilépett a századoshoz. A parlamenterek egy semleges területre mentek és nyu
godtan beszélgettek egymással. Messzebbről úgy tűnt, mintha egymást jól isme
rő tisztek beszélgetnének, akik gyakorlatozás közben, vagy csapatfelvonuláskor 
összefutottak. A beszélgetés eredményeként a megerősített német állásokból ke-
nyértarisznyásan, pokróccal a vállán előjött vagy 40 magyar katona. Sem ócsár-
lás, szidalom, sem lövések nem kísérték lépteiket. Ez meglepett minket. Ügy 
látszik, a város másfél hónapos ostroma alaposan megtörte a fasiszta katonák 
erkölcsi szellemét. Miután tisztelegtek egymásnak, a parlamenterek is eltávoz
tak. Németh százados, mert így hívták ezt a tisztet is, a nekünk már megszokott 
magyar—orosz—német keveréknyelven, melyet mi is használtunk Budapesten, 
közölte, hogy a tárgyalás befejeződött, mások már nem jönnek át a mi olda
lunkra, ezért tovább kell harcolni. 

A harcok pedig folytatódtak Budán. Szűk átjárókban törtük át magunkat, 
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romos udvarokon. A „vörös magyarok" elől mentek, mivel jól ismerték a vá
rost. Soraikból gyakran felhangzik a felszólítás : 

— „Magyar katonák, ne lőjetek! Ne lőjetek!" — s ahogy Németh százados 
sürgeti őket : 

„Előre, előre!" 
Körülöttünk lövések zaja, harci lárma, mégis a magyar százados szájából 

mintha ismerős, gyermekkoromban már hallott szavak csendülnének fel: „Elő
re, előre!" És a mi megszokott palundránk helyett teli torokból kiabálni kezd
jük: 

— Előre, előre! 
Valahogy bátrabbá válik az ember a harcban, ha buzdítja magát. 
Előttünk kis tér, melyet vaskerítés vesz körül. Mögötte utca, a mieink támad

nak ott SZU—76-os önjáró lövegek oltalma alatt. Ezeket a gyalogosok „Isten 
veled, Hazám"-nak nevezték el. Most a házakba befészkelődött német géppisz-
tolyosokat lövik. Sorban átrohanunk a téren, az utca túlsó oldaláról kapott tűz
ben szétszóródunk és a kerítés mellett lopakodunk. Az áttört mintájú vaskapu
nál Iván Bogomolov állítja fel géppuskáját. Mögöttünk egyemeletes, szép csa
ládi ház homlokzata. A házat nem foglaltuk el és nem kutattuk át. Váratlanul 
géppuskasorozatot kapunk az emeletről. Bogomolov, fejét géppuskájára ejtve, 
összeesik a kertkapuban. Nemrég sebesült meg a fején, de akárcsak mások is 
közülünk, nem ment kórházba. Kötése most lassan vérrel itatódik át. Tüstént 
visszafutunk a házhoz. Szemjon Hizsnyak gránáttal tépi ki az ajtaját. Az emele
ten néhány német katonaruhás alakot találunk. Mindegyiküket megsemmisít
jük. 

Buda egy másik részében, velünk párhuzamosan, I. G. Beljak őrnagy 16. ön
álló zászlóaljának tengerészei harcoltak. A soraiban küzdő magyar alegysége
ket, amelyekben testnevelési főiskolások is voltak, Pagony Iván százados vezet
te. Érdemes megjegyezni, hogy ez a tengerészgyalogos zászlóalj, megalakulása
kor, a Fekete-tengeri Flotta sportolóiból létesült. 

A zászlóalj a harcmezőn is méltó volt sporthírnevéhez, kitűnt bajtársiasságá-
val és különleges küzdőképességével. Dmitri j Vasziljevics Krasznyikov őrnagy, 
a Fekete-tengeri Flotta sporttisztje szervezte a zászlóaljat. Krasznyikovnak, a 
sportmozgalom lelkes hívének, sikerült egységbe kovácsolnia a bokszolókat, 
lövészeket, síelőket, úszókat, súlyemelőket, tornászokat és atlétákat, akik külön
böző hajókon, vagy a Fekete-tengeri Flottánál teljesítettek szolgálatot. Az őr
nagy a szevasztopoli öbölben számos úszóversenyt is rendezett. 

1942 forró nyarán Tuapszében, a katonai támaszponton gyülekeztek a ten
gerész sportolók. Egy rövid ideig tartó kiképzés után Krasznyikov őrnagy pa
rancsnoksága alatt részt vettek Novorosszijszk partvidékének védelmében. Ott 
osztották be az önálló zászlóaljat a 83. tengerészgyalogos dandárba és annak ál
lományában harcolt a „Kis Földön", a Tamány félszigeten, Keres, Szevasztopol, 
Odessza alatt és a Duna mentén. Meneteléseket, deszantokat, rohamokat, bom
bázásokat — sok mindent átélt a zászlóalj. Budapest ostromakor már alig szol
gált benne olyan sportoló, aki a szervezéskor lépett be, de a bajtársiasság és a 
sportszeretet továbbra is jellemző tulajdonsága maradt a zászlóaljnak, ezt azon
nal érezhették az új bajtársak, a magyar testnevelő jelöltek, Báthory Béla, Sze
keres János, Korsós Miklós, László Ferenc, Tarjányi László és a többiek. 

„Kimerültek és elcsigázottak voltunk, mert sokat koplaltunk — írja a Test
nevelési Főiskola egykori hallgatója, az akkor 22 éves Szekeres János — ezért 
kellemesen hatott ránk baráti fogadtatástok. Sohasem felejtem el az első meleg 
ételt. Amikor csajkámba egjr nagy merőkanál borscsot tett a szakács, tovább 
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akartam menni, de nem engedett el, még eggyel belerakott és amikor megkö
szöntem, ennyit mondott : Pazsaluszta." 

Hasonló az akkor 17 éves Kaposvári Ádám élménye: „A megrakott csajkám 
forró lett, ezért kiejtettem a kezemből, így a tartalma szétfolyt a földön. Ettől 
nagyon megijedtem. Rögtön hozzám lépett egy kék tengerészzubbonyos katona, 
elnevette magát és a legnagyobb ámulatomra újra telerakatta a csajkámat. Raj
ta kívül még egy tengerészbajtársamra emlékszem. Cigarettával kínált meg "es 
együtt mentünk Budatéténybe fegyverekért. Takarót is adott, e nélkül nagyon 
fáztam volna." 

