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Előszó 

A Magyarországon Ideiglenesen Állomásozó Szovjet Hadsereg Komáromban - ma 
már tudjuk, hogy valóban ideiglenesen – 45 évet állomásozott.  

A hazájuktól távol lévő szovjet katonák - és itt élő családtagjaik - a tevékenységüket 
övező titkok ellenére részesei voltak a város mindennapjainak, ugyanakkor az Y és a Z 
generáció tagjai már semmit sem tudnak erről az időszakról.  

Ez a kiadvány tehát arra hivatott, hogy megismertessen az 1945 és 1990 közötti idő-
szak komáromi szovjet emlékeivel, a helytörténeti kutatások, a fellelhető csekély számú 
dokumentumok, a különböző – orosz és magyar – internetes fórumok és a még emlékező 
komáromiak elmondása alapján. 

 
A kiállítás részlete a Monostori erődben (TCs) 
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A második világháború vége Komáromban 

A szovjet csapatok a 2. és 3. Ukrán Front főerőivel 1945. március 16-án indították 
meg hadászati támadó hadműveletüket Bécs−Pozsony irányában.  

A Dunától délre, Komárom felé a szovjet 2. Ukrán Front 46. hadserege nyomult elő-
re, Rogyion J. Malinovszkij hadseregtábornok parancsnoksága alatt. 

 

Rogyion Jakovlevics Malinovszkij (Odessza, 1898 - Moszkva, 1967) 
a második világháború egyik legismertebb szovjet parancsnoka, aki vitat-
hatatlanul kiemelkedő teljesítményével hozzájárult a Harmadik Biroda-
lom és Japán. Ugyanakkor személyéhez köthetők a Magyarországról 
malenkij robotra történt elhurcolások. 1957–67 között, katonai pályafu-
tásának csúcsaként, honvédelmi miniszter lett. A háború utá-
ni hidegháború időszakában elévülhetetlen érdemeket szerzett a szovjet 
hadsereg fejlesztésében, és miniszterként részese volt a Szovjetunió 
katonai szuperhatalommá válásának.1 

 

 
A 2. Ukrán Front haladási iránya2 

 

 
1. Nézz utána, mi az a malenkij robot! 

 
Március 28-án felszabadult Szőny. 

                                                 

1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Rogyion_Jakovlevics_Malinovszkij. (Letöltés: 2019. 03. 18.) 
2 EPA00018_hadtortenelmi_1970_01_041-064.pdf (Letöltés: 2019. 03. 18.) 
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A Szőnytől délre, Döglődpuszta környékén húzódó frontvonalon a légvédelmi 
tüzérek állásait sűrűn lőtték az oroszok.  
Március 27-én a tisztek hazaküldték a javarészt szőnyiekből álló legénységet, 
köztük a leventéket. A szőnyi grófi uradalom örököse, gr. Montecuccoli Alfréd 
és néhány társa azonban ott maradt. Mikor odaértek az oroszok, mindenkit 
kifosztottak, és a 23 éves grófot minden ok nélkül lelőtték. Az ifjú grófot már-
cius 31-én temették el titokban a szőnyi katolikus temetőben.3 

Március 28-án reggelre a dél felől támadó szovjet lövészhadosztályok betörtek a komá-
romi déli hídfőbe, emiatt a harcoló magyar és német katonák visszavonultak Komárom 
szélére, ahol belső védelmi gyűrű kiépítésébe kezdtek. A támadó szovjet csapatokat csa-
tarepülők és bombázórepülők támogatták.  

 
A felrobbantott közúti híd 

Az itt maradt lakosság az ostromot óvó-
helyeken vészelte át. A védők heves 
utcai harcok után visszavonultak Észak-
Komáromba, majd a hidakat felrobban-
tották. A déli részen rekedt német erő-
ket a megszálló szovjet csapatok meg-
semmisítették, s ezzel a Komárom-déli 
hídfőt teljesen felszámolták.  

Komárom első szovjet katonai parancsnoka a 26 éve Leonyid Ivánovics Golubovszkij 
kapitány, a 252. lövészhadosztály első zászlóaljának parancsnoka lett. Bátorságáért a 
Vörös Csillag Érdemrenddel tüntették ki és őrnaggyá léptették elő. 

 

 „Az elsők között hatolt a városba Golubovszkij kapitány zászlóalja. Ez a 
zászlóalj a városba délről vezető műút irányából támadott. A németek 
elkeseredett ellenállást tanúsítottak. Amikor katonáink Komárom hatá-
rához érkeztek, a németek ellentámadásba dobták páncélkocsijaikat és 
géppisztolyosaik nagy csoportjait. A páncélkocsikat Kamajev hadnagy 
tankjainak megsemmisítő tüze fogadta. Dimitrij Karámisev törzsőrmester 
lövege két német páncélost semmisített meg, Csepurnij főhadnagy szá-
zadának géppuskásai megsemmisítették az ellenséges géppisztolyoso-
kat.”4 

Március 29-én a szovjet csapatok átkeltek a Dunán, és folytatták a német csapatok 
üldözését és másnap (Nagypénteken) súlyos harcok árán elfoglalták a város északi részét 
is.  

Komárom háborús áldozatainak számát nem tudjuk pontosan. Az eddig azonosított 
civil áldozatok száma közel 100 (bombázások, harci események), és másfélszáz körüli az 
azonosított komáromi hősi halottak száma.  

                                                 

3 Rabi Lenke-Számadó Emese-Turi Zsolt (szerk.): Komárom. Helytörténet a kezdetektől napjainkig. 
Komárom 2016, 198. 
4 Dolgozók Lapja 1968. (23. évf.) 80. szám, 7. 
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Ebben az átmeneti időszakban több atrocitás is történt az orosz katonaság részéről, ám a pa-
rancsnokok, ha tudomásukra jutott, megbüntették a vétkeseket.  

Még az ostrom idején, 1945. március 30-án (nagypénteken) 900 liter borra és 50 liter pálin-
kára akadtak az oroszok Bélapusztán, és a Pinke boltos pincéjében is néhány száz literre. A kato-
nák közül sokan lerészegedtek és nőkkel erőszakoskodtak. 

A legsúlyosabb eset Tóth Ferenc MÁV-alkalmazotté volt 1945. április 2-án, akit egy orosz ka-
tona lőtt agyon, mert a feleségét védelmezte. 

Ugyanakkor voltak olyan helybéliek is, akik később is megpróbálták kihasználni a helyzetet. 
1945 novemberében egy szőnyi özvegyasszony pincéjét törték fel „orosz” katonák, akikről azon-
ban kiderült, hogy valójában a helyi kocsmáros és a villanyszerelő, akik a velük mulató katonák 
„kikölcsönzött” egyenruhájában próbáltak szerencsét.5  

 A szovjet hadsereg megjelenése Komáromban a helyi harcok végét jelentette, 
egyben felszabadult a város a német fennhatóság és a nyilas uralom alól. Hadászatilag 
azonban ez megszállás volt, és Magyarország hadműveleti terület maradt, amíg véget 
nem ért a háború Európában. A harcoló alakulatok továbbvonulása után Komárom és 
környéke közvetlen hadtápterülete és erőforrás ellátója lett a megszálló szovjet csapa-
toknak. Komárom északi része újra csehszlovák uralom alá került, bár a várost hivatalo-
san az 1946. évi párizsi békeszerződés választotta ketté.6 

Élet a háború után 

 A szovjet hadsereg közmunkára kirendelt lakosság segítségével pontonhidat épí-
tett a Dunán. 

