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A MAGYARORSZÁGI FELSZABADÍTÓ HADMŰVELETEK, 1944—1945 

Szemelvények 
a Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának története című műből 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1964. 140 o.) 

A szovjet Katonai Kiadó 1961-ben kezdte meg annak a hat kötetre 
tervezett munkának a kiadását, amely a Szovjetunió Nagy Honvédő 
Háborújának történetét tárja az olvasó elé. A sorozat egyes köteteinek 
anyagát az SZKP Központi Bizottsága mellett működő Marx—Engels 
Intézet tudományos kollektívája — más társadalomtudományok és a 
hadtudomány ismertebb művelőinek bevonásával ;— állította össze. 

Az 1964 végéig megjelent öt kötet igen értékes szintézise mindazok
nak az eddig megjelent munkáknak, amelyek a Nagy Honvédő Háború 
politikai, gazdasági és katonai kérdéseivel foglalkoznak. Ám e munka 
sokkal több az egyszerű szintézisnél: olyan tudományos mű, amely a 
szakemberek — történészek, katonák és politikusok —• mellett az egy
szerű olvasó számára is érdekes, figyelmet lekötő olvasmány. 

A munka nagy értékét és hasznosságát felismerve, a Zrínyi Katonai 
Kiadó a magyar olvasók számára is hozzáférhetővé teszi. Az elmúlt 

.. évben — a műhöz méltó kiadásban — már két kötetet közre is adott. 
A kiadó külön érdeme, hogy a Vörös Hadsereg hazánk felszabadításáért 
vívott harcának történetét, amelyet a szovjet kiadásban^ a kronológiai 
eseményéknek megfelelően két kötetben helyeztek el,1 összevontan külön 
kiadásban is megjelentette. 

A szovjet szerzői kollektíva a könyv első részében a Vörös Hadsereg 
Magyarország felszabadításáért vívott három hadművelete közül a deb
recenit és a budapestit, a második részében pedig a balatoni védelmi 
harcát, valamint bécsi támadó hadműveletét ismerteti. 

A szerzők a katonai események sokoldalú bemutatása mellett jelen
tős helyet szentelnek hazánk 1944 őszi, illetve 1945 tavaszi belső hely
zete elemzésének is. Bár az itt vázolt történelmi tények és azok érté
kelése a magyar történészek és az olvasók jelentős része előtt sem 
ismeretlenek, mégis örömmel kell fogadnunk, mert a Szovjetunióban 
és más országokban egyaránt sokan ebből fogják megismerni hazánk 
adott időszaka történetének marxista értékelését. (A hatkötetes munka 
kiadása ugyanis már több országban megkezdődött.) 

A magyar történészek és az olvasók nagy tábora számára egyaránt 
értékesek azoknak a katonai eseményeknek a leírása és értékelése, 
amelyek hazánk felszabadításával kapcsolatosak. Jóllehet a könyv el-

l A szóban forgó Szemelvények a Szovjetunió Nagy Honvédő Háborúja IV. köt. ' 
13. fejezetét és az V. köt. 5. fejezetét foglalja magában. 
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olvasása után sokan úgy fogják; érezni, hogy a mű érdeklődésüket nem 
elégítette ki teljesen: még több ténybeli adat és esemény érdekelné őket. 
Ez természetes kívánság, de figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy 
e kiadvány csak kiragadott része egy hatkötetes munkának, amelynek 
célkitűzése bemutatni és értékelni a Szovjetunió Nagy Honvédő Hábo
rúja és a második világháború főbb kérdéseit. Hazánk felszabadítása 
teljes katonai történetének megírása a magyar hadtörténészekre és tör
ténészekre vár. Azt kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy ez az első 
olyan szovjet történelmi munka, mely ilyen nagy teret szentel a ma
gyarországi felszabadító harcoknak. 

Az első hadművelet {1944. október 6—28.) tárgyalásánál a szerzők 
kiemelik, hogy a szovjet hadvezetőségnek az előkészítést igen nehéz 
körülmények között kellett megoldania: a 2. Ukrán Front csapatai már 
közel két hónapja támadó hadműveletet folytattak (a iasi—kisinyovi 
hadművelet megkezdésétől), a csapatok feltöltését és átcsoportosítását 
az új hadművelethez menet közben hajtották végre. E hadművelet sajá
tossága volt még az is, hogy a 2. Ukrán Frontnak egy időben három-
ország — Románia, Magyarország és Jugoszlávia — területén kellett 
harcolnia. Ez igen bonyolult politikai előkészítő munkát követelt. 