I. G. Beljak zászlóalja a magyar önkéntes századdal kiegészítve a dandárból 
elsőként tört át a töltésen és nyomult be Lágymányosra. Hogy a szomszédos 
zászlóaljban történteket ismertessem, kommentár nélkül idézem a budai har
cokban részt vett egyik bajtársam levelét. A zászlóalj híradósa, I. L. Bulgakov 
vörösmatróz, ezt írja: 

„Február 11-én, korán reggel közölték velünk, sorkatonákkal, hogy egy ön
kéntes magyar századot osztanak be hozzánk, amely velünk együtt fogja ostro
molni a házakat. Én akkor híradós voltam és telefonösszeköttetést létesítettem 
az arcvonal közelében állomásozó törzsparancsnokság számára. Zászlóaljunk
ban már nagyon kevés harcos volt, nem lehettünk többen 100—150-nél. Abba 
a szobába, amelyben a törzsparancsnok tartózkodott, belépett a magyar önkén
tes század parancsnoka és a tolmács. A' századparancsnok magas növésű, erős 
testalkatú tiszt volt, 30 és 35 év közötti lehetett. A törzsparancsnok közölte 
vele, hogy hamarosan elkezdődik a tüzérségi előkészítés, azután háromperces 
szünet következik, majd ismét egy rövid tüzérségi tűz. Ezután azonnal meg kell 
rohamozniuk a házat védelmező németeket . . ." 

A 16. zászlóalj 3. századának parancsnoka, I. Z. Fismann százados a követke
zőket írja: 

,,A töltésnél lefolyt harcok után századomból csupán hét emberem maradt. 
A zászlóaljparancsnok telefonált és közölte, hogy magyar önkéntesekből egy 
századot küld hozzám . . . Lehettek vagy százan. A magyar önkéntes század az 
én hét emberemmel együtt harcolt. Heves összecsapás kezdődött, gyorsan meg
közelítettük a német védelmet. Ekkor sebesültem meg a lábamon.. " 

Pagony Iván százados, a magyar század parancsnoka, a következő visszaem
lékezést küldte nekem : 

„Nyomultunk előre az összeomló, de még jelentős tűzerővel rendelkező német 
védelem ellen. A Kosztolányi Dezső (akkor Lenke) téren haladtunk házról házra. 
Innen a Móricz Zsigmond körtér (akkor Horthy Miklós körtér) felé nyomultunk, 
és onnan tovább a Feneketlen tó irányába, a Citadellához. Ez az erőd a Gellért
hegyen áll." 

A 16. zászlóalj 3. századának szakaszparancsnok-helyettese, V. I. Martinyec 
szakaszvezető, ezt közölte : 

. „ . . . amikor a töltés felé nyomultunk és valamilyen raktárhelyiségben véde
lemre rendezkedtünk be, hősi halált halt a szakaszparancsnokunk, Juszupov 
hadnagy és a század minden tisztje megsebesült... ekkor került sor arra, hogy 
együtt harcolhattunk a magyarokkal. Emlékszem, hogy nagyon sok mindenben 
segíteni tudtak nekünk, mert jól ismerték a várost és tudtak a lakosokkal be
szélni . . . " 

Varga Gábor magyar önkéntes visszaemlékezése: „ . . . a Lenke tér előtti há
zakban németek, köztük mesterlövészek bújtak meg és váratlanul tüzet nyitot
tak ránk. Az orosz bajtársainkkal jelekkel érttettük meg, hogy miről van szó 
és mutogattunk az ellenség tűzfészkeire. Szemrevételezték fegyvereinket és mi-
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kor megtudták, hogy lőszerünk fogyóban van, megkérdezték: Gránátotok van 
még? Mi oroszul feleltünk: Nyet. Ekkor megosztották velünk tojásgránátjaikat. 
Bajtársaink azt is elmagyarázták, mi a módja a közelharcnak. Megköszöntük 
nekik és nagyon örültünk a bajtársi segítségnek." 

I. L. Bulgakov híradós a zászlóalj megfigyelő állásából, mely az utunkba eső 
egyik romos házban volt, a következő megfigyelést őrizte meg : 

„A magyar önkéntes század parancsnoka számomra nem érthető nyelven 
határozott parancsot adott ki a szakaszparancsnokoknak. Azok hangosan to
vábbadták a parancsot a rajparancsnokoknak meg a katonáknak, akik azonnal 
csatárláncba fejlődtek. Azt gondoltam magamban: ki harcol ilyen módon utcai 
harcokban? Közületek se marad meg senki! Tudniillik, amikor mi utcai harc
ban támadunk, akkor mindig libasorban megyünk, egyik fedezékből a másikba 
szökellve, ezek meg kiteszik magukat a géppisztolyok és géppuskák sorozatai
nak. Ekkor azonban csoda történt! Az ellenség által megszállt házból magyar 
katonák szállingóztak elő, odajöttek a mi önkénteseinkhez, kezet fogtak . . . " 

A 83. tengerészgyalogos dandár törzsében készült és a levéltárunkban őrzött 
egyik dokumentum ezt az eseményt így rögzítette: „Február 11-én éjjel kezdő
dött a közös ostrom. A 16. zászlóalj váratlan csapással áttörte az ellenséges vé
delem előretolt állását és fokról fokra nyomult előre, egymás után foglalta el a 
negyedeket. Fokozatosan lendült támadásba a 305. zászlóalj, majd utána a 144. 
zászlóalj, a Németh százados vezette magyar századdal együtt." 

Valóban ez volt a helyzet és másnap a dandár zászlóaljai elfoglalták a Horthy 
Miklós utat és egész közel jutottak a Műszaki Egyetemhez. A Duna partján 
épült egyetem épületei igen alkalmasak voltak hosszabb ideig tartó védelem 
kiépítésére es erős, jól felszerelt helyőrség telepedett meg bennük, de már szin
te semmilyen ellenállást nem tanúsított velünk szemben. 