 
Az Igmándi út a harcok után 

 
A vasút is találatot kapott Komá-
romnál 

Az elhagyott lakásokat, házakat kifosztották. A város is kilátástalan képet mutatott: 
bombatölcsérek, romos házak, az utcákon roncsok, nem volt villany és vízszolgáltatás. 
Komárom életét meg kellett szervezni. 

                                                 

5(Kállay Ödön naplója és feljegyzései a KGYM Adattárában 
6 Rabi Lenke-Számadó Emese-Turi Zsolt (szerk.): Komárom. Komárom 2016, 201. 
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1945. április 2. húsvéthétfő: „Komáromban a közigazgatás a Kommunista Párt vette át. Pol-
gármester: Horváth kovácsmester. Túlsó Komáromot, mint a hídnál levő feliratok mutatják, már 
Csehszlovákiához számítják az oroszok.”7  

 

A város következő szovjet katonai parancsnoka Prozerov 
Iván főhadnagy volt, aki 1945 augusztus végéig tartózko-
dott Komáromban.8 A szovjet parancsnokság székhelye a 
lengyárban volt. Az új hatalom Horváth József kovács-
mestert, a Kommunista Párt helyi vezetőjét bízta meg a 
polgármesteri teendőkkel.  

Nemzeti Bizottság alakult az újonnan szerveződött 
demokratikus pártokból, mely átvette a közhatalom 
ideiglenes gyakorlását, tisztviselőket nevezett ki és igazo-
ló bizottságokat hozott létre.  

A nyilas pártot betiltották, a nyilas és fasiszta tartalmú könyveket, írásokat meg-
semmisítették. A város közellátásának megszervezését megnehezítette, hogy nem voltak 
tartalékok, viszont a Vörös Hadsereg ellátásához előírt élelmiszermennyiséget kötelezően 
be kellett szolgáltatni. 

Komárom város terhére a fegyverszüneti szerződés értelmében a Vörös Hadsereg 4. negyedévi 
ellátására 40 q-a búza 135 q-a tengeri 47.60 q-a burgonya 6.60 q-a köles, 304 db tojás 29.72 q-a 
szalma 372 q-a széna vetettet ki. Ezen mennyiséget Komárom városa azonban nem tudja kiter-
melni. Mivel a város területe olyan kicsi, hogy ezt a mennyiséget nem tudja kitermelni. A termelők 
már III. negyedévre kivetett beszolgáltatási kötelezettségüknek sem tudtak eleget tenni.9 

A város újjáépítése azonnal megkezdődött. A közutak és közterületek helyreállítása 
közmunkával történt. Az élet nehéz volt, de az emberek örültek, hogy vége a háborúnak 
és szívesen tüntették el a háború nyomait. A legfontosabb volt a lőszerek, robbanószerek 
összegyűjtése, hatástalanítása. Nagy gond volt a lakáshiány, ugyanis az elnéptelenedett 
városrészbe visszatértek a menekültek, a fogvatartottak, Észak-Komáromból a csehszlo-
vák hatalom az 1938 után odaköltözött magyarokat pedig egyszerűen „áttette” a hatá-
ron, még ha háborús menekültek voltak is. 

Az 1945. szeptemberi polgármesteri jelentés 880 háborús kárt szenvedett házról be-
szél, melyből 40 helyreállíthatatlan, 40 közepesen sérült, a többi 800 pedig könnyebben. 
Szeptemberig mintegy 500-600 ház helyreállítása történt meg. Megoldották a vezetékes 
vízellátást és a villanyvezetékek helyreállítását. 

 

2. Dél-Komárom vezetékes vízellátását Észak-Komáromból biztosí-
tották. Hogyan történt ez, vajon miért okozott gondot a vízellá-

tásban az Erzsébet híd felrobbantása? 

                                                 

7 Kállay Ödön naplója a KGYM Adattárában 
8 MNL KEML Komáromi Fióklevéltár 3261/1945. pm. szám 
9 MNL KEML Komáromi Fióklevéltár 3261/1945 és 564/1945. pm. szám 



8 
 

A németek, a szovjetek, majd a helyi lakosság kifosztotta a szőnyi Gyürky kastélyt, 
amelybe végül egy 160 ágyas kórházat rendeztek be. A berendezési tárgyakat és felszere-
léseket a szőnyiek gyűjtötték össze. 

 

A kastélyból lett kórház az 1960-as  
években 

 

Az újjáépített vasúti híd átadási ünnepsége 
(Fortepan) 

A felrobbantott hidakat a Vörös Hadsereg műszaki alakulatainak segítségével állítot-
ták helyre. Az Erzsébet-hidat 1946. január 6-án adták át a forgalomnak, a vasúti Duna-híd 
újjáépítése csak 1954 végére fejeződött be.  

Az összes laktanyában (Frigyes laktanya, Méntelep, Monostori erőd) szovjet katonák 
tartózkodtak (kb. 1500 fő), sőt magánházakat is igénybe vettek. A honvéd (magyar) pa-
rancsnokság címe: Komárom, Ács Szálló volt. 

 

 
3. Tudod-e, hogy az újjáépített vasúti híd  

miben különbözött az eredetitől? 

A szovjet hadsereg Magyarországon 

A szovjet csapatok több hullámban érkeztek Magyarországra.  
Először, mint a „felszabadító” erők, amelyeknek Magyarországon való tartózkodásá-

ra 1945 után a szövetséges hatalmak megállapodása adott lehetőséget. Az így kialakult 
helyzetet a Szovjetunió és Magyarország között 1947. február 10-én megkötött béke-
szerződés állandósította azzal, hogy a Szovjetunió által meghatározott erejű és összetéte-
lű csapatok tartózkodhatnak hazánkban mindaddig, amíg Ausztriában szovjet megszálló 
csapatok vannak. Így, miután 1955. május 15-én aláírták a független és demokratikus 
Ausztria visszaállításáról szóló szerződést, a szovjet csapatokat nemcsak Ausztriából, 
hanem Magyarországról is ki kellett volna vonni, legkésőbb 1955. december 31-ig.  

Ez azonban, mint tudjuk, nem történt meg, sőt az Ausztriából kivont szovjet csapatok 
egy részét Magyarországra telepítették, ez volt tehát a második hullám. A magyar forra-
dalom és szabadságharc leverését követően pedig a felszámolt magyar alakulatok helyé-
re szovjetek kerültek. 
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Az osztrák államszerződést osztrák részről Theodor Körner államelnök ratifikál-
ta, aki Dél-Komárom elődtelepülésén, Új-Szőnyben született 1873-ban. Édes-
apja, Theodor Karl Körner  százados, a cs. és kir. negyedik tüzérezredben telje-
sített szolgálatot az Öregvárban, de családjával a mai Jókai tér környékén la-
kott. 1874-ben áthelyezték Josefstadtba. Theodor Körner 1945 után Bécs 
polgármestere, 1951-től 1957-ben bekövetkezett haláláig Ausztria államelnöke 
volt. 

