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A SZOVJET HADMŰVÉSZET 
A MAGYARORSZÁGI FELSZABADÍTÓ HADMÜVELETEKBEN* 

(A 2. Ukrán Front tapasztalatai alapján) 

M. Zaharov, a Szovjetunió marsallja 

A német fasiszta csapatoknak Iasi—Kisinyov körzetében történt 
szétverése, valamint Románia és Bulgária felszabadítása után a 2. és. 
3. Ukrán Front — támadó lendületét megtartva — 1944 szeptember 
végére elérte Magyarország és Jugoszlávia határát. 

Magyarország megtartása a német fasiszta parancsnokság számára 
igen nagy jelentőségű volt. Elvesztése megfosztotta volna őt utolsó 
szövetségesétől. Ez az ország a német fasiszta hadsereg utolsó erőssége 
volt a szovjet—német arcvonal déli szárnyán, amely lezárta az Auszt
riába és Németország déli területeihez vezető utakat. 

Magyarország gazdasági j elén tősége sem volt kisebb a fasiszta 
Németország számára. Európában ugyanis itt vannak a leggazdagabb 
bauxit lelőhelyek, az ország évente közel egymillió tonna bauxitércet 
adott a német repülőgépiparnak. A romániai olajmezők elvesztése után 
a nagykanizsai olajmezők szinte egyetlen nyersolajforrása, az ország 
pedig egyik alapvető élelmiszerszállítója volt Németországnak. Hitler 
1944. július 31-én kijelentette, hogy „A magyar területek megtartása 
számunkra olyan életfontosságú, hogy azt nem lehet túlbecsülni".1 

Mindezek megmagyarázzák, hogy a német fasiszta parancsnokság,, 
miért törekedett arra, hogy Magyarországot mindenáron megtartsa. 
Még mielőtt csapataink elérték volna a magyar határt, a németek je
lentős erőket vontak oda az ország belsejéből, és megkezdték egy új 
védelmi terepszakasz gyors kiépítését. Az új arcvonal létrehozására, a 
„Dél-Ukrajna" hadseregcsoport szétzúzása után, Németországból, Fran
ciaországból és a Balkánról a németek Magyarországra irányítottak 
mintegy 22 hadosztálynyi erőt. Ujabb mozgósítás révén jelentősien meg
növelték a magyar hadsereg létszámát is. 

A szovjet csapatokkal szemben a „Dél" hadseregcsoport — Friess-
ner vezérezredes parancsnoksága alatt — és az „F" hadseregcsoport 
részei védték. Ebbe a csoportosításba összesen 32 hadosztály és 5 dan
dár tartozott, amely 3500 löveggel és aknavetővel, valamint 300 harc
kocsival rendelkezett. A „Dél" hadseregcsoportot támogató 4. légiflot-

* A tanulmányt a Voenno-isztoricseszkij zsurnal 1965. évi 2. :számából vettük át. 
1 Hitlers Lagebesprechungen, Protokollfragmente seiner militärischen Kon

ferenzen 1942—1945, Stuttgart, 1962, S. 589. 
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tának kb. 550 repülőgépe volt. Ezenkívül az „A" hadseregcsoport, amely 
a Kárpátokban védekezett, mintegy 20 had osztálynyi erő felett rendel
kezett. Ezek az erők az 1. Német Páncélos és az 1. Magyar Hadsereg, 
magasabbegységei voltak. Szükség esetén ezeket is át lehetett irányítanL 
a 2. Ukrán Front támadási sávjába.. 

A német fasiszták a határ mentén és az ország belsejében több 
védelmi rendszert hoztak létre. Ezek közül az elsőt a határ mentén épí
tették ki, a másodikat a Tisza nyugati partján készítették elő, míg a 
harmadikat a Duna jobbpartján. A harmadik védelmi rendszer lénye
gében Budapest hídfője volt, amely néhány védelmi övből állt. Magát 
a várost is előkészítették védelmi harcokra. Budapest lezárására dél
nyugatról és a nagykanizsai olajmezők védelmére még egy védelmi 
rendszert, az úgynevezett „Margit" vonalat hozták létre. 

A hitlerista stratégák arra számítottak, hogy a szovjet csapatok a 
Romániában végrehajtott nagyarányú támadás után rövid időn belül 
nem tudnak előkészíteni és megkezdeni új hadászati támadó hadmű
veletet a déli szárnyon. Ezért október elején támadó hadműveletet szán
dékoztak végrehajtani abból a célból, hogy elfoglalják a Déli-Kárpá
tokat és ezen a.v szakaszon erős védelmet hozzanak létre. Az arcvonal 
stabilizálása esetién a német parancsnokság arra készült, hogy erőket, 
dobjon át a szovjet—német arcvonal középső részére a varsó—'berlini 
irány lezárására. Ilyenformán tehát a német hadvezetés ismét komoly 
hibát követett el a szovjet hadsereg lehetőségének értékelésében. 

A szovjet parancsnokság annak érdekében, hogy keresztülhúzza a 
fasiszta klikknek a háború elhúzására irányuló számításait, hogy tel
jesen elszigetelje a hitleri Németországot, elhatározta az ellenséges 
csapatok szétzúzását a déli szárnyon és az utolsó csatlós kiléptetését 
a háborúból. A szovjet parancsnokság tehát utasítást adott a 2. Ukrán 
Front csapatainak, hogy késedelem nélkül kezdjenek harctevékenysé
get, ne engedjék az ellenséget lélegzethez jutni. A német fasiszta csa
patok szétzúzása Magyarországon lehetőséget teremtett a támadás k i 
fejlesztésére Bécs—Prága és Németország déli részei felé, és arra kény
szerítette az ellenséget, hogy erőket dobjon át délre a szovjet—német 
arcvonal középső szakaszáról. 