Pagony Iván százados emlékszik még erre az epizódra és egyik levelében ezt 
írja: 

„A német ellenállási tűzfészek kifüstölése után, szürkületben foglaltuk el a 
Műszaki Egyetemet. . . felszabadítottunk sok magyar katonát, beleértve Vari-
házy Oszkár alezredes parancsnoksága alatt mintegy 1000 ember t . . . " 

Vitéz Variházy Oszkár alezredes az első világháborút tisztként harcolta végig. 
1919-ben a Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadseregében szolgált. Az ezt 
követő években továbbra is a hadseregnél maradt, de közismert volt antifasiszta 
érzelmeiről. 1944-ben nem esküdött fel a fasiszta rezsimre, ezért leváltották az 
1. magyar hadsereg egyik gyalogezredének éléről. A körülzárt budapesti hely
őrségben azonban úgy alakult a katonai helyzet, hogy a 6. gyalogezredet Vari
házy Oszkárra voltak kénytelenek rábízni. Később ezzel az ezreddel jött át a 
mi oldalunkra. 

I. V. Olejnyikov hadnagy, aki jelen volt a fogságba eséskor, vitéz Variházy 
Oszkár alezredest tábornoknak emlegeti. Levelében a következőket mondja az 
átállásról: ,,. . .teljes létszámban jöttek át hozzánk, bal karjukra vörös karsza
lagot húztak (ezek zsákmányolt német ejtőernyőből készültek) és harcba indul
tak. Ügy emlékszem, hogy az egyik csoport egy tábornokkal az élen adta meg 
magát. A tábornok úgy 50 év körüli lehetett, magas termetű volt, szabályos 
bajusszal. Bőrmellényben volt, melynek ujjai zöldes-sárgás posztóból készültek, 
csizmája magasszárú volt. Amikor megkérdeztük tőle, mi a további szándéka, 
ezt válaszolta: »Ütni a németeket!« »Hát csak üssék őket« — feleltük. Úgy 
hallottam, hogy vitézül verekedtek." 

Variházy Oszkár alezredesnek felajánlották, hogy alakítson a magyar önkén
tesekből ezredet. Variházy alezredes a háború után a Magyar Néphadseregben 
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folytatta szolgálatát és vezérőrnagyként ment nyugdíjba. így Iván Olejnyikov 
nem sokat tévedett, amikor levelében tábornoknak nevezte őt. 

A magyar hadtörténelem lapjain ez a katonai alakulat Budai Önkéntes Ezred 
néven vált ismeretessé, mely több, mint 2500 katonát számlált és öt zászlóaljból 
állt. Az egyiknek a parancsnoka Pagony Iván lett, akit már jól ismertünk, hi
szen százada élén a 16. önálló tengerészgyalogos zászlóaljjal harcolt. A dandár 
magyar önkénteseinek többsége szintén átkerült a Budai önkéntes Ezredbe. 

A Műszaki Egyetem, térképünkön a 135. számú objektum, melynek térségé
ben mindez lezajlott, a 83. tengerészgyalogos dandár támadási irányának a vég
célja volt. De a február 12-re forduló éjjel a körülmények alaposan megváltoz
tak. A bekerített csapatok parancsnoka az arcvonal egy szűk szakaszára volta 
össze megmaradt erőit és igyekezett kitörni a bekerítésből. Ebben az utolsó, 
kétségbeesett kísérletben néhány ezer ember vett részt. Legelői a 13. páncélos
hadosztály maradványai törtek ki, utána a gépesített hadosztály, mely a Feld-
herrnhalle elnevezést viselte, aztán a két lovashadosztály maradványai, de ko
rántsem lóháton, mögöttük a többi alakulat. Óriási hangzavarban, dörgő fegy
verek kíséretében rohantak a harckocsik, ágyúk, emberek, lovak és gépek ki
felé a várból, végig az Olasz fasoron (ma Szilágyi Erzsébet fasor), és a Retek 
utcán át a város nyugati része, a budai hegyek felé. 

A nagy veszteség árán megkísérelt kitörés keskeny rést nyitott előretolt állá
sainkban. A német katonáknak a gyűrű külső széléig 20—30 kilométert kellett 
megtenniük. Miután elérték a budai hegyeket, a csapatok szétszéledtek és a 
továbbiakban saját hadosztályuk parancsnoksága alatt, saját kockázatukra és 
felelősségükre nyomultak előre. De csupán néhány útvonalon tudtak haladni, 
mert mindenütt hadra kész páncélos és lövészalakulatainkba ütköztek. Ennek a 
kalandnak tragikus vége lett: 12 ezer ember halála. A gyűrűből mindössze 
785-nek sikerült kitörnie. 

Ez után az elkeseredett kísérlet után is maradt még Budán vagy 14 000 em
ber, élükön a bekerített csoportosítás parancsnokával, és annak ellenére, hogy 
jelentős erők törtek ki a gyűrűből, a városban nem szűnt meg a harc. Azon az 
éjjelen, amikor a németek kitörtek a várból, a 83. tengerészgyalogos dandár a 
következő feladatot kapta: minden zászlóaljával támadjon a németek gellért
hegyi állásai ellen, foglalja el azokat, aztán nyomuljon a királyi vár irányába. 

Február 12-ére forduló éjjel a mi 144. zászlóaljunk megtorpant a Gellért 
Szálló mellett levő tér házainál, mert ezeket erős német csoport tartotta kezé
ben. A szürke ködben tőlünk jobbra sötétlett a fasiszták által felrobbantott 
Ferenc József-híd csúcsos íve. A szálloda hatalmas épülete mögött elénk tárult 
a hóval belepett, meredek Gellérthegy. 

Rohamcsoportunk épségben maradt, csak Iván Bogomolov nem volt már köz
tünk, mert az utcai harcok ideje alatt hősi halált halt, és a töltés ellen indított 
harcok ideje alatt hozzánk küldött utánpótlás is hiányzott. Egyiküket német 
géppisztoly lőtte szitává, ott maradt a vasúti síneken, a többiek is egymás után 
estek el a töltés és a tér közötti szakaszon. Estére az öt emberből senki se ma
radt életben . . . 

Éjjelre a szállodához közeli ház földszintjére telepedtünk be. A bejárat felett 
tábla függött: Papírbolt. A helyiségben szanaszét elhullatott papír, ceruzák, 
töltőtollak. A térre néző kirakatablakban lehúzták a vasredőnyt, de az ablak 
mélyedésében volt valami kis nyílás, ahová, mint egy lőrésbe, odagördítettük az 
állványos géppuskáinkat. Védelmük alatt igyekeztünk valamit pihenni. Volt, 
aki megpróbált levelet írni, mivel levélpapír is, írószer is akadt. 