A szovjet csapatokat hatvan magyar településen helyezték el. A sorkatonák két-
három évet szolgáltak Magyarországon, életük a laktanyákban, lőtereken és táborokban 
telt, kimenőre ritkán és csak csoportosan mehettek. A bezártság sok esetben vezetett 
szökéshez, ezek vége általában a szovjet katonai rendőrség hajtóvadászata után a halál-
büntetés volt. A katonatisztek általában családostul jöttek, maximum öt évet szolgáltak 
itt. 

A szovjet hadsereg az egykori Frigyes-laktanyában10 

Komáromban a szovjet hadsereg 1945-től a Frigyes laktanya déli részét és a Monos-
tori erődöt tartotta megszállva.  

Az 1909-re felépült lovassági laktanyában már 1945-től tartózkodtak szovjet alakula-
tok. A laktanya déli részében, az ún. Klapka-laktanyában 1956-ban a szovjet 20. pontonos 
hidászezred állomásozott. A magyar forradalom után már a teljes laktanyát elfoglalták, 
vagyis az északi (főút felőli) részen lévő Dózsa-laktanyát is. A későbbiekben a 27. Gárda 
Harckocsiezred állomásozott területén, de itt volt a 159. Légvédelmi Rakéta Ezred és 716. 
Önálló Sorozatvető Tüzérosztály is. 

A legénység eleinte 3 évet, majd „csak” 2 évet szolgált, igen szigorú körülmények kö-
zött. A rendszer fenntartására kommunista emlékműveket, szimbólumokat helyeztek el a 
laktanyában és az erődnél is. Minden alakulatnak saját Lenin szobája, ami a politikai okta-
tás színtereként működött. Ha az alakulat elhagyta a laktanyát, a katonák kötelesek vol-
tak magukkal vinni egy ún. hordozható Lenin szobát, ami valójában egy bőrönd volt kü-
lönféle kommunista propaganda-anyagokkal.  

A laktanyában lévő szovjet helyőrség néhány elöljárójának a nevét is tudjuk a levél-
tári dokumentumokból: Guszev alezredes 1967-ben, Firszov alezredes 1968-ban volt a 
szovjet helyőrség parancsnoka. Firszov 1969-ben a parancsnok politikai helyettese, 1970-
ben pedig a helyőrség politikai parancsnoka volt.11 A parancsnoki épület a régi tiszti ka-
szinó, vagyis a mai zeneiskola volt. 

A laktanyában volt színházterem, múzeum, kenyérgyár, családos és nőtlen tiszti szál-
ló, legénységi szálló. Ezeket részben a régi épületekben helyezték el, részben újakat 
emeltek. 

                                                 

10 A fejezetet az alábbi képekkel illusztráltuk: Rabi Lenke gyűjtése, Kravcsenko György által elindí-
tott httpsok.rugroup51965425418263 oldalra feltöltött képek (Letöltés: 2018. 11.22.), 
https://kameraaltal.blog.hu/2016/04/06/27_garda_harckocsiezred_komarom (Letöltés: 2018. 
11.22.) 
11 MNL KEML Komáromi Fióklevéltár 28/1967; 9/1968; 9/1969; 11/1970 
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A tüzérség legendás Katyusája 
 

Alexander Kravets  rakétás a 2K12 
"Kub" rendszer tűzvezető lokátor 

mellett 

  
 

 
A 27. Gárda Harckocsiezred 

dicső harcainak az emlékműve a  
laktanyában 

 

A 2. Ukrán Front felszabadító hadmozdulatai 
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Díszlépésben az egyik emlékmű előtt  
a laktanyában 

 

A Harckocsi ezred T-62/T-64 járművei, 1989 

 
Leszerelési lap, 1989. szeptember 27. 

1973-1975 között Komáromban  
szolgálatot teljesítő szovjet katonák tablója  

A 2. tankos zászlóalj két katonája, 1960-1963 

 

A rádiós szoba a laktanyában 

A laktanyában folyó életről Kravcsenko György ukrán származású katonával 2019. 
március 30-án folytatott beszélgetésből alkothatunk képet: „1980-1981-ben töltöttem 
sorkatonai szolgálatomat, először Debrecenben voltam kiképzésen, onnan hoztak Komá-
romba. Nekünk egyszerű katonáknak nagyon rossz sorunk volt, két év alatt egyszer sem 
mehettünk haza, levelet, csomagot nem kaphattunk, odahaza azt sem tudták, hogy hol 
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szolgálunk. Kimenőt sem kaptunk, szabadidőnk sem volt. Három szolgálati szint volt, a 
legmagasabban a tisztek voltak, alattuk a zászlósok és legalul a sorkatonák. A tisztek és a 
zászlósok a családjukkal éltek a laktanyában. Ha valaki 2 év sorkatonai szolgálat után 
tovább tanult, az lehetett zászlós és még 3 évet külföldön szolgálhatott. A tisztek és a 
zászlósok is összesen 5 évet lehettek külföldön. Állandóan éheztünk, mert az előírt fej-
adagnak csak a töredékét kaptuk meg, a többi egyszerűen az ellátórendszerben ellopták. 
A tisztek úgy bántak velünk, mint az állatokkal, de egymással sem volt túl jó viszonyunk. 
A Szovjetunió minden köztársaságából voltak itt katonák, talán csak eszkimók nem, mert 
nekik nagyon meleg volt, de nem volt meg köztünk az a nagy szovjet összetartás, legfel-
jebb az azonos nemzetiségűek között! A laktanyában volt élelmiszerbolt, külön a sorkato-
náknak, külön a tiszteknek. Nem volt nagy választék, ezért a tisztek, ill. főleg a feleségeik 
kijártak az Ali Baba ABC-be vásárolni. Nekünk, sorkatonáknak nem volt kapcsolatunk a 
laktanyán kívüliekkel, a tisztek azonban barátkoztak és sefteltek velük.  

 
4. Melyik volt az Ali Baba ABC? 

 1956 után a laktanyákban bevezették a gyűlölet órát. Évente egy-két alkalom-
mal egy KGB-s tiszt előadást tartott és albumokat mutatott, hogy a magyarok 1956-ban 
milyen szörnyűségeket műveltek a szovjet katonákkal és családtagjaikkal. Az volt a céljuk, 
hogy még véletlenül se érezzünk barátságot a magyarok iránt, mivel, ha háborúra került 
volna a sor, a szovjet stratégiában nem szerepelt a civil lakosság védelme. Mi csak azért 
voltunk itt, hogy szükség esetén 3 napig megvédjük a Szovjetunió külső határait, ennyi 
idő kellett ugyanis, hogy a Szovjetunióban lévő tartalékosokat behívják szolgálatra. A 
laktanya elég nagy volt, ezért különböző neveket adtunk az épületeknek, hogy eltaláljunk. 
A főépület volt pl. a Gestapo, a mostani Sparra néző volt pedig a Reichstag. Kevesen tud-
ják, de itt szolgált Aszlan Maszhadov a rakétások parancsnokaként. A harckocsizók mel-
lett ugyanis voltak tüzérek és rakétások. Utóbbiak a laktanyán belül is kerítéssel voltak 
elkülönítve. Volt köztük egy földim, csak tiszt jelenlétében beszélgethettem vele. A SCAD-
rakéták a mostani Lovas Színház épületében voltak elhelyezve.” 12 

                                                 

12 Kravcsenko György (1962-2019) a katonai szolgálat letelte után Komáromban telepedett le, 
először a komáromi, majd az Ukrán Országos Önkormányzat vezetője volt. 
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5. Nézz utána, ki volt Aszlan Maszhadov és mi történt vele? 