A Budapest—Bécs irányban kifejlesztendő hadművelet sikere érde
kében feltétlenül biztosítani kellett a front szárnyait. Ehhez mindenek
előtt szét kellett verni azokat az ellenséges egységeket, amelyek Erdély
ben és Jugoszláviában tartózkodtak. Ezért — mielőtt a budapesti irány
ban a támadást megkezdték volna —, a szovjet parancsnokság két had
művelet egységes hadászati elgondolás alapján való végrehajtását ha
tározta el: egyiket Magyarország északkeleti térségében — az úgyne
vezett debreceni hadműveletet —, a másikat Belgrád térségében. 

A Magyarország felszabadítására irányuló hadműveletekben ilyen,, 
vagy olyan mértékben három Ukrán Front vett részt. Ebben a cikkben 
csak a 2. Ukrán Front — amelynek törzsfőnöke e sorok szerzője volt —r 
csapatai harctevékenységének legjellemzőbb vonásait vizsgáljuk. 

A támadás megindulása előtt a 2. Ukrán Front, amelynek parancs
noka R. J. Malinovszkij, a Szovjetunió marsallja volt, 40 lövészhad
osztállyal, 3 harckocsi-, 2 gépesített- és 3 lovas hadtesttel rendelkezett. 
A front állományába 750 harckocsi és rohamlöveg, 10 200 ágyú és akna
vető, valamint 110O repülőgép tartozott. Ezenkívül a front hadmű
veleti alárendeltségébe utalták az 1. és a 4. Román Hadsereget is, 
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Ezek az erők — az ellenség Romániában szétvert egységeinek ma
radványait üldözve — 800 km-es arcvonalon bontakoztak szét. Abból 
a célból, hogy Magyarországon végrehajthassa a támadást, a front pa
rancsnokságának új csapásmérő csoportosításokat kellett létrehoznia 
még a folyamatban levő hadművelet idején. Ez igen komoly nehézsé
gekkel járt: a csapatok személyi feltöltését, a szükséges anyagi- és tech
nikai eszközök felhalmozását ugyanis olyan körülmények között kellett 
megvalósítani, amikor azok már hosszabb ideje folytattak támadó had
műveletet, s a hadtáp csapatok is jelentős távolságra le voltak szakadva. 
Ilyen körülmények között mem lehetett megvalósítani azt — amit nor
mális viszonyok között, azaz olyan esetben, amikor a két támadó had
művelet között hadműveleti szünet volt —, hogy teljesen feltöltött csa
pásmérő csoportosításokat hozzanak létre. 

A front parancsnoka, Malinovszkij marsall, figyelembe véve, hogy 
az ellenség hatarmenti védelmi öve nem volt teljesen megszállva és 
műszaki berendezése is igen gyenge volt, elhatározta, hogy a harckocsi-
magasabbegységeket az első hadműveleti lépcsőben alkalmazza. A front 
csapásmérő csoportosításának első lépcsőjében tehát a 6. gárda-harc
kocsihadsereg támadott, amelynek parancsnoka Kravcsenko vezérezre
des volt. Ugyancsak az első hadműveleti lépcsőben került alkalma
zásra Pliev altábornagy lovas-gépesített csoportja is. 

A 2. Ukrán Front csapatai október 6-án mentek át támadásba. 
A főcsapás irányában áttörték az ellenség védelmét és három nap alatt 
mintegy 100 km-t nyomultak előre. A gyorsan mozgó egységek manő
vereivel és azzal, hogy a frontparancsnok az adott helyzetnek meg
felelően változtatta a csapások irányát, szüntelenül rákényszerítette 
saját akaratát az ellenségre és kellemetlen helyzet elé állította. 

A támadásban a harckocsi- és a gépesített egységek játszották a 
döntő szerepet. Az összetartó irányba mért csapásokkal Gorskov és 
Plijev altábornagy lovas-gépesített csoportjai a 6. gárda-harckocsihad
sereggel együttműködve betörtek Debrecenbe és október 20-án elfog
lalták. A debereceni hadműveletben aktívan részt vettek a román csa
patok is. Különösen kitűnt itt a Tudor Vladimirescuról elnevezett 1. 
román önkéntes hadosztály, amely megkapta a „Debreceni" előnevet. 

Az ellenség erdélyi csoportosításának szétzúzásával a 2. Ukrán Front 
október végére befejezte a debreceni hadműveletet. Eredményekép
pen 'csapataink mintegy 275 km-t nyomultak előre, a Tisza alsó folyá
sánál széles arcvonalon átkeltek a folyón és kijutották a Tisza—Duna 
közére. Mindez együttvéve kedvező előfeltételeket teremtett a támadás 
Budapest elleni kifejlesztéséhez. 