A sebesülteket hátra küldtük. Nem volt elegendő egészségügyi személyzet, 
ennek ellenére L. K. Szmirnov ezredes a következő parancsot adta: elsők 
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között a magyar önkéntesek sebesültjeit kell a dandár egészségügyi állomására 
szállítani. Ezt az intézkedést igazságosnak tartottuk, a „vörös magyarok" ha
ladtak legelői. Mielőtt tüzelni kezdtek, lövöldözés közepette végezték felvilágo
sító munkájukat, érveltek és sokan meghaltak. Az igazság kedvéért el kell azt 
is mondanom, hogy sokan eleget tettek a felszólításaiknak, lerakták fegyverei
ket és átálltak hozzánk. Gyakran az is előfordult, hogy a magyarokkal együtt 
németek is megadták magukat. Ha nem lett volna ezekben az önkéntesekben 
bátorság és vakmerőség, ki tudja, mennyi vér folyt volna még el hiába. Egy 
ilyen szokatlanul nehéz nap után kiértékeltük új bajtársaink önfeláldozó ma
gatartását és a sebesültjeikről történő gondoskodásunkkal igyekeztünk tisztele
tünket kifejezni a harcban tanúsított bátorságuk iránt. 

Mindezekre évek múltán is visszaemlékezve, az egyik volt magyar önkéntes, 
Korsós Miklós, Jászapátiból ezt írta egyik levelében : 

„A mi kis segítségünk eltörpül a ti óriási hőstettetek mellett. Igaz, sok ember 
életét mentettük meg, azzal, hogy részt vettünk a harcban." 

A legtöbbjük levele ilyen szerény, egyszerű szavakkal beszélnek harci érde
meikről. Meg kell említeni, hogy a magyar önkéntesek nem csak szót értettek 
az ellenség által megtévesztett katonákkal, de amikor szükség volt rá, pontosan 
is lőttek és az elsők között indultak rohamra. Ezekben a harcokban kitűnt Bur
ka Endre, Sipos György, Fábián László, Molnár Ferenc és több testnevelési fő
iskolai hallgató. 

A Gellérthegy melletti szálló közelében levő papírüzletben azok gyülekeztek 
közülük, akik a mi rohamcsoportunkban indultak el a töltéstől, részt vettek a 
Lenke térért, a Verpeléti útért (Karinthy Frigyes út), a Bertalan útért és a Mű
szaki Egyetemért folytatott harcokban. Egész nap nem ettünk főtt ételt. A fo-
gatos mozgó tábori konyhák nem tudtak elérni minket a romok és az égő épü
letek között. Azt osztottuk el, ami a tartalékunkból megmaradt. A magyar ön
kéntesek cigarettával kínáltak minket, a Szimfónia nevű cigaretta megmaradt 
emlékezetünkben. Azt mondják, hogy a gyár, ahol ezt a cigarettát gyártották, a 
16. zászlóalj útjában feküdt. Hogy ezeknek a fiúknak milyen szerencséjük volt! 

Rágyújtottunk és megindult köztünk a beszélgetés. De miféle beszélgetés 
volt ez! Csodálatosképpen megértettük egymást. Amikor nem találtunk vala
milyen kifejezést, gesztikuláltunk . . . Kertész János ezzel kapcsolatban a kö
vetkezőket írja: „Reám igen nagy hatást gyakorolt az a szovjet katona, aki a 
harcok előtt kézzel-lábbal mutogatva elmagyarázta nekem, hogyan kell gránátot 
hajítani a harckocsi alá . . . " 

A magyar nyelv az orosszal, vagy bármilyen szláv nyelvvel kevés közös szót 
ismer. Éppen ezért nagy örömöt jelentett nekünk, valahányszor egy-egy hasonló 
hangzású szóra akadtunk. Például a „szigareta" magyarul „cigaretta", a „pisz-
tolet" „pisztoly", a „granát" „gránát", ezt hamar megállapítottuk. Azt, hogy a 
pálinka ugyanaz a szó, mint az ukrán „gorilka", már előzőleg tudtuk. A továb
biakban még érdekesebb felfedezéseket tettünk. A „drug" szó magyarul „ba
rát", amely a „brat" szóhoz hasonlít. A „druzsba" szó azt jelenti „barátság". 
A „mozsno" azt, hogy „szabad", a „nyelzja" meg „nem szabad". Ezeket a szava
kat azonnal a mieinkhez hasonlóvá formáltuk, például „szlobod", „nem szlo-
bod"-ra. De a hasonló csengésű szavak hamar elfogytak, és a továbbiakban mi 
vettük át a magyar szavakat. Megjegyeztük, hogy a „kis" szó „malenykij", 
Valóban találó szó, mert kicsi. De a „nagy" szó is elég jól hangzott. A „lozska" 
magyarul „kanál", de a „vintovka" mulatságosan „puská"-t jelent, ami a mi 
nyelvünkben meg „ágyú". így is jól megértettük egymást, főleg, ha a jelzett tár
gyat a kezünkbe vehettük, vagy rá tudtunk mutatni: ez a csajka, ez a lozska, ez 
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meg a vintovka. Szóval köztünk és a magyar önkéntesek között nyelvi akadály 
nem volt. Orosz, ukrán és a már megismert magyar szavak segítségével, jelek
kel és katonai leleményességgel igen jól megértettük egymást. 

Éjjeli szállásra kényelmesen elhelyezkedtünk a padlón, a papírhalmokon, a 
menedéket adó üzlet pultján. 

Ködös szürkületben kezdődött meg a tűzcsapás a Gellérthegyen levő német 
állások ellen. Az égbolton megjelentek a hatalmas IL-ek; a „Katyusák", az 
ágyúk és aknák tüze megsemmisítette a német ütegeket és a hegy tetején meg
bújt géppuskafészkeket. Elindult a roham első lánca. A papírüzletnél zászló
aljunk két részre oszlott. A Duna mentén elindultakat V. P. Bisztrov sorhajó
hadnagy vezette, aki az egész zászlóalj parancsnoka volt. A másik rész a hegyre 
ment A. A. Szidorovics százados, a zászlóalj törzsparancsnoka vezetésével. 