  
A 86. számú szovjet iskola a laktanyában 

A laktanyában óvoda és általános iskola is működött, még Győrből is idehordták 
minden nap a tisztek gyerekeit busszal. A 86. számú iskola először egy régi épületben 
működött, majd az 1970-es években az előzőnél nagyobb, új iskolaépületet építettek. A 
középiskolás gyerekeket a szovjet hadosztály által működtette esztergomi iskolába vitték 
minden nap. 

Volt kapcsolat a laktanyában lévő szovjet és legalább egy komáromi iskola között, 
legalábbis erre utal a Petőfi Sándor Általános Iskola kérése a Városi Tanács VB Művelődé-
si Osztályához 1975-ben, melyben hozzájárulást kér, hogy az iskola és az úttörőcsapat 
kapcsolatot vehessen fel a Komáromban ideiglenesen állomásozó szovjet helyőrség te-
lephelyén működő általános iskolával. Az elképzelés szerint az iskolával szakmai és úttö-
rőmozgalmi kapcsolat kialakítását szolgalmazták.13   

 

Végzősök az iskola előtt 1988-ban (Lenke) 

 

Az új iskola kémia terme 1987-ben (Lenke) 

 

Igazolás Ljudmila Kudrasova részére, az 
1984/85-ös tanév elvégzéséről 

                                                 

13 MNL KEML Komáromi Fióklevéltár 110/1975 
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Gyerekek 1960-ból 

 

Az iskolabusz Győrből 

 

6. Melyik iskola található ma az új szovjet iskola épületében? 

A Monostori erőd 

A komáromi erődrendszer legnagyobb újkori erődje 1850 és 1871 között épült. A 
klasszicista stílusú hadtörténeti műemlék lenyűgöző látványt nyújt hatalmas, precízen 
faragott kövekből épített falaival, a védműveket borító 3-4 méter vastag földtakarójával. 
és több kilométer hosszú földalatti folyosórendszerével. Az erőd 25 hektárt foglal el, az 
épületek alapterülete 25 680 m2, a helyiségek száma 640. Az erődben élő katonák leg-
magasabb száma 8000 fő volt. 

Az erőd a megépítését követően a magyar honvédség katonagenerációit szolgálta. Feladatai közé 
tartozott a központi erősség, az Öreg- és Újvár védelme, valamint a dunai hajóforgalom ellenőrzé-
se. Harci eseményekre itt soha nem került sor, elsősorban kiképzőtáborként és fegyverraktárként 
használták. Az I. világháború alatt itt volt a cs. és kir. 5. lovastüzérosztály és a cs. és kir. 9. lovas 
tüzérezred parancsnoksága, valamint sorozó- és kiképzőközpontként funkcionált. A II. világhábo-
rúban idehelyezték a 22-es gyalogezred parancsnokságát, és az I-II. zászlóalj katonái innen indul-
tak a Don menti ütközetbe. 1944 nyarán a könyékbeli zsidóság gyűjtőtábora volt, két transzporttal 
összesen 10.500 zsidót szállítottak Auschwitzba, a biztos halálba. A II. világháború után a Cseh-
szlovákiától kitelepített magyar családok szükséglakásait alakították ki falai között. 

1945-90 között a Vörös Hadsereg Déli Hadseregcsoportja Közép-Európa legnagyobb 
lőszerraktárát alakította ki az erődben. Távozásukkal az erőd katonai szerepe végleg 
megszűnt, jelenleg a térség legfontosabb turisztikai látványossága. 

A szovjet hadsereg számos objektumot épített az erőd területén, ill. több épületet 
emelt az Árkásztáborban. A Dunai bástya tetejére őrtornyot építettek, az erődöt több 
vonalban szögesdrótkerítéssel vették körül.  
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„Térkép” a Monostori erőd és az Árkász tábor között (SzZs) 

 
A Monostori erőd térképe a tűzszerészeti vizsgálat alapján (BL) 
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Az erőd a szovjet Déli Hadseregcsoport egyik legnagyobb lőszerraktára volt, még az 
oroszok is csak külön engedéllyel léphettek be. Minden létező helyen lőszeres ládákat 
tartottak: az összes helyiségben, a kazamatafolyosókon, még az egykori istálló termeiben 
is, ahol az eredetileg meglévő 155 tardosi vörös mészkőből készült, falból kiálló itatókat - 
12 kivételével – leverték, hogy több lőszer férjen el. A lőszeres ládák magasságát jól érzé-
kelteti a magasban lévő cirill betűs feliratok, melyeket nyilvánvalóan a ládák tetejére 
felállva írtak a falakra. 

 
Az erőd főbejáratánál 
 
 

Cirill betűs feliratok 
az egyik istállóban 

(TCs, 2019)  

A főkapu és a tiszti szállás közötti területen egy műhelyben légvédelmi rakétákat szereltek össze. 
A bejárat és a Dunai-bástya között, a dél-nyugati bástyánál és az észak-nyugati bástyánál lévő 
épületekbe önjáró légvédelmi rakétákat telepítettek, felkészülve egy esetleges légitámadásra. A 
rakéták kezelésére két irányító központot hoztak létre az észak-nyugati bástya közelében. Kicsit 
távolabb az erődtől egy légvédelmi lokátort építettek a szovjetek, amely az esetleges légi, illetve 
földi támadásokat volt hivatva jelezni. Ehhez a lokátorhoz is tartozott két légvédelmi irányító 
központ, amelyek az erődön kívül az észak-nyugati és a nyugati bástya között működtek. Az itt 
szolgáló katonáknak itt volt a szálláshelyük és a saját őrségük, nem tartoztak az erődben szolgá-
lókhoz.  A katonák élelmét raktárakból hozták. Kenyeret a Frigyes Laktanyában lévő pékségből 
kaptak. 14  

Szovjet építmények az erődben 

A hadianyag könnyebb mozgatása érdekében az erőd belsejébe bevezették a vasút-
vonalat. Mivel nem fért át a mozdony, a külső kaput elbontották. A lőszert futószalagon 
továbbították a tiszti épületbe. A hatalmas mennyiségben felhalmozott lőszert és hadi-
anyagot egy külön alakulat védte. Az erődből semmilyen információ nem szivároghatott 
ki. A muníciót ideszállító vonat mozdonyvezetőjét is szovjet katonára cserélték le, mielőtt 
az belépett volna az erődbe. A kaputól a Nyugati bástya felé dupla sínpár vezetett. Innen 
futószalagon szállították a lőszert az erőd termeibe.  