Ebből kiindulva a szovjet főparancsnokság elhatározta, hogy a 2. 
Ukrán Front erőinek egy részével felszabadítja Budapestet. Október 
28-án a 2. Ukrán Front parancsnoksága utasítást kapott, hogy másnap 
a 46. hadsereg erőivel — amelyet először megerősítettek egy, majd még 
egy gépesített hadtesttel — kezdje meg a támadást a budapesti irányba. 
Azt a parancsot azonban, hogy Budapestet egy délről mért csapással 
elfoglalják, annak ellenére, hogy a szovjet csapatok gyorsan előretörtek 
a városhoz, nem sikerült megvalósítani. A 46. hadsereg Slemin altá
bornagy parancsnoksága alatt mintegy 110 km-es arcvonalon kezdte 
•meg a támadást, november 4-re a hadsereg arcvonaiszélessége azonban 
már elérte a 220 km-t. Ennek következtében a hadsereg csapásmérő 
ereje jelentékeny mértékben meggyengült. A 46. hadsereg jobb szom
szédja a 7. gárdahadsereg, amelynek parancsnoka Sumiilov vezérezre-
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Az arcvonal helyzete 19̂ 4 
szeptember vegén. 
Az arcvonal helyzete W i 
október végén. 

S Az arcvonal helyzete 19^5 
február közepén 
A fasiszta csapatok bekerí
tése Budapesten. 

A 2. Ukrán Front hadműveleteinek lefolyása a Magyarország 
felszabadításáért vívott harcok idején 



des volt, az ellenség erős ellenállásába ütközött és ezért előrehaladása 
jelentéktelen volt. A 2. és a 4. gárda gépesített hadtest iharci lehetőségei 
szintén alacsonyak voltak, ezért sikereket ők sem tudtak eléírni. 

Ilyenformán tehát annak, hogy csapatainkat Budapest közvetlen 
térségében feltartóztatták, s ily módon a várost november elején nem 
tudták elfoglalni, alapvető oka abban volt, hogy az ehhez szükséges 
erők elégtelenek voltak. A 2. Ukrán Front ebben az időben tartalé
kokkal úgyszólván nem rendelkezett. A 6. gárdahadsereg feltöltés alatt 
állt, így a harccselekményekbe nem tudott bekapcsolódni. Az elmúlt 
súlyos harcok következtében a hadsereg technikája résziben kiegészítés, 
részben pedig javítás alatt volt. A front jobbszárnyának csapatai súlyos 
harcokat vívtak a csehszlovák határ előterében, így onnan sem lehe
tett elvonni mégcsak jelentéktelen mennyiségű erőt sem. 

Miután világossá vált, hogy a 46. hadsereg nem tudja sikereit to
vábbfejleszteni és elfoglalni Magyarország fővárosát, a frontparancs
nok elhatározta, hogy a főerőkifej test a 7. gárdahadsereg szakaszára 
viszi át. Rövid idő alatt ide összpontosították a 6. gárda-harckocsihad
sereget, Plijev tábornok lovas-gépesített csoportját, valamint a 2. és a 4. 
gárda gépesített hadtestet. 

A 7. gárdahadsereg csapása Szolnok térségéből Hatvan irányában, 
lényegében minden hadműveleti szünet nélkül indult meg. Csapataink 
támadása 16 napon keresztül — november 11—26. között folyt. Azon
ban ez alatt az idő alatt a hadsereg csak 60 km-t tudott előrenyomulni. 
Ennek okát abban kell keresni, hogy a támadás nehéz terep- és járha
tatlan útviszonyok között bontakozott ki, valamint abban, hogy az 
ellenség páncélos erői jelentős ellenállást fejtettek ki a hadsereg csa
pásmérő csoportja tevékenységének irányában. Ezek a körülmények 
lehetetlenné tették, hogy gyorsan mozgó csapataink betörjenek a had
műveleti mélységbe és kifejleszthessék sikereiket. A gyorsan mozgó 
csapatok az egész időszak alatt szoros harcászati együttműködésiben 
támadtak az összfegyvernemi egységekkel. A harckocsi- és gépesített 
egységek manőverezése korlátozott volt, mivel kizárólag csak az utak 
mentén tevékenykedhettek, mert azokon kívül a gépkocsiszállítás, de 
különösen a harckocsik mozgása, nem is beszélve a tüzérségről, lehe
tetlen volt. Ezenkívül a támadó csapatok személyi állományán is érző
dött az augusztus óta folytatott támadással járó fáradtság, és komoly 
nehézségeket jelentett a lőszer- és üzemanyagutánpótlás előreszállí-
tása is. 

A 2. Ukrán Front csapatainak novemberben végrehajtott támadó 
tevékenysége kedvező feltételeket teremtett egy átkaroló manőverhez. 
Északkeletről egy olyan irányú csapáshoz, amellyel el lehet szigetelni 
az ellenség budapesti és miskolci csoportosítását, és elvágni azokat az 
utakat, amelyek Budapestről északra és északkeletre vezettek. 

A 2. Ukrán Front kijutása Budapest térségébe jelentős szerepet 
játszott abban, hogy a magyarországi demokratikus erők konszolidálód
tak, aktivizálódott tevékenységük a fasiszta kormány ellen és meggyor
sította a demokratikus kormány létrehozását. 

December 12-én a főparancsnokság parancsot adott az ellenség 
budapesti csoportosításának a 2. és a 3. Ukrán Front csapataival tör
ténő bekerítésére és szétzúzására. 

A 2. Ukrán Front parancsnoka elhatározta, hogy ebben a hadmű
veletben a főcsapást a 7. hadsereg és a 6. gárda-harckocsihadsereg erői
vel méri, amelyeknek Budapestet északról megkerülve Esztergom térsé
gében egyesülniük kellett a Dunán átkelt 3. Ukrán Front csapataival. 
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Tekintettel arra, hogy az ellenség Léva térségében igen jelentős cso
portosítással rendelkezett, komoly gondot kellett fordítani a főcsapás 
biztosítására északról és északnyugatról. 