Egy keskeny utcában kapaszkodunk fel. Olyan volt, mintha kőbe vésték volna. 
Kibetűztem a nevét: „Kemenes" utca. Tolmács sem kellett, hogy megértsem, 
miért nevezek így ! (Kameny = kő, oroszul. A szerző szójátéka — a szerk.) 
Minden csupa kő. A házak, a kerítések — mind-mind kőből voltak. Lábunk alatt 
kikövezett út, a lövészárkok kőbe vésve . . . Előttünk a hegy teteje. A német fe
dezékekből csupán kőhalom maradt. 

Végre megpillantjuk a Citadella komor falait. A budapesti harcok alatt szin
te állandóan előttünk derengtek. Szidorovics százados kezével int — megroha
mozni az erődöt a Duna felől. Nagyon meredek lejtőn mászunk felfelé. Alattunk, 
százméteres szakadékban, elsüllyedt hajó maradványa körül habzik a hideg 
Duna-víz. A háború után erre a meredek dombra építették a felszabadulási em
lékművet: kezében pálmaágat tartó nő, a talapzaton szovjet katona, géppisz
tollyal. 

Balra tőlünk a tengerészgyalogság 305. önálló zászlóalja nyomul előre, D. D. 
Martinov őrnagy, a Szovjetunió Hőse parancsnoksága alatt, Kőszeghy Albert 
zászlós magyar önkénteseivel, akik szinte teljes létszámban a Testnevelési Főis
kola hallgatói. Martinov őrnagy korábban, még főhadnagy korában, a sportolók
ból szervezett 16. önálló zászlóalj egyik századát vezette, jól ismerte a sportoló
kat. A magyarokkal is azonnal jó kapcsolatot tudott kialakítani és emlékeze
tünkben a mai napig is a legtehetségesebb és legbarátságosabb parancsnokként 
maradt meg. A zászlóaljában harcoló magyar katonák még máig is „martino-
vistáknak" nevezik magukat. Varga Gábor, az egyik akkori hallgató, erre em
lékezve a következőket írta : 

„Máig is emlékezetes számomra az a pillanat, amikor a szovjet hadsereg kö
telékébe léptünk. Ez igen mély nyomot hagyott bennem. Ekkor találkoztunk 
először parancsnokunkkal, Martinov őrnaggyal. Mindnyájunkkal kezet fogott. 
Később, Budatétényben, újra barátságos mosollyal fogadott bennünket és sze
mélyesen nyújtotta át nekünk a szovjet katonai igazolványokat. Fegyvereket, 
lőszert és kötszert is kaptunk . . . Máig is emlékszem, legelső ebédelésünkkor 
maga intézkedett, hogy minket, jó étvágyú fiatal katonákat, jól etessenek 
meg . .. Tőle tudtuk meg, hogy hamarosan indulnunk kell az első vonalba. Ak
kor mi csak azt jegyeztük meg, hogy állásaink a kelenföldi vasúti töltésnél lesz
nek. Fegyverzetünk semmiben sem különbözött a tengerészgyalogosok zászló
aljaiban harcoló katonákéitól. Nagyon sok lőszert kaptunk." 

Martinov őrnagy a sportolókat a német állások „dambáról" történt megroha
mozása után küldte harcba. A friss utánpótlás — a bátor parancsnokok, Kősze
ghy Albert és Radnai Győző zászlósok vezetésével — gyorsan nyomult előre. 

A volt főiskolások közül Báthory Béla, aki jelenleg ugyanannak a főiskolá
nak docense, ezekre az időkre így emlékszik vissza : 
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„ . . . Hatalmas tüzérségi előkészítés és aknatűz után indultunk rohamra. 
Együtt rohamoztunk a szovjet katonákkal, harcoltunk minden egyes házért, 
pincéért, csak méterről méterre nyomulhattunk előre. Lépésről lépésre tisztí
tottuk meg a Lenke teret, a Feneketlen tó környékét, a jelenlegi Móricz Zsig
mond körteret, a cisztercita gimnáziumot és a környező házakat. Ezek után 
T—34-es páncélosok védelme alatt támadásba lendültünk az erősen védett Gel
lérthegy és a Citadella ellen." 

Az utcai harcok zűrzavarában összekeveredtek a rohamcsoportok: szovjet 
tengerészgyalogosok és magyar önkéntesek, lövészek és harckocsizók, a tüzér
ségi helyesbítők, a Dunai Flottilla felderítői, akik szintén részt vettek a dan
dár harcaiban — mindnyájan a Gellérthegyre igyekeztek, a Buda déli részében 
kiépített ellenséges védelem fontos támpontja felé. A nyirkos, olvadó februári 
szürke hóban a hegy meredek lejtője valósággal füstölt tüzérségünk tüzétől. 

Idézek Varga Gábor leveléből: „.. .Előttem ugrott ki fedezékéből egyik baj
társam és a főiskolán évfolyamtársam, Szekeres János. Ekkor sebesült meg az 
arcán és a kezén, szilánkoktól. Szovjet bajtársaink azonnal ápolni kezdték Já
nost és elvitték a kötözőhelyre. Sipos György társammal egy percre megálltunk, 
de tudtuk, hogy a harcban nem szabad lemaradni és gyorsan mi is kiugrottunk 
fedezékünkből. A Testnevelési Főiskola hallgatói közül ő volt az első sebesül
tünk, Fűzi Imre pedig az első hősi halottunk." 