                                                 

14 http://www.erod.hu/sites/default/files/szovjet_fuzet_2.pdf (Letöltés: 2019.03.25.) 
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Főbejárat az óratoronnyal, 

vasúti sínek az erődben (SzZs) 

 

 

Az itt szolgáló katonák a vörös és fehér falakra cirill betűkkel vésték bele nevüket, le-
szerelésük időpontját, vagy otthoni kedvesük nevét. Sok helyen olvashatjuk a 
ДМБ/DMB-feliratot, amely a =Демобилизация/Demobilizacija (Leszerelés) időpontját 
jelezte. 

 
Falfirka a Monostori erődben: 

ДМБ 85-87 весна/leszerelés 85-87 tavasz  
(TCs, 2019) 

Falfirka a Monostori erődben (TCs, 2019) 



18 
 

 

 

7. Hogy hívják azt a katonát, aki a fenti bal oldali  
felirat szerint 1976-ban szerelt le? 

8. Melyik városból származik az a katona, aki a jobb oldali 
felirat szerint 1985-1987-ig szolgált Komáromban? 

A feladatban segítségedre lehet szülőd, nagyszülőd,  
vagy a google fordító! 

Az Árkász-tábor 

 A Monostori erődben őrséget teljesítő katonák és parancsnokaik az erőd keleti 
oldalánál lévő Árkász-táborban laktak. A tábor területén többek között volt kórház és 
étkezde a régi épületekben és egy 1990-ben még építés alatt lévő, emeletes, szintenként 
8 lakásos lakóépület.15 Az étkező és a kórház közötti részen egy téglából kirakott, sarlót 
és kalapácsot mintázó emlékmű, az étkező előtti alakuló téren egy fémrakéta állt. 

Kapcsolat a szovjet katonaság és a civil lakosság között 

Focicsapat a laktanyában, 1974-1975 Focicsapat a laktanyában, 1973-1975 

A szovjet katonák és a helybéliek között kevés kapcsolat volt, de tudunk például ba-
rátságos futballmérkőzésekről, amelyek alkalmával a komáromi focisták belépést nyertek 

                                                 

15 XXIII.551. Komárom Városi Tanács VB. tervtár I. Középületek 107. doboz V/15. 
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a laktanya területére. A sorkatonák egyáltalán nem járhattak ki a városba, csak a zászló-
sok, a tisztek és a családtagjaik. 

 

Szovjet katonák a Jókai téren, 1987-1989 

 

A matróz kocsma előtt 

A Jézus Szíve katolikus templom előtt A laktanya előtt 

1975-ben a Szovjet Kultúra Hete alkalmával a Klapka György és a Petőfi Sándor Általános Iskola az 
ünnepségeken szovjet pionírokat is vendégül látott. Az általános iskolákban faliújságokat készítet-
tek szovjet pajtások leveleiből. Jókai Könyvtárban kiállítást rendeztek szovjet írók műveiből. A 
DRUZSBA klub szovjet, csehszlovák és magyar tagjai november 4-én foglalkozást tartottak. Ennek 
során fellépett a Csokonai Művelődési Központ irodalmi valamint a szovjet alakulat amatőr művé-
szeti csoportja. A foglalkozás keretében került vetítésre a Szovjetunió művészeti életét bemutató 
80 db színes diafilm. A Jókai Filmszínházban 6-7-én bemutatásra került a Nem adom a lányom c. 
színes szovjet filmvígjáték. A Csokonai Művelődési Központ 4-re kiállítást rendezett a Jókai téri 
vitrinekben a Szovjetunió népei életének, eredményeinek, kultúrájának képei címmel. Kiscsopor-
tos foglalkozások keretében vetítették a Szovjetunió kulturális életéről, művészetéről összeállított 
80 db diafilmet. Befejező műsorként szerepelt a Csokonai Művelődési Központban a PRESZNYÁRI 
együttes november 12-én.16 

Az 1980-as évek végéről származó levéltári dokumentumok alapján tudjuk, hogy elő-
fordultak a szovjet katonák részéről bizonyos visszaélések. Így például betörések zártkerti 
                                                 

16 MNL KEML Komáromi Fióklevéltár 4909-6/1975. 
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házaknál (általában bort vittek el), de nagyobb részt kereskedelmi jellegű tevékenységről 
volt szó, amikor a tisztek és a katonák a szovjet hadsereg felszerelését képező eszközöket 
bocsátották áruba, magyarul sefteltek. Gyakorlatilag mindennel!17  

 

 
9. Nézz utána, hogy mely szovjet írok műveiből  

rendezhettek kiállítást a Jókai Könyvtárban! 

1956 Komáromban 

1956 októberében a komáromiak döntő többsége a rádióból értesült a budapesti 
eseményekről, de hozták a vasutasok és a postások is a híreket az október 23-ai tüntetés-
ről. Az indulatokat erősen felforrósította az október 25-i Parlament előtti vérfürdő híre. 
Ennek okán 1956. október 26-án tüntetés kezdődött a délelőtti órákban. Az emberek a 
Jókai térre vonultak, a „szovjet hősi” emlékműhöz. A tömegből néhányan kötelek, láncok 
és két gépkocsi segítségével megpróbálták ledönteni a gyűlölt jelképet, illetve kalapácsok 
és vasrudak segítségével lefeszítették az oldalán lévő feliratot. Az itt összegyűltekhez 
Mohácsy Gyula pedagógus egy teherautó tetejéről rövid beszédet mondott: „Az idegen 
szimbólum ledőlt. Ezekben a történelmi órákban szívünk teljes melegével állunk Budapest 
hős ifjúsága, munkássága és honvédsége mellett!” 

Ezt követően a tömeg a Frigyes-laktanya felé vonult, s közben jelszavakat kiabált: „Ez 
a haza magyar haza, minden ruszki menjen haza!” 1956-ban a laktanya északi részében a 
Magyar Néphadsereg 82. műszaki zászlóalja állomásozott, amely a székesfehérvári 6. 
lövészhadtest alárendeltségébe tartozott.  

Az október 27-én megalakult Komáromi Munkás- és Katonatanács tagjai követelése-
iket az általuk kiadott ”Szabad Komárom” című lapban, október 30-án négy pontban 
foglalták össze, köztük az 1. pont a szovjet csapatok kivonulását követelte. 