A hadművelet megkezdése után a szerzők a Plijev altábornagy 
parancsnoksága alatt küzdő lovas-gépesített csoport2 harcát követik 
nyomon. Ez teljesen érthető, hiszen e hadművelet fő súlya ezen a cso
porton nyugodott. Ezekben a harcokban a szovjet csapatok hősi helyt
állást tanúsítottak. Sajnos e résznél a magyar fordításba komoly hiba 
csúszott. A magyar szöveg ugyanis azt mondja, hogy „ . . . a 4. német 
páncélos" hadtest ellenlökésekkel'* kísérletezett (Kiemelés tőlem — MS.) 
Szolnok környékén". 

Az orosz vesztyi ige azonban nem azt jelenti, hogy kísérletezni, 
hanem folytatni, vívni. Hogy ez a fordítási pontatlanság mit jelent, 
illusztrálására csupán annyit jegyzünk meg, hogy a szóban forgó német 
páncélos hadtest ellencsapása nagy nehézségek elé állította a 2. Ukrán 
Front parancsnokságát, függetlenül attól, hogy a debreceni hadművelet 
sikerét lényegében nem befolyásolta. E fordítási hiba annál 'is inkább 
elgondolkodtatóbb, mert a következő oldalon már világosan arról van 
szó — az orosz szövegnek megfelelően —, hogy „Az 53. hadsereg és a 
7. gárdahadsereg október 25-én Szolnok körzetében felszámolta az ellen
csapás következményeit..." (Kiemelés tőlem — MS.) 

A hadművelet katonai eredményeit és jelentőségét tárgyalva a szer
zők kiemelik, hogy „A 2. Ukrán Front csapatai a támadás 23 napja 
alatt 130—275 km mélyen nyomultak előre, majdnem egész hosszában 
elérték a Tiszát, széles arcvonalon átkeltek ťajta és a nyugati parton 
nagy hídfőt vettek birtokba." (36. o.) A hadművelet politikai kihatása 
többek között abban nyilvánult meg, hogy Horthy végképp belátta a 
háború továbbfolytatásának céltalanságát: utasította a Moszkvában tar
tózkodó fegyverszüneti bizottságát, hogy írja alá az előzetes fegyver
szünetet. Erre október 11-én került sor. A mű írói ezt követően — 
Horthy felemás kiugrási kísérletét bírálva — Szálasi uralomra jutásának 
politikai és katonai következményeiről számolnak be. 

2 A Plijev lovas-gépesített csoport állománya két gárda lovas- és egy gépesített 
hadtestből állt. 

3 A Szolnok (körzetében harcbalépő német erők nagyságát figyelembe véve (a 
IV. pc hadtest támadott) nem is ellenlökésről, hanem ellencsapásról kell beszélnünk. 
Ezért véleményem szerint az eredeti szöveg nem pontos, amikor ellenlökésről ad 
számot. 
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A szerzők a budapesti hadművelet (1944. október 29—1945. február 
13.) bemutatása előtt összefoglalják a szovjet—német arcvonal magyar
országi szakaszának helyzetét, ismertetik a szemben álló felek terveit 
és a hadművelet lefolyását. 

Nagy teret szentelnek könyvükben Budapest bekerítéséért folytatott 
harcok leírásának is. A sorokat olvasva szinte megelevenedik az olvasó 
szeme előtt az a hősi küzdelem, amelyet a 3. Ukrán Front csapatai 
vívtak a német fasiszták ellen, amikor azok megkísérelték felmenteni 
a bekerített budapesti csoportosításukat. Ezekben a harcokban a szovjet 
katonák a hősi tettek sorát hajtották .végre. Ezek közül néhánynak a 
rövid történetét is megtaláljuk a könyv lapjain. 