Abból a célból, hogy megfossza az ellenséget a csoportosításunk 
szárnya elleni csapás lehetőségétől, Malinovszkij marsall elhatározta, 
hogy a 6. gárdahadsereggel északnyugati irányban indít támadást és 
elfoglalja Léva körzetét. Ez a manőver megfosztotta volna az ellen
séget attól, hogy ebből a körzetből jelentős erőkkel csapást mérjen 
déli irányban és veszélyeztesse a csapásmérő szovjet csapatok jobb
szárnyát. A harckocsihadsereg tehát — ugyanúgy, mint a debreceni 
hadműveletben —,- a front első lépcsőjébe került és a hadművelet első 
szakaszában biztosító feladatot látott el. Az volt az elgondolás, hogy 
az összfegyvernemi egységek beérkezése után a harckocsihadsereg át
adja nekik az elfoglalt terepszakaszt és a továbbiakban bekapcsolódik 
— az erőfeszítés növelésére — a főcsapás irányában folyó 'harcba. 

A helyzet gyors változása következtében azonban az eredeti elgon
dolásoktól el kellett térni. Az ellenség ugyanis erős ellenállást fejtett 
ki a 7. gárdahadsereg csapataival szemben, sőt ellencsapásokat is mért, 
ennek következtében a szovjet csapatok néhány szakaszon kénytelenek 
voltak visszavonulni. Ezért a frontparancsnokság elhatározta, hogy a 
6. gárda-harckocsihadsereget délre fordítja, még mielőtt gyalogos egy- . 
ségeink Léva körzetébe érkeztek volna. A csapásmérő csoport biztosí
tását északról a továbbiakban Plijev tábornok lovas-gépesített csoportja 
látta el. 

A 6. gárda-harckocsihadsereg részeivel jobbról «biztosítva magát 
csapást mért az ellenség szárnyaira. Napi 30 km-es támadási ütemmel 
december 26-ra kijutott Esztergom, térségébe és egyesült a 3. Ukrán 
Front csapataival, amelyek délről érkeztek ide. így tehát december 
végére az ellenség 188 ezer főnyi budapesti csoportosítását északról is 
bekerítették. 

December 28-ra az Ideiglenes Nemzeti Kormány, amelyet a Debre
cenben ülésező Ideiglenes Nemzetgyűlés választott meg, megszakította 
diplomáciai kapcsolatait a fasiszta Németországgal és hadat üzent neki. 
A hitleristák elvesztették utolsó csatlósukat. A német fasiszta parancs
nokság azonban mindent elkövetett, hogy Budapestet megtartsa. A be
kerített csapatoknak kategorikusan megtiltotta a kapitulációt. Meg
ígérték nekik, hogy hamarosan felmentik őket. Ennek érdekében a be
kerítés külső arcvonalára gyors ütemben német erőket vontak össze, 
amelyekben jelentős mennyiségű páncélos erők voltak. Az ellenség, 
miután jelentős erőket összpontosított ebben a térségben, január első 
napjaiban egyik ellencsapás után a másikat mérte. A szovjet csapatok 
kénytelenek voltak e jelentős ellencsapásokat visszaverni, aminek kö
vetkeztében a bekerített csoportosítás felszámolása 1945. február 13-ig 
elhúzódott. 

Az első csapást az ellenség öt páncélos és három gyalogos hadosz
tály erőivel január elején mérte a 3. Ukrán Front 4. gárdahadseregé
nek jobbszárnyára. Ezek a csapatok erre az időre- még nem tudtak erő
sen megkapaszkodni az elért terepszakaszon. Számunkra a helyzet igen 
feszültté vált. Hála azonban a szovjet katonák állna ta tosságának és 
hősiességének, valamint a tartalékokkal való ésszerű manőverezésnek, 
a helyzetet hamarosan sikerült visszaállítani. Ennek az ellencsapásnak 
meghiúsításában nagy szerepet játszott a 6. gárda-harckocsihadsereg 
támadása. A 2. Ukrán Front parancsnokának utasítására, a gárda-harc
kocsihadsereg egységei együttműködésben a 7. gárdahadsereg gyalogos 
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egységeivel, január 6-án tüzérségi előkészítés nélkül, az ellenség szá
mára váratlanul, éjszakai' rohammal áttörték az ellenség arcvonalát a 
Garamnál és a Duna balpartján gyors ütemben nyomultak Komárom 
felé. Harckocsi-magasabbegységeink áttörése veszélyeztette a Budapest 
felé előretört ellenséges csoport szárnyát és hadtápját. A 2. Ukrán Front 
csapatai magukra vonva az ellenség erejét, segítettek szomszédjuknak 
az ellenség erős páncélos csoportjának szétzúzásában. N 

A német fasiszta parancsnokság azonban még ezután sem mondott 
le arról a kísérletről, hogy felmentse Budapestet. Még két esetben tett 
kísérletet, hogy megoldja ezt a feladatot, törekvései azonban siker
telenek maradtak. 

Az ellencsapások elhárításával egy időben a bekerítés belső a rc 
vonalán a szovjet csapatok súlyos harcokat vívtak a /bekerített csopor
tosítás 'megsemmisítéséért. A 2. Ukrán Front katonáival együtt pusztí
tották a bekerített ellenséget a 7. román hadtest katonái és tisztjei is. 