 

A ledöntött szovjet hősi emlékmű18  

 

A forradalmi tömeg Komárom utcáin19 

November 4-én hajnalban a Szovjetunió váratlan és összehangolt támadása ered-
ményeként a szovjet tankok Komáromban is megjelentek, az orosz katonák harc és külö-

                                                 

17 Komárom Városi Tanácsának Elnöke 86-4/1989 
18 Magyar Nemzeti Múzeum Fotótára 
19 MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 
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nösebb ellenállás nélkül elfoglalták a stratégiailag fontos intézményeket: a rendőrséget, 
a postát, a tanácsházát, és a laktanyát. Lefegyverezték a kiegészítő parancsnokságot, a 
honvédséget, a rendőrséget és a határőrséget. A Posta bejáratát – mivel valószínűleg 
másképp nem tudták elfoglalni - felrobbantották, a Tanácsházán lévő adóvevőt összetör-
ték. A magyar alakulatot 1956. november 4-én reggeli fél 6-kor a Székesfehérvárról érke-
ző szovjet páncélos alakulat harc nélkül lefegyverezte, majd a személyi állomány egy 
részét átkísérte a szovjet laktanyába, ahol másnap délig fogva tartották őket. A lefegy-
verzéskor a raktáron lévő élelmet, fegyvereket, robbanó anyagot a szovjetek elvitték. Az 
alakulat állományának egy része lefegyverzés előtt megszökött, köztük a Forradalmi 
Katonai Tanács elnöke, Gádori György hadnagy is. A visszaengedést követően a meglévő 
személyi állomány nagy része a raktárakba betörve új ruházatba öltözve megszökött.20 

A Laktanyában november 4-én történtekről a katonai szolgálatát töltő Farkas János elbeszéléséből 
kaphatunk képet:  „A laktanyában le kellett adnunk a fegyverraktárba a fegyvereket (2 tár lőszer 
és 2 kézigránát volt mindenkinél). A fehérvári szovjet páncélos alakulat tankokkal körbe vette a 
laktanyát, belül pedig gyalogosok voltak. A villanyt lekapcsolták, a telefont összetörték, a tiszteket 
lefogták. Hajnali 5 körül az oroszok felsorakoztattak minket 6-7 sorban az udvaron és átvittek a 
szomszédos szovjet laktanyába, ahol bezártak a pincébe mindenkit. Szárított kenyeret adtak pa-
pírzsákban és WC-re csak géppisztolyos orosz kíséretében mehettünk. Nemes őrnagy, a székesfe-
hérvári hadtestparancsnok éppen Komáromban volt. A Szovjetunióban végzett, jól beszélt oroszul, 
s megbeszélte velük, hogy ne tartsanak bennünket a pincében, így aztán 2 nap és 1 éjszaka után 
visszaengedtek bennünket a laktanyába. Az alakuló téren felsorakoztattak minket és a szovjet 
parancsnok elmondta, hogy senki se merjen elszökni, mert felszólítás nélkül lelövik. Ez volt a felté-
tele annak, hogy kiengedtek a pincéből. Mindenki visszament a körletébe, de az fel volt dúlva és a 
személyes holmijainkat (fényképeket, tisztálkodási eszközöket stb.) is elvitték az oroszok.”21  

A Dózsa Laktanyában állomásozó Magyar Néphadsereg 82. műszaki zászlóalját 1957. 
március végén felszámolták. Helyükre szovjet katonák érkeztek, így már a teljes Frigyes 
laktanya a fennhatóságuk alá került. 

A szovjet hősi emlékmű 

Horváth József polgármester 1946 decemberébe Szőny Községi Elöljárósághoz levelet írt 
melyben támogatást kért ahhoz, hogy a meglévő, fából ideiglenes jelleggel készült komá-
romi szovjet hősi emlékmű helyett maradandó anyagból állítsanak egy újat. Az új emlék-
mű felállítását a helybeli orosz parancsnokság szorgalmazta. Szőny község a költségekhez 
nem tudott hozzájárulni, mert a mocsai hősi emlékművet elkészítését már támogatta.22  

                                                 

20 MAGYAR NÉPHADSEREG 82. műszaki zászlóalj, Komárom. 1956 okt. 23-át követő eseményekről 
jelentés. In: Hadtörténelmi Levéltár 82. műszaki zászlóalj (Komárom) 1956-os gyűjtemény 3. őrzési 
egység, 71-76. fólió  
21 Számadó Emese (szerk.): Komárom 1956. Komárom 2016, 271-276. 
22 Komárom megyei város polgármestere 6574/1946 és Szőny község jegyzője 6.574/1946 számú 
levelezése. In: KGYM Adattára 
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A szovjet hősi emlékmű 1956-ban 

Az emlékmű végül 1947-ben felállításra 
került a Szabadság térre (a teret 1953-ban 
már Sztálin térnek hívják, ma Jókai tér). Az 
emlékmű 4,5x4,5 m alapterületű négy-
szögletes alapzaton álló 6 m magas csonka 
gúla alakú betonoszlop volt, haraszti már-
ványlapokkal borítva, tetején 5 ágú csillag-
gal. Orosz nyelvű feliratának a fordítása a 
következő: „Örök hála a hős szovjet hadse-
regnek és az elesett katonáknak a német 
fasiszták ellen vívott harcban. Kivívták a 
győzelmet és szabadságot hoztak, szövet-
ségbe léptek a felszabadított népekkel 
Európában.” Hősi halott nem volt alá el-
temetve.23 

 

Szovjet katonák díszfelvonulása 

 

 

A helyreállított emlékmű felavatása 

 

A szovjet hősi emlékmű az 1957. évi  
helyreállítást követően a Jókai téren 

                                                 

23 Komárom Városi Tanács VB Igazgatásügyi Osztálya 8-1/3/1952. In: KGYM Adattára 
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Az 1956. október 26-án megrongált emlékmű helyreállítását a város 1957. február 
23-ra elvégezte, a munka 50.000 Ft-ba került. A ledöntőket, a város beadványára a Ko-
máromi Járási Bíróság a kár kamatos megtérítésére kötelezte.  

 
Jókai tér: hátul a szovjet hősi emlékmű látható 1956 után  

 

 
10. A fenti kép bal oldalán melyik emlékmű látható, mikor, 

milyen alkalomból állították és ki az alkotója? 
 

Az újjáépített emlékművet 1969-ben városrendezési szempontból áthelyezték a Jó-
kai ligetbe. A rendszerváltás után, 1992. március 28-án lefűrészelték róla a vörös csilla-
got, majd elbontották az obeliszket.  

 

Szovjet hősi emlékmű a Jókai ligetben 
 

A szovjet hősi emlékmű koszorúzása a Jókai 
ligetben május 9-én 
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A szovjet hadsereg Észak-Komáromban 

 
Észak-Komárom (Komarno)  

felszabadításáért kapott oklevél 
Sztálin arcképével  

(Bálint Ferenc gyűjteménye) 

A szovjet hadsereg 1945. március 30-án sza-
badította fel Komárom északi részét. A város 1947. 
febr. 10-én Párizsban aláírt békeszerződés alapján 
véglegesen Csehszlovákiához került. Magyarország 
ismét a trianoni határok közé szorult. A szovjet 
hadsereg ekkor tovább vonult, Csehszlovákia szov-
jet megszállása csak később következett be. A 
szocializmus útján menetelő országban az 1968-
ban Alexander Dubček lett a Csehszlovák Kommu-
nista Párt (CSKP) elnöke és pártvezetője, aki egy 
demokratikus átalakulási folyamatot hirdetett 
meg. Ez a Prága tavaszként ismert enyhülési prog-
ram 1968 januárjától augusztus végéig tartott és 
kísérlet volt az „emberarcú szocializmus megte-
remtésére, a politikai, társadalmi és gazdasági élet, 
a párt és az állam demokratizálására. 

Egy ponton túl azonban, amikor a többpártrendszer, s a demokratikus választások kérdé-
se napirendre került, arra való hivatkozással, hogy a jobboldal „dezorganizálta a CSKP-t”, 
és „csak külső segítséggel lehetséges a rendet helyreállítani”, szovjet döntésre,  1968. 
augusztus 21-én, szerdán hajnalban Bulgária, Lengyelország, Magyarország, a Német 
Demokratikus Köztársaság, és a Szovjetunió katonai erői összehangolt inváziót hajtottak 
végre Csehszlovákia ellen és néhány nap alatt átvették az ország irányítását. 