Szekeres János így emlékszik vissza erre az epizódra : 
„Február 10-én ostromoltuk a Gellérthegyet. Ekkor aknaszilánktól megsebe

sültem. (János levele orosz nyelven íródott, stílusán nem változtattam.) Az első 
segítséget Alekszej Csheidze nevű tengerészfelderítőtől kaptam. Kivitt a tűz
vonalból s ezzel életét is kockáztatta. Előttem és mögöttem halott bajtársaim 
feküdtek. Akna öle meg őket. Alekszej támogatott, mert az egyik lábam is 
megsebesült. Aztán átadott az egészségügyieknek. Az elsősegélynyújtás után, 
ámbár elég sok vért vesztettem, tovább rohamoztam, nem maradtam el baj
társaimtól. Ott voltam a téren is, amikor a harcok után felsorakoztattak min
ket . . . " 

Bombatölcsérek és lövészárkok között álltunk a hegy tetején, a Citadella 
falánál. Döbbenetes látvány tárult elénk. Bizony nem a szépségéről híres Buda
pestet, a Duna gyöngyszemét láttuk magunk előtt. Ezt a félig lerombolt várost 
sehogy sem lehetett gyöngyszemnek nevezni. Mégis, a hegyről elénk tárult ször
nyű látvány fenséges, szomorú, de felejthetetlen is volt. A félig befagyott Duna 
széles csíkja, a lövedékektől kicsipkézett parti jég, robbanások és tüzek füstje 
tárult elénk. A felrobbant hidak látványától sokáig nem tudtunk megszaba
dulni. A vízbe zuhant acélpillérek összetekeredtek, egymásba fonódtak. A csip
kés korlátok között víz bugyborékolt és kavargott. Közvetlenül alattunk, szin
te a hegy lábánál, az Erzsébet-híd egyik íve állt ki a vízből. Ugyanilyen ív me
redezett a túlsó parton. A hihetetlenül erős, vastag acélkötelek szétpattantak, 
minha csak egyszerű drótok lettek volna, és haszontalanul, élettelenül lógtak 
a víz felett. A távolban, a még a fasiszták kezén levő királyi vár alatt, a Lánc
híd roncsai meredeztek az égnek. Azt mondják, ez Budapest egyik legrégibb 
és legszebb hídja volt. Pillérei erős bástyára hasonlítanak . . . Mindenütt romok, 
tűz és füst. Szomorú szívvel álltak mellettünk és nézték rombadőlt fővárosu
kat a velünk feljutott hallgatók. Achel Gyula, Burka Endre, Korsós Miklós, 
László Ferenc, Tarjányi László és a velük harcoló Szilágyi János honvéd . . . 

De nincs sok időnk a szomorúságra, s korai még a győzelemnek örülni. A vár 
felől felhangzó fegyverropogásra leereszkedtünk a Gellérthegyről. Lent a téren 
sárgászöld színű, német páncélozott gépkocsik, tankok, szekerek sorakoztak, 
bénán, benzin, lőszer, lovak nélkül. V. P. Bisztrov sorhajóhadnagy, zászlóalj-
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parancsnok parancsnoksága alatt gyülekeztünk. Ő eddig a par t mentén t áma
dott, a Gellérthegy sziklái alat t . Mindnyájunkat a várfalhoz irányított . Minden 
egyes rohamcsoport a falban keletkezett réshez rohant : — Pa lundra ! Előre ! 

Rohamcsoportommal csakhamar egy belső udvarban vagyok. Köröskörül lö
völdözés, gránátrobbanások, de rohamunk szervezett ellenállásba már hem üt 
között. Az, amit egyébként királyi várnak neveznek, valóságos városnak tűnik, 
mely rétegesen épült a hegyre. Egy belső lépcsőn felmegyünk néhány emelet
nyit. Előttünk udvar , tele személygépkocsikkal. A harc zűrzavarában ismét lép
csőhöz sodródunk, felmegyünk megint néhány emeletnyit . Ügy tűnt , hogy már 
a tetőre érünk, olyan magasan voltunk, de tető helyett ismét valamilyen udvar 
ba kerül tünk, ahol megint csak autók álltak. Egyik szintről a másikra hatol
tunk, egyre feljebb, míg végre elértük az utolsó fasisztát is. 

Néhány rohamcsoport a föld alatti részekbe hatolt be. Azt mondják, hogy a 
harc a föld felszíne alatt is folyt. A fasiszták a vára t kórházzá alakították át. 
A föld alatti és a felszíni helyiségekben, a palota termeiben, az erődítmény kaza
matáiban, ágyakon vagy emeletes fekhelyeken, de a csupasz földön is ezrével 
feküdtek a sebesültek, halottak is, akiket régen el kellett volna szállítani. 

Hosszúra nőtt , piszkos hajú németek igyekeznek ezrével fogságba kerülni . 
Az egyik föld alatti menedékhelyről előráncigálják a parancsnokukat . Nem tört 
ki a katonáival együtt, jobbnak látta, ha fogságba esik . . . 

Budán szokatlan lett a csend. A pincékből előjönnek a megkínzott, ijedt te 
kintetű, éhes lakosok. Közülük sokan elvesztették szeretteiket, hajlék, minden 
nélkül maradtak . Katonáink eltakarít ják az utcai torlaszokat, ideiglenes, á t járó
kat készítenek, hatástalanít ják az aknákat . S ekkor meglepetten vesszük észre, 
hogy nem üli meg a köd a Dunát , nem vesz minket körül a nyirkos homály, 
mely a harcok alatt az egész várost megülte. Fényesen, tisztán, szinte tavaszia-
san ragyog felettünk a nap és fényével beragyog mindent . Tábori konyhánknál 
asszonyok és gyerekek állnak sorba. Igen nagy a nélkülözés és az éhség a vá 
rosban, katonáink együttéreznek a budapestiekkel, megosztják velük egyszerű 
ételüket. A válasz erre a magyarok bátortalan, hálás mosolya, az első bará t i 
szavak. 

Budapesten a győzelem zászlaját lengeti a szél. Az arcvonal hirtelen messzire 
tolódott, vagy 30 kilométernyire. Nekünk sem kell már kúsznunk fegyverropo
gás közepette, gránátot haj í tanunk a géppuskafészkekbe. Kimosakodhat tunk, 
kialhat tuk magunkat , v idáman énekeltünk, verseket szavaltunk 

. . . Egyébként Buda viharos napjaiban az állásokban, a füstölgő romok tövé
ben is gyakran felcsendült egy ének, megszólalt a harmonika, tisztek, ka tonák 
verseket ír tak. Különösen népszerűek voltak a hasonló köl temények: 

Már nem feledhetem soha, 
Míg háború van s élek, 
Láng, füst és romhalmaz Buda, 
Melyből kiszállt a lélek, 
Az átkelőhely romjait 
Az ősi Vár tövétben 
És jégzajos, tört partjait 
A februári szélben. 
Már nem feledhetem soha 

Dicsfényövezve látom, 
SzevasztOipolinak hőis fiát, 
A matrózt, fenn a gáton. 