Annak érdekében, hogy elkerüljék a felesleges vérontást és meg
óvják Magyarország fővárosát a rombolástól, mindkét szovjet front 
parancsnoka december 29-én ultimátumot juttatott el a bekerített cso
port parancsnokságához, amelyben javasolták a humánus feltételek mel
letti kapitulációt. A hitleristák azonban nemcsak, hogy visszautasítot
ták a kapitulációt, hanem aljasul meg is gyilkolták a szovjet parla
mentereket. Megkezdődött a szörnyű harc a bekerített ellenséggel. 

A Budapestért folyó harcokban széleskörűen alkalmazták az ösz-
szetartó irányokban mért csapásokat, abból a célból, hogy részekre 
vágják, izolálják és megsemmisítsék az egyes házakban és háztömbök
ben levő ellenséges csoportokat. A szovjet katonák házról házra, utcá
ról utcára semmisítették meg az ellenséget. Február 13-án Magyaror
szág fővárosa, Budapest, amely a németek számára jelentős csomópont 
volt Bécshez és Németország déli határaihoz vezető utakon, felszabadult. 
Katonáink a kanálisból emelték ki a magyar főváros utolsó „védel
mezőjét, a bekerített csapatok parancsnokát, von Wildembruch SS 
tábornokot. 

A budapesti hadművelet eredményeképpen Magyarország kilépett 
a Németország oldalán viselt háborúból. Magyarország újjáalakított de
mokratikus kormánya csatlakozott az antihitlerista koalícióhoz, hadat 
üzent Németországnak. A hadművelet folyamán a német parancsnok
ság 37 hadosztályt és 8 dandárt dobott át erre a hadműveleti területre 
más arcvonalszakaszról. Ennek következtében a szovjet hadsereg 1945 
telén végrehajtott hatalmas támadásáig a németek páncélos és gépesí
tett hadosztályainak fele — amelyek ebben az időben a szovjet—német 
arcvonalon tartózkodtak — Budapest térségében volt lekötve. Ez je
lentősen megkönnyítette a szovjet csapatok tevékenységét a varsó— 
berlini hadászati irányban. Az ellenség budapesti csoportosításának 
szétverése megnyitotta a 2. és a 3. Ukrán Front csapatai előtt Auszt
riába, Csehszlovákiába, Dél-Németországba vezető utakat és közelebb 
hozta a hitlerizmus teljes csődjének óráját. 

1945 február közepére a szovjet csapatok Magyarország területének 
mintegy kétharmadát szabadították fel. A még német megszállás alatt 
maradt területek a bécsi támadó hadművelet folyamán szabadultak 
fel. Ezt a hadműveletet a 2. és a 3. Ukrán Front hajtotta végre a ter
vezettnél valamivel későbbi időpontban. Az volt a helyzet, hogy a hit
lerista parancsnokság ellentámadás végrehajtására készült a Balaton 
térségében. Azt tervezte, hogy szétveri a szovjet csapatokat Nyugat-
Magyarországon, visszaállítja helyzetét a Duna vonaláig, aztán páncé-
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los erőinek döntő részét átdobja a berlini irányba. A csapásmérő cso
port állománya 431 000 fő katonát és tisztet számolt, valamint ide tar
tozott 6000 löveg és aknavető, 877 páncélos és rohamlöveg, 900 pán
célozott szállítójármű és 850 repülőgép. Az ellentámadásban a főszere
pet a 6. SS pánoéloshadsereg játszotta, melyet a német parancsnokság 
Ardenn térségéből dobott át ide. 

A szovjet parancsnokság felfedte az ellenség támadó hadművele
tének előkészületét és a maga idejében megtette a megfelelő intézke
déseket. A 3. Ukrán Front sávjában erős védelmet épített ki abból a 
célból, hogy védelmi harcokban kifárassza és elvéreztesse az ellenséges 
csoportosítást és ezután határozott támadásba menjen át a bécsi irányba. 
A feladat megvalósítására azonban egy front ereje nem volt elegendő. 
Ezért szükségessé vált, hogy a 3. Ukrán Frontot jelentős erőkkel erő
sítsék meg a 2. Ukrán Front állományából. (27. hadsereget, 6. gárda
harckocsihadsereget, 3 önálló hadtestet és néhány páncéltörő tüzér egysé
get.) Ugyancsak ide irányították a 2. Ukrán Front 5. légi hadseregének: 
főerőkifejtését is. Ezek voltak tehát azok az okok, amelyek késleltették 
mindkét front bécsi irányú támadásának megindulását, amelyhez pedig: 
mindketten készülődtek közvetlenül a budapesti csoportosítás szét
verése után. 

Magyarország felszabadításáért vívott harcokban a szovjet fegy
veres erők néhány olyan hadműveletet hajtottak végre, amelyekben 
egy front csapatai vettek részt, egyet pedig két front együttes erőfe
szítésével valósítottak meg. Ezek közül mindegyiknek megvannak a. 
maga jellemző vonásai, amelyek gazdagították a szovjet hadművészetet. 
Ezek közül a tapasztalatok közül igen sok a mai napig sem vesztett 
jelentőségéből. Éppen ezért ezek tanulmányozása a jelenlegi időben is 
érdeklődésre tarthat számot. 