 
Szovjet hadsereg bevonulása Észak-Komáromba, 1968-ban 
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11. Nézzetek utána a kiállításban az 1968. évi csehszlovák  
eseményeknek! 

 
Szovjet katonák az Újvárban  

Az észak-komáromi katonai létesítményeket a Csehszlovák Szocialista Köztársaság 
hadserege használta laktanyaként, majd 1968-ban megszállta a szovjet hadsereg. Az 
Öregvárat lőszerraktárként, az Újvárat laktanyaként használták. 1991. június 21-én hagy-
ta el az utolsó szovjet katona Csehszlovákiát. A szűk másfél év alatt összesen 73 ezer 
katona, közte 18 ezer tiszt távozott, valamint 44 ezer hozzátartozó. Ami a haditechnikát 
illeti: 1120 tank, 103 repülő és 173 helikopter és közel 100 tonna muníció lett visszaszál-
lítva a Szovjetunióba.24 

A komplexumban csehszlovák (ill. 1992-től szlovák) laktanya működött a kivonulás 
után, majd a Szlovák Köztársaság Védelmi Minisztériuma Észak-Komárom önkormányza-
tának adta el az Öreg-és az Újvárat. Az erőd környéki szovjet épületekbe felújításuk után 
a Selye János Egyetem rendezkedett be.  

                                                 

24 https://ujszo.com/kozelet/25-eve-ment-el-az-utolso-szovjet-katona-csehszlovakiabol, (Letöltés: 
2018. 03. 11.), valamint Gráfel Lajos gyűjtése  
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A szovjet hadsereg kivonulása Észak-Komáromból 1991-ben 

 
Szovjet katonák az Újvárban  
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Az Öreg-és az Újvár a szovjet hadsereg kivonulása után (GL) 

 

A szovjet hadsereg kivonulása Magyarországról 

A szovjet hadsereg alakulatai 1990. március 12-e és 1991. június 16-a között vonul-
tak ki Magyarországról. Viktor Silov altábornagy volt az utolsó szovjet katona, aki meg-
szálló Vörös Hadsereg tagjaként Záhonynál elhagyta Magyarország területét, amelynek 
emlékére az Országgyűlés a 2001. évi XVII. törvényben nemzeti emléknappá nyilvánította 
június 19. napját, e hónap utolsó szombatját pedig a magyar szabadság napjává.25 

 

12. Melyik politikus és mikor vetette fel először a szovjet csapatok  
Magyarországból történő kivonásának ötletét? 

 
 

                                                 

25 https://mult-kor.hu/20110617_husz_eve_vonultak_ki_a_szovjet_csapatok_keleteuropabol 
(Letöltés: 2019. 03. 10.) 
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49.700 katonának (egyharmaduk tiszt és tiszthelyettes), 
valamint legalább ugyanennyi polgári alkalmazottnak és 
családtagnak kellett elhagynia az országot. 27.146 különböző 
harci járművel (860 harckocsi, 600 önjáró löveg, 1500 páncé-
lozott harci jármű) és szállító gépkocsival rendelkeztek. Pon-
tosan 230 ezer tonna lőszer és százezer tonna üzemanyag 
volt a birtokukban.26 
A szovjet hadsereg kivonulásának és vele a rendszerváltásnak 
az ikonikus plakátját (Tоварищи/Tovarisi Adieu! = Elvtársak, 
Isten veletek!) Orosz István grafikus készítette: „már koráb-
ban megcsináltam, sőt ott lógott a nappalink falán, amikor 
eszembe jutott egy régi, kecskeméti költőismerősöm, Lezsák 
Sándor, akiről hallottam, hogy részt vesz az 1980-as évek 
forrongó politikai világában. Bekopogtam hát budapesti Ó 
utcai ajtaján – akkoriban ott volt az MDF irodája egy faba-
rakkban. Szóval a plakát nem megrendelésre készült (…). 
Kinyomatta, és állítólag egyetlen éjszaka alatt ragasztották 
tele vele a várost.”27 

A szovjet hadsereg kivonulása Komáromból 

1990. augusztus 27-én a Dózsa és a Klapka laktanya és a gyakorlótér átadás-átvételre 
kerültek a szovjet hadseregtől. Szovjet részről a parancsnok, Vlagyimir Csornij ezredes 
készítette elő az átadást. A laktanyában felszabadult épületek hasznosítása rövidesen 
megkezdődött és idővel majdnem minden épület funkciót kapott. A nőtlen tiszti szállóból 
szociális otthon, az iskolából iskola, a parancsnoki épületből zeneiskola lett. Az épületek 
nagy részét lakásokként eladták, illetve vállalatok részére értékesítették. Az egyik lovar-
dába 2004-ben a Lovas Színház Komárom költözött. 

A 121 hektáros szovjet gyakorlótér a város nyugati határában helyezkedett el. A te-
rületet 1998-ban a város ipari park formában hasznosította. 

A Monostori erőd átadására 1990. november 30-án került sor.28  

A lakosság természetesen kíváncsi volt a közel fél évszázadig a várostérképeken sem szereplő 
létesítményre és a hozzá kapcsolódó mendemondákra: valóban van-e alagút a Duna alatt (többen 
„jártak” is benne); megvan-e az a több száz hordó bor, amelyet még Klapka tábornokék rejtettek 
el és hogy valóban aláaknázták-e a szovjetek az egész erődöt? 

A Monostori erődöt az utolsó szovjet katona tehát 1990 utolsó napjaiban hagyta el. 
Aki ezt követően bejutott az erődbe, szomorú állapotokat talált. A főkapu fölötti torony 
óraszerkezet nélkül tátongott, mindenhol ablak nélküli ablakkeretet, padló nélküli pado-
zatok és ezerszámra üres lőszeres dobozok hevertek.  

                                                 