(Szekeres János fordítása) 

Ilyen vers csak a mi tengerészgyalogságunk dandárában születhetett, amely
ben bármelyik matrózt joggal lehetett szevasztopolinak is nevezni. 
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Amikor elfoglaltuk a királyi várat , még egy versszakot toldott hozzá valaki : 

A hős jutalma, mit a Vár 
Hűs pince-mélye rejtett: 
Ó-vermut, vén italkirály, 
Mit rögtön foglyul ejtett. 

(Szekeres János fordítása) 

Ügy hallottam, hogy az eredeti verset Szemjon Gudzenkónak, neves költőnk
nek és hadi tudósí tónknak tulajdonítják, aki maga is részt vet t a budapesti ha r 
cokban, de később éppen a budai harcok folyamán kapot t súlyos sebébe a h á 
ború u tán belehalt. 

Emlékszem, hogy a katonák között e versnek több változata is született. A 
dandár egyik háború u tán i veterántalálkozóján G. G. Belouszov szavalta és 
hozzáfűzött olyan versszakokat is, amelyeket addig még sohasem hallottam. 

Ha végre, végre béke lesz, 
Megtérve messze tájról, 
Moszkvában majd ihatsz, ehetsz 
S mesélhetsz száz csatáról. 
A vén kocsmaasztal körül 
Elhallgat minden vendég, 
Jó bort iszunk, a szív örül 
S Budára hív sok emlék. 

(Szekeres János fordítása) 

Ügy gondolom, hogy az ehhez hasonló toldások nem voltak benne Szemjon 
Gudzenko eredeti szövegében, de a stílus jellemző fiainkra. 

A budai vár Kapisztrán-terén, amelyen régen a díszszemléket rendezték, fel
sorakoztak a magyar önkéntesek és megkezdődött a háborús időknek megfe
lelő szerény díszszemle. A Budai önkén t e s Ezred ideiglenes zászlójául akkor 
Variházy Oszkár ezredének zászlója szolgált. A térhez közeli bástya ormán len
gett a szovjet vörös lobogó. Mellette a magyar önkéntesek iránti t iszteletünk 
jeléül ünnepélyesen felhúzták a piros-fehér-zöld színű nemzeti lobogót is. 

Feszes vigyázzban állt a harcokból kivont önkéntes ezred mind az öt zászló
alja. Variházy Oszkár alezredes felolvasta a budapesti Legfelsőbb Katonai Pa
rancsnokság napiparancsát , mely köszönetet mondott az önkénteseknek a Bu
dáért folyó harcokban tanúsítot t hősi helytállásukért . Volt mivel büszkélked
niük. Azzal, hogy ők is részt vettek abban a harcban, mely hazájukat megtisz
tította a betolakodóktól, lerakták a szovjet és a magyar harcosok megbontha
tat lan szövetségének alapjait, melyet a közösen kiontott vér pecsételt meg. 

„A budai harcok idején számomra a legmegdöbbentőbb lá tvány az volt, ami
kor a Citadelláról megpil lantottam a felrobbantott Duna-hidakat . A legfeleme-
lőbb érzés pedig, amikor a Vár legmagasabb pontján ott lengett a magyar zászló 
is" — emlékezik vissza Kőszeghy Albert. 

A budapesti harcok befejezése egyút ta l a magyar bajtársaktól való várat lan 
búcsút is elhozta. A tengerészgyalogos dandár megindult fölfelé a Dunán. Űj 
harcok, deszantok vár tak rájuk csehszlovák és osztrák földön. A magyar önkén
teseket Jászberénybe irányítot ták és a magyar Ideiglenes Nemzeti Kormány alá 
rendelték. Ott szervezték meg az új népi hadsereget. 

A dandár soraiban csupán néhány magyar önkéntes maradt , akik tolmács
ként, felderítőként, összekötőként szolgáltak tovább. Közéjük tartozott az igen 
barátságos Miklós motorkerékpáros. Azt beszélték róla, hogy a régi • magyar 
hadseregben pilóta volt, majd harckocsizó, sőt páncélozott j á rmű vezetője. 
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Amikor a fasiszta német hadsereg megszállta Magyarországot, nem volt haj
landó harcolni a német érdekekért és megkereste az utat a szovjet hadsereg 
felé. Miklós a 144. zászlóalj felderítő szakaszába került, gyorsan megtanult 
oroszul beszélni és nagyon jól összebarátkozott a zászlóalj vakmerő felderítői
vel. Miklós szállította motorkerékpáron a zászlóalj törzsparancsnokát, A. A. 
Szidorovics századost és amikor elszáguldott menetoszlopunk mellett, a tenge
részek mosolyogva, de ugyanakkor némi büszkeséggel mondogatták: „Miklós 
már megint rohan." Nagyszerű legény volt, minden gépjárműhöz értett, amivel 
1945 tavaszán találkozott, és vezetni is tudta őket. 

A. 83. tengerészgyalogos dandár tengerészei örökre emlékezetükbe vésték a 
bátor, vidám magyar önkénteseket, emlékeznek a harcban tanúsított vitézsé
gükre és kitartásukra, egyszerűségükre, segítőkészségükre. Élénk tisztasággal 
őrzik a tengerészek a magyarokkal történt találkozásaik emlékét. Ennek bizo
nyítékaként idézem A. T. Csub tüzérségi felderítő levelét, melyben ezt írja: 

„Jól emlékszem a »vörös magyarokra«." 
A 16. zászlóalj írnoka, P. D. Filippovko ezt írja: 
„Én vettem névjegyzékbe a magyarokat. Ugyanakkor adtuk ki nekik a fegy

vereket. Ez egy éjszaka történt. Az arcvonalba Ahimov fedélzetmester kísérte 
őket." 

A dandár páncéltörő tüzérosztályának egyik harcosa, J. G. Korotkov, a követ
kezőkre emlékszik : 

„A magyarokat a vörös szalagjukról ismerhettük fel. Láttam őket a töltéshez 
vezető Budafoki úton a 2. üteg lövegei mellet t . . ." 