A 2. Ukrán Front hadműveletei Magyarországon bonyolult katona
politikai körülmények között valósultak meg, amelyek rugalmas manő
verezést, az erők, eszközök, a helyzet és a lehetőségek mindenoldalú 
szigorú számbavételét követelték. 

A szovjet csapatok jelentéktelen erőfölénnyel rendelkeztek, a be
fejező időszakban pedig harckocsikban kissé alatta is maradtak az 
ellenségnek. Ez azért történhetett így, mert harekocsicsapataink ebben 
az időben főképpen a nyugati irányban voltak csoportosítva, ahol is 
határozott csapásra készültek Berlin ellen. Ugyanakkor a hitleristák 
saját páncélos erőiket Budapest térségébe dobták át. Az elenyésző 
számbeli erőfölény, a helyzetek bonyolultsága a hadműveleti területen, 
csapataink kimerültsége és fáradtsága a hosszú támadás után, a 'had
táp leszakadása, a kedvezőtlen időjárási viszonyok — mindez igen nagy 
erőfeszítést és hozzáértést követelt a csapatoktól és minden fokozatú 
parancsnoktól. 

A nehézségek ellenére a 2. Ukrán Front csapatai határozott táma
dással teljesítették az eléjük állított feladatokat. Ennek igen fontos elő
feltétele volt a szünet nélküli aktív harctevékenység, amely megfosz
totta az ellenséget a lélegzetvételnyi szünetektől és. lehetetlenné tette 
számára, hogy stabilizálja az arcvonalat, megnehezítette csapatainak 
átcsoportosítását ós tartalékok képzését. A védelmi övek áttörését, és 
olyan jelentős folyókon való átkelést, mint a Tisza és a Duna, csapa
taink általában menetből és gyors ütemben hajtották végre. 
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A 2. Ukrán Front Magyarország felszabadítására irányuló hadmű
veleteinek előkészítése már akkor megkezdődött, amikor a szovjet csapa
tok még támadásban voltak Romániában. Ezért ennek a hadműveletnek 
az előkészítése alapvetően különbözött azoktól, amelyeket hadműveleti 
szünetben szerveztek meg. Az adott helyzetben a frontparancsnok és 
törzse kénytelen volt részenként megszervezni csapatainak támadását -L 

olyan sorrendben, ahogy azok beérkeztek a megindulási körletbe és fel^ 
készültek a támadásra. így például a debreceni hadműveletben a 27. 
és a 6. gárda-harckocsihadsereg október 2-án kezdte meg a támadást, 
míg Plijev tábornok lovas-gépesített csoportja és az 53. hadsereg októ
ber 6-án. A gyorsan mozgó magasabbegységek azt a feladatot kapták, 
hogy önállóan törjék át az ellenség védelmét és fejlesszék ki a táma
dást a mélységben. A front csapatainak hadműveleti felépítése egy
lépcsős volt, a parancsnok tartalékát néhány hadosztály képezte. 

A támadás ilyen formájú megszervezését és megindítását a sajátos 
katonapolitikai ós hadászati helyzet tette lehetővé. A hadművelet kez
detén az ellenséges védelem a román—magyar határon hevenyészett 
és támpont jellegű volt. Azok a csapatok, amelyeket az ellenség ide
dobott, még nem tudtak megkapaszkodni. Ugyanakkor, mint már fen
tebb jeleztük, a német fasiszta parancsnokság maga is csapásokat akart 
mérni a 2. Ukrán Front szárnyaira. Annak érdekében, hogy megelőz
zük az ellenséget támadási szándékának megvalósításában és ne ad
junk időt neki erős védelem kiépítésére, szükséges volt, hogy még a 
folyamatban levő hadművelet idején csapásmérő csoportokat létesít
sünk és új hadműveletet kezdjünk a rendelkezésre álló erőkkel, had
műveleti szünet nélkül, nem várva meg a front valamennyi magasabb
egységének beérkezését. A 2. Ukrán Front parancsnoka így is csele
kedett. 

A budapesti hadművelet abban az időben kezdődött, amikor még 
Debrecentől északra folytak a harcok. A front parancsnoka, hogy meg
tartsa saját kezében a kezdeményezést, elhatározta, hogy a 46. hadsereg 
erőivel, két gépesített hadtesttel megerősítve, csapást mér Kecske
mét—Budapest irányába. Határozott támadásával a hadsereg mintegy 
100 km-t tört előre és kijutott Budapest előterébe. Annak oka, hogy 
csapatainknak ebben az időben nem sikerült elfoglalniuk a fővárost, 
főképpen abban van, hogy az ellenségnek sikerült átdobná ide 3 pán
célos és egy gépesített hadosztályt. Ezek előre elkészített védelemre 
támaszkodva feltartóztatták a szovjet harcosok erőfeszítéseit. Ha a 2. 
Ukrán Front csapatainak nem is sikerült elfoglalniuk a várost, a 46. 
hadsereg és a gépesített hadtestek kijutása Budapest előterébe nagy 
szerepet játszott a budapesti hadművelet általános menetében. Ezek
nek az eredményeknek a kiharcolása egy későbbi időpontban a had
seregektől bizonyára jelentősebb erőfeszítést és veszteséget követelt 
volna. 