26 http://magyarhirlap.hu/cikk/16176/Konyec_a_megszallok_hazamentek (Letöltés: 2019. 03. 10.) 
27 http://valasz.hu/kultura/megszolal-a-tovarisi-konyec-alkotoja-125239; http://utisz-
utisz.blogspot.com/2009/06/husz-eves-plakat.html (Letöltés: 2019. 03. 19.) 
28 Homor György: Szovjet csapatkivonások térségünkből. Pápa, 2009, 171-180. 
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Az erőd lőszermentesítése 1992 januárjában kezdődött az épületek átvizsgálásával, 
és kisebb-nagyobb megszakításokkal 1994 tavaszáig tartott. Az erődépületek, a kazama-
ták, a Duna-part, a gyakorlótér átvizsgálása durván 1993 májusára befejeződött, de az 
eredeti állapot helyreállítása érdekében elrendelt földmunkák (pl. árokfeltöltések elbon-
tása) tűzszerész biztosítása kihúzódott 1994 tavaszáig.  
A lőszermentesítést a MH. 18. Báró Nádasdy Ferenc Műszaki Ezrede végezte. Az egyik tűzszerész, 
BL visszaemlékezése és képei a munkáról: „A vasúti rakodótól kiépített ládatovábbító futószalag 
és görgősorok juttatták be az épületek belsejébe és a kazamatákba a harci anyagokat. Az atom-
eszközökön kívül gyakorlatilag mindent tároltak, ami egy háború megvívásához szükséges. Gya-
logsági és tüzérségi lőszereket, kézigránátokat, kisebb rakétákat tároltak az erődben. Nagyon sok 
második világháborús maradványra, feliratra, harcanyagra is bukkantunk a mentesítés közben. 
Orosz harcanyagok közül találtunk pl. 5,45 mm-es gépkarabély lőszert, 7,62 mm-es és 12,7 mm-es 
géppuskalőszert. Volt, amiből bontatlan fémdobozzal. Kézigránátok közül F-1 és RGD-5 kézigráná-
tokat, de zömmel gyakorló változatokat. Tüzérségi lőszerek közül pl. 30 mm-es gépágyúlőszert, 
100 mm-es harckocsi gyakorlólőszert. A gyalogsági lőszereken kívül nem sok élesanyagot hagytak 
itt az oroszok, de a rengeteg sérült csomagolóeszköz, tárolócsavar, stb. alapján azért képet lehe-
tett kapni az itt tárolt anyagokról. Olyan anyagokat is találtunk, amelyek arra engednek következ-
tetni, hogy a lövészetekből visszahozott tüzérségi lőszerhüvelyeket felújították és újraszerelték az 
erődben. Az erőd mellett egy légvédelmi bázis volt. A lokátorok a vasút és az erőd közötti területen 
voltak. Az erődudvaron lévő két - azóta elbontott - hangár valószínűleg ezeknek az eszközöknek az 
elhelyezésére szolgált. Az árkok feltöltése is azért kellett, hogy a légvédelmi eszközök ki tudjanak 
menni a hangárokból a gyakorlótérre.” 

 

7.62 mm-es szovjet géppuskalőszerek (BL) 

 

Szovjet F1-es kézigránátok (BL) 

Az erőd közepe felé beugró épület eredetileg tiszti szállásként funkcionált, melyet a 
másik oldalról a Dunai bástya határol. A szovjetek a vasúton behozott ládákat a tiszti 
szállás emeleteire futószalagon szállították be. Az ablakokat, a padlót és minden mozdít-
ható tárgyat eltávolítottak és eladtak. Az ablakok középső tartóoszlopait kiütötték, hogy 
a lőszert könnyen és gyorsan juttathassák be a termekbe. Az eredeti tölgyfa-padlót fel-
szedték, mert lőszert kemény padlón tilos tárolni, hiszen egy esetleges földrengés akár 
robbanáshoz is vezethet.29 

                                                 

29 http://www.erod.hu/sites/default/files/szovjet_fuzet_2.pdf (Letöltés: 2019.03.25.) 
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A kivonulás utáni állapotokat Szamódy Zsolt Olaf fotóművész dokumentálta, aki az Új 
Forrás folyóirat megbízásából fotózta végig az erődöt 1991 elején. E művészi, többségé-
ben fekete-fehér fotók mára már történeti dokumentumok, hiszen az eltelt közel három 
évtized során az akkori állapotok erősen átalakultak, vagy az átépítések következtében 
teljesen megsemmisültek: 
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A szovjet kivonulást jelképező (?) falfirka a Monostori erőd tiszti épületéből (TCs, 2019) 

 
Falfirka a tiszti épületből: Kто здесь работал тот низабудет никогда 

Aki itt dolgozott, soha nem felejti el (TCs, 2019) 
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MEGOLDÁSOK 

1 Nézz utána, mi az a „malenkij robot”! 
1944. december 22-én adta ki a Vörös Hadsereg azt a parancsot, amelynek alapján Magyar-
országról málenkij robotra hurcoltak el férfiakat és nőket a Szovjetunióba. A „kis munka” 
évekig évig tartó kényszermunka - romeltakarítás, építkezés, bányászat stb. - volt a Szovjet-
unióban.30 

2 Dél-Komárom vezetékes vízellátását Észak-Komáromból biztosították. Hogyan történt ez, 
vajon miért okozott gondot a vízellátásban az Erzsébet híd felrobbantása? 
Dél-Komárom az észak-komáromi víztoronyból kapta a vizet, a híd alatt vezetett vízvezeté-
ken keresztül 

3 Tudod-e, hogy az újjáépített vasúti híd miben különbözött az eredetitől? 
Az eredetileg – a közúti hídhoz hasonlóan - íves elemekből készített vasúti hidat vízszintes 
elemekből építették újjá. 

4 Melyik volt az Ali Baba ABC? 
A Jókai téri Spar ABC. 

5 Nézz utána, ki volt Aszlan Maszhadov és mi történt vele? 
Aszlan Alijevics Maszhadov (1951 - 2005) a csecsen szeparatista megmozdulás egyik vezére 
volt. 1997-ben Csecsenföld elnökének választották. 2005 márciusában ölték meg orosz 
katonák egy észak-csecsenföldi faluban.31 

6 Melyik iskola található ma az új szovjet iskola épületében? 
Tatabányai Szakképzési Centrum Kultsár István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. 

7 Hogy hívják azt a katonát, aki a fenti bal oldali felirat szerint 1976-ban szerelt le? 
Grisa (Grigorij beceneve) 

8 Melyik városból származik az a katona, aki a jobb oldali felirat szerint 1985-1987-ig szolgált 
Komáromban?  
Baku 

9 Nézz utána, hogy mely szovjet írok műveiből rendezhettek kiállítást a Jókai Könyvtárban! 
pl.  Gorkij (Az anya), Fagyejev (Az ifjú gárda), Koszmogyemjanszkaja (Zója és Sura), Katajev 
(Távolban egy fehér vitorla), Alekszej Tolsztoj (Garin mérnök hiperboloidja) 

10 A fenti kép bal oldalán melyik emlékmű látható, mikor, milyen alkalomból állították és ki 
az alkotója? 
Jókai Mór mellszobrát 1954-ben, az író halálnak 50. évfordulójára állították. Szandai Sándor 
Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. 

11 Nézzetek utána a kiállításban az 1968. évi csehszlovák eseményeknek! 
A kiállításban számos dokumentum található ezzel kapcsolatban. 

12 Melyik politikus és mikor vetette fel először a szovjet csapatok Magyarországból történő 
kivonásának ötletét?32 
A szovjet csapatok Magyarországról való kivonását sokan összefüggésbe hozzák Nagy Imre 
1989-es újratemetésével, ahol beszédében a Fidesz nevében felszólaló Orbán Viktor vetette 
fel a szovjet csapatok kivonását. 

 

                                                 

30 https://mult-kor.hu/csak-egy-kis-munka-gyakran-egyszeru-jarokeloket-is-elhurcoltak-malenkij-
robotra-20171222 (Letöltés: 2019. 03. 28.) 
31 https://hu.wikipedia.org/wiki/Aszlan_Maszhadov (Letöltés: 2019. 03. 28.) 
32 https://hvg.hu/tudomany/20110615_memento_szovjet_kivonulas_1991 (Letöltés: 2019. 03. 28.) 