A kiadvány értékét a szerzők azzal is növelik, hogy a szovjet csa
patok budapesti felszabadító harcainak tárgyalása közben — az adott 
lehetőségekhez mérten — bemutatják a magyar fegyveres ellenállási 
mozgalom erőfeszítéseit is. A megbecsülés hangján emlékeznek meg a 
szovjet csapatok oldalán harcolt Budai önkéntes Ezred harcosainak 
hősiességéről és azokról a magyar családokról, akik életüket kockáz
tatva szovjet katonákat rejtegettek. 

A katonai szakemberek számára igen hasznosak és értékesek azok 
a tapasztalatok, amelyek bemutatják, milyen eszközöket alkalmazott a 
szovjet hadvezetés a hosszúra nyúlt utánpótlási vonalak közepette is 
a szükséges utánpótlás biztosítására. Ilyen volt például a Ploestiből 
több száz kilométeres csővezeték kiépítése az üzemanyag továbbítására, 
a Duna felett teherszállítás céljából felszerelt drótkötélpálya, illetve a 
Duna jegére lefektetett csővezeték az üzemanyag biztosítására. 

A könyv első részében képet kapunk még a demokratikus magyar 
államhatalom kiépítéséről, a német fasisztákkal való szembefordulásról 
és az élet megindulásának körülményeiről. A szerzők az 1944 tavaszára 
kialakult katonapolitikai helyzet ismertetése után a német fasiszta 
csapatok balatoni ellentámadásának elhárítását mutatják be. 

Ezekre az elhárító harcokra olyan helyzetben került sor — s katonai 
szempontból ez érdekes körülmény —, amikor a szovjet csapatok is tá
madásra készülődtek. A német fasiszták mindenáron sikereket akartak 
elérni ebben a térségben, s céljaik megvalósítása érdekében hatalmas 
erőket összpontosítottak. A 3. Ukrán Fronttal szemben 431 00O katonát, 
5630 löveget és aknavetőt, 8|77 harckocsit és rohamlöveget, valamint' 
850 repülőgépet vontak össze. Az áttörési szakaszon a harckocsi sűrű
ségük elérte a 43-at arcvonal-kilométerenként. 

A szovjet csapatok ereje ezen az arcvonalszakaszon 407 000 katona 
és tiszt, 6690 löveg és aknavető, 407 harckocsi és rohamlöveg, valamint 
965 repülőgép volt. 

A szerzők ezeknek az adatoknak a közlésével érzékeltetik azt a 
gigászi küzdelmet, amely a Balaton és a Duna közötti szakaszon március 
első felében kialakult. 1945-ben ez volt a szovjet csapatok legsúlyosabb 
védelmi hadművelete —, de egyben utolsó is a Nagy Honvédő Háborúban. 

A szerzők részletesen ismertetik azokat az intézkedéseket, amelyeket 
a szovjet hadvezetés a védelmi hadművelet megszervezését illetően foga
natosított, figyelembe véve az 1943-ban Kurszk térségében megvívott 
védelmi hadművelet tapasztalatait. 

A védelmi harcok március 6-tól 16-ig tartottak. E küzdelemben a 
szovjet csapatok mellett részt vettek a Jugoszláv Népi Felszabadító 
Hadsereg és az 1. Bolgár Hadsereg egységei is. Hősi helytállásukról a 
szerzők részletesen beszámolnak. 
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A 3. Ukrán Front csapatai március 16-án ellentámadásba mentek 
á t és közel háromhetes hősi harc eredményeként kiűzték hazánk terü
letéről a német fasiszta hordákat és magyar csatlósaikat. 

A szovjet szerzői kollektíva bemutatja a 2. Ukrán Front harctevé
kenységét is, amely mindvégig szorosan együttműködve harcolt a 3. Uk
rán Fronttal. 

A Zrínyi Katonai Kiadó tehát hasznos szolgálatot tett a hatkötetes 
munka e két fejezetének külön kötetben való kiadásával. Lehetővé 
tette, hogy szélesebb körben váljon ismertté a Vörös Hadsereg hazánk 
felszabadításáért vívott hősi küzdelme, s ezzel tovább mélyüljön népünk 
hálája és megbecsülése felszabadítóink iránt. 

Dr. Mues Sándor 
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