A főcsapás irányában kifejtett támadással egy időben a front csa
patai aktív harctevékenységet fejtettek ki az arcvonal más szakaszain 
is. A támadás szervezésének ez a bonyolultsága meghozta a hozzá
fűzött reményeket. A megerősített budapesti hídfőn kívül a német fa
siszta parancsnokság nem volt képes egyetlen szakaszon sem erős vé
delmet létrehozni még olyan jelentős természetes akadályoknál sem, 
mint a Tisza ós a Duna. Abból adódóan, hogy a következő támadást 
még a folyamatban levő támadás alatt rövid időn belül kellett meg
szervezni a fronton belül is — sőt a 2. és a 3. Ukrán Front között is 
—, bizonyos erőátcsoportosításokat kellett végrehajtani. Mégpedig abból 
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a célból, hogy az erők és eszközök szükséges csoportosítását hozzák 
létre a főcsapás irányában, valamint az erők növelésére azokon a sza
kaszokon, ahol sikerekre volt kilátás, továbbá azért, hogy visszaverjék 
az ellenség ellencsapásait. 

Az ellenséges parancsnokság szintén jelentős erőátcsoportosításokat 
hajtott végre. Ebből fakadt, hogy a helyzet a hadművelet végrehajtása 
órán szünet nélkül változott, amely azt követelte a minden fokozatú 

parancsnokoktól és törzsektől, hogy legyenek szervezőképesek csapa
taink manővereinek biztosítása érdekében. 

A 2. Ukrán Front harctevékenységét Magyarország térségében a 
sokoldalúság jellemezte. A támadás néhány esetben hevenyészett, né
hány esetben pedig előre elkészített védelmek áttörésével kezdődött. 
Csapataink a hadműveleti mélységben súlyos harcokat vívtak, üldöz
ték az ellenséget és menetből keltek át nagy folyókon. A hevenyészett 
védelmek áttörése menetből, vagy rövid ideig tartó tüzérségi előkészítés 
xitán kezdődött. A támadás széles arcvonalon bontakozott ki, az egy
ségek harcrendje nem volt mély, a front és a hadsereg hadműveleti 
Telepítése pedig egylépcsős volt. A harckocsi- és gépesített magasabb
egységek az összfegyvernemi hadsereggel együttműködve az első lép
csőben támadtak. A harckocsicsapataink alkalmazásának ez a módja 
mint különleges módszer a Nagy Honvédő Háborúban gazdag eredmé
nyeket hozott. Ezeket a tapasztalatokat sikeresen használták fel a Baj-
kálon túli front hingan-mukdeni hadműveletben. 

A támadó csapatok útjába kerülő folyókon az átkelés széles arc
vonalon, előre vetett osztagokkal szervezettszerű szükség átkelőeszkö
zök felhasználásával a sötétség leple alatt, tüzérségi előkészítés nél
kül, váratlanul kezdődött. A folyókhoz érkezett tüzérség kész volt a 
tűz kiváltására. Jelentősebb részét előrevonták közvetlenül a parthoz, 
hogy közvetlen irányzással tudjon tüzelni. Miután az előrevetett osztag 
hídfőt foglalt és a pontonos egységek megérkeztek, az átkelés kom
pokon folytatódott. A hídfők kiszélesítése után úszóhidakat építettek, 
amelyek biztosították nagy erők átdobását. 

Másképpen zajlott le az előre elkészített és teljesen megszállt vé
delmi övek áttörése. Ilyen védelemmel a 2. Ukrán Front csapatai Bu
dapest előterében és a „Margit" vonalnál találkoztak. Ezekben az ese
tekben a lövészcsapatok keskeny szakaszon és mély harcrendben tá
madtak. A hadsereg hadműveleti felépítése kétlépcsős volt. A heve
nyészett védelem áttörésénél a tüzérségi sűrűség alacsony volt (arc
vonalkilométerenként 35—60 löveg és aknavető), a Budapest körzeté
ben végrehajtott áttöréseknél viszont elérte a 200, vagy ennél több 
löveget és aknavetőt. A tüzérségi előkészítés általában tüzérségi tűz
csapások formájában 40—'65 percig tartott, és a támpontokra, valamint a 
tüzérségi állásokra irányult. 

A mélyen lépcsőzött védelem áttörése esetén a harckocsi, a gépe
sített és a lovas magasabbegységeket a siker kifejtésére az áttörésbe 
vetették be. Ezeket gyakran alkalmazták a harcászati mélység rész
beni, vagy teljes áttörésére. Ez akkor vált szükségessé, amikor nem 
rendelkeztek kellő mennyiségű a gyalogságot közvetlenül támogató 
harckocsikkal. A siker kifejlesztésére a hadműveleti mélységben a pán
célos és gépesített egységek mellett felhasználták a második lépcső 
csapatait is és azokat az erőket, amelyeket az arcvonal más szakaszai
ról csoportosítottak át. 

A 2. Ukrán Front csapatai nagy tapasztalatra tettek szert a nagy
városokban vívott küzdelmekhez. A Budapestért folyó harcokban ve-
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zető szerepet a rohamcsapatok vitték, amelyeknek harcát minden űr
méretű »löveg és aknavető, közvetlen irányzású tüzével támogatták. 