A dandár tüzérosztályának egyik szakaszparancsnoka, A. N. Kirillov hadnagy 
ezeket mondja: 
. „A Gellérthegy ostromakor velünk harcolt a »vörös magyarok« önkéntes 

ezrede. . ." 
A 305. zászlóalj felderítője, D. D. Vonljarszkij elsőosztályú matróz, a követ

kezőket közölte : 
„A »dambát« a tengerészek foglalták el, de mélységes tisztelet a magyarok 

iránt, hogy ebben segítettek azzal, hogy velünk jöttek. Ha nem lettek volna, 
nagyobb véráldozattal vettük volna be Budát." 

A 144. zászlóalj egyik lövészszakaszának parancsnoka, I. V. Olejnyikov had
nagy, a következőkre emlékszik : 

„ . .. javasoltam a magyar tiszthelyettesnek, hogy beszéljen azon magyarok
kal, akik még a németek oldalán küzdöttek. Beleegyezett. Ezzel a tiszthelyettes
sel az ellenség állásaihoz közelebb kúsztunk. Miután a »beszélgetésre« alkal
mas helyet találtunk, a tiszthelyettes a következőket kiáltotta: »Magyar kato
nák, gyertek át hozzánk!« Feleletként mindenfajta fegyverből lőttek reánk. 
Rögtön kitűnt, hogy német védelmi területre tévedtünk . . . " 

I. G. Beljak őrnagy, a 16. zászlóalj parancsnoka, kérdésemre a következő 
választ küldte : 

,,A magyar alacsonyabb beosztású parancsnokoknak megadtam azt, ami illet
te őket. Fegyelmezetten teljesítették parancsaimat, példát mutattak katonáik
nak . . . " 

És az idézeteket lehetne folytatni. 
A magyar önkéntesek sem felejtették el szovjet bajtársaikat. A mai napig 

őrzik a frontbarátságot és testvéri szeretetüket irántuk. 
„Minden évben találkozunk február 13-án (Buda felszabadulásának napján). 

Nagy szeretettel emlékezünk meg rólatok, volt bajtársainkról és emlékezünk 
azokra, akik abban a nehéz időkben megértéssel és gondoskodással fogadtatok 
minket — írja levelében Kaposvári Ádám. — Akkor én még csak 17 éves vol-
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tam. Éppen azért mindaz, amit átéltem, mélyen hatott r e á m . . . Jól emlékszem 
parancsnokunkra, Martinov őrnagyra. Nagyon nyugodt és tapintatos tiszt volt. 
Mi magyarok, hálásak vagyunk neki, mert sokat segített nekünk. Nem marad
tunk volna olyan sokan életben, ha nem lett volna előrelátó és hidegvérű. Ké
sőbb a lábamon megsebesültem, kórházba kerültem, abba, amelyik Budatété
nyen egy iskolában volt berendezve. Előtte részt vettem a Horthy Miklós úti, 
Lenke téri harcokban, majd a Citadellán és a Várban. Számomra, fiatal harcos 
számára, ez igen nagy megterhelést jelentett és a tengerészgyalogosok segítsége 
nélkül nagyon nehéz lett volna ezt a poklot átélni. Amikor a kórházból vissza
kerültem a szakaszomba, az már Kelenföldön tartózkodott, mert a Budai ön
kéntes Ezred kötelékébe került. A mai napig büszke vagyok arra, hogy hazá
mért, Budapestért, a fasizmus leveréséért együtt harcoltam a tengerészgyalogo
sokkal." 

Magyar barátaink más leveleiben is kifejeződik az a baráti érzés, amely a 
szovjet és a magyar katonák között még Buda ostromának ideje alatt ala
kult ki. 

Még néhány szót arról, hogyan sikerült nekem a magyar önkéntesek közül 
a felsoroltakról, akiknek sorsáról a háború után bizony semmit sem tudtunk, 
tudomást szereznem. 

Egyszer levelet kaptam Budapestről. Egy kedves magyar asszony, Kajsza 
Magda írta, aki a Dunai Flottilla katonai kórházában ápolónő volt. Budapest 
ostromakor a Parlament közelében felállított kórházban dolgozott. Kiderült, 
hogy a harcok sok résztvevőjét ismeri, nemcsak a parancsnokokat, hanem a ten
gerészgyalogosok közül is sok matrózt, olyanokat, akiket ez idő alatt a kórház
ban ápolt, mint például jó barátomat, Arkagyij Malahovot és még sokat. Mag
da közölte, hogy gondozza a szovjet katonák sírját, kapcsolatot tart fenn az 
elesettek rokonaival és barátaival. Válaszlevelemben köszönetet mondtam neki 
mindezért és megkérdeztem tőle, nem tud-e véletlenül a soraink között harcoló 
„vörös magyarokról"? Csakhamar elküldte a munkámban megemlítettek címét. 
Külön örömmel fedeztem fel közöttük a magyar önkéntesek parancsokait, Pa-

* gony Ivánt, Kőszeghy Albertet és Radnai Győzőt. Természetesen azonnal írtam 
nekik és hamarosan szállingózni kezdtek a válaszok is. A parancsnokokon kívül 
az elsők között jelentkezett Báthory Béla, Szekeres János, Tarjányi László, de 
a többiek is részletes beszámolókat küldtek sorsuk alakulásáról. 

A szovjet és a magyar kormány magasra értékeli a magyar hazafiaknak a fa
sizmus ellen kifejtett harcát. Sokan kaptak közülük bátor helytállásukért szov
jet, illetve magyar kitüntetést. 

De a hálás ország sem felejtette el hőseit. Budapest központjában, nem 
messszire a Kapisztrán tértől, ahol 1945 februárjában a szerény háborús dísz
szemlén a szovjet és magyar harcosok sorai előtt felhúzták a nemzeti lobogót, 
helyezték el meghatóan szép és jelképes emlékművüket: Egy kézigránát bronz
ból készült, felnagyított repeszdarab j án aprólékos műgonddal kivésett féldom-
bormű, kezében mécsest tartó leányalak, aki félénken lépdel a harcok meze
jén és a mécses gyenge fényében megvilágítja a sötétben fekvő halott katona 
alakját. 

Az emlékmű márványtábláján a következő felirat áll: 
„A Budai önkéntes Ezred katonáinak emlékére, akik 1945 január-február

jában a szovjet csapatok oldalán harcoltak hazánk és a főváros felszabadítá
sáért. Közülük több százan életüket áldozták." 

A talapzatról sohasem hiányzik a virág. Budapest lakossága őrzi a „budaiak" 
emlékét. 
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