A Magyarország területén lezajlott hadműveletekben a szovjet csa
patok jelentős tapasztalatokkal gazdagodtak az ellencsapások elhárítá
sában. Annak érdekében, hogy megállítsák az ellenség erős páncélos 
csoportosításait, az összfegyvernemi csapatok gyorsan megszervezték a 
páncélelhárító védelmet. Ebben az esetben a tüzérség közvetlen irány
zással lőtt, a harckocsi- és gépesített egységek mindenekelőtt a beéke
lődött csoportokra mértek csapást és az első adandó alkalommal táma
dásba mentek át, hogy szétverjék ezeket a csoportokat. Ebben az eset
ben a harctevékenység, a találkozóharc és találkozó ütközet formáját 
vette fel, amelyben döntő jelentőségű volt az erőkkel és eszközökkel 
végrehajtott gyors manőver. Ennek volt köszönhető, hogy a döntő irá
nyokban sikerült az erőfölényt létrehozni és a hadművelet sikerét biz
tosítani. 

A szovjet hadsereg ragyogó győzelmét a budapesti hadműveletben 
a fegyveres erők valamennyi fegyvernemének és fajtájának erőfeszí
tésével értük el. A főszerepet azonban alapvetően a harckocsi- és gépe
sített csapatok játszották, amelyeket mindenekelőtt a főirányban al
kalmaztak, mint a siker kifejlesztésének eszközét. A mélyen felázott 
utak, a sűrű köd, egyáltalán nem kedvezett a csapatoknak. Ezek a 
körülmények arra kényszerítették a gyorsan mozgó imagasabbegysége-
ket, hogy menetoszlopban és főleg az utak mentén tevékenykedjenek 
szigorú álcázással. A harckocsi- és gépesített hadtestek a támadás fo
lyamán gyakran folytattak harcot lakott helységekért és útcsomópon-
tokért, amelyeket az áradások, az átszegdelt terep és a nagymennyi
ségű öntözőcsatornák miatt nem lehetett megkerülni. Ennek következ
tében a harckocsi-magasabbegységek napi átlagos előrehaladása — 
kivéve a 6. gárda-harckocsihadsereg decemberi támadását — meglehe
tősen alacsony volt (napi 12—20 km). A harckocsi- és gépesített had
testek csak 10—15 km-re tudtak elszakadni az összfegyvernemi egysé
gektől. Ez a távolság a támadás folyamán biztosította a harcászati 
együttműködést. Ez abban nyilvánult meg, hogy a gyorscsapatok a 
gyalogság előtt tevékenykedve elfoglalták az ellenség ellenállási gócait,, 
s megtartották azt az összfegyvernemi egységek beérkezéséig, majd 
utána folytatták az előnyomulást. Az összfegyvernemi egységek a ma
guk soraiban biztosították a harckocsicsapatok utánpótlási vonalát és 
szükség esetén közvetlen támogatást nyújtottak számukra. A harckocsi-
és gépesített hadtestek energikus tevékenységükkel az ellenség jelentős 
páncélos erőit kötötték le, azokat megfosztották manőverezési lehető
ségétől és ezzel megkönnyítették az összfegyvernemi egységek más. 
irányban folytatott támadását. 

Nem kevéssel járult hozzá a Magyarország területén végrehajtott 
hadműveletek sikereihez a tüzérség sem. A 2. Ukrán Front tüzérsé
gének tevékenységében jellemző sajátossággal bírt a nagy manővere
zés és — mint már előbb rámutattunk — a különböző űrméretű löve
gek széles körű alkalmazása közvetlen irányzású tüzelésre. A tüzérség 
ilyen formában való alkalmazása lehetőséget adott a lőszerrel való 
takarékoskodásra, amelynek szállítása igen nagy nehézségebe ütközött. 
Az esős időszak feltételei között a harc gyakran az utak mentén és a 
lakott helységekért folyt. Az élőerők, a tűzfegyverek megsemmisítését 
a páncélos ellenlökések elhárítását főképpen a kísérő tüzérség végezte^ 
nyitott tüzelőállásból. 
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A támadás idején nagy figyelmet fordítottak a csapatok páncél
elhárító védelmére. Erős, mozgó páncélelhárító tartalékokat hoztak 
létre. A hadmüvelet kezdetén a tüzérség irányítása általában közpon
tosított volt. A decentralizálás csak a széles arcvonal és az erősen át
szegdelt terep esetében volt megengedett. A mélységben folyó hare 
idején a tüzérségi eszközök egy részét átalárendelték az összfegyvernemi 
parancsnokoknak. 

A szárazföldi csapatok sikereit Magyarország felszabadításáért ví
vott hadműveletekben elősegítette a légierő aktív tevékenysége is. Va
dász légierőnk uralkodott a levegőben és megbízhatóan oltalmazta a 
földi csapatok harcrendjét. A légi ellenséggel vívott szüntelen harcban 
a vadászrepülők szívesen alkalmazták a járőrzést, a repülőtér feletti 
őrszolgálatot és a szabad „vadász" repülést az ellenséges repülőgépekre. 
Az 5. légi hadsereg bombavető- és csatarepülőgépei csapásokat mértek 
az ellenség csapatösszevonásaira és erődítményeire. A bombázók csa
pásokat mértek a mélységben elhelyezkedő célokra, a csatarepülők 
pedig szünet nélkül támogatták és kísérték a gyalogság és a harcko
csik támadását. Az összfegyvernemi egységeknél állandóan tartózkod
tak repülőtisztek, akik mindig tartották a rádióösszeköttetést a repülő
gépekkel. Ez biztosította a csatarepülőgépek, a gyalogság és a harcko
csik együttes csapásait a megnevezett célokra. 

Magyarország felszabadításáért vívott harcokban lehetetlen lett 
volna elérni hatalmas sikereket a csapatok jól szervezett irányítása nél
kül. A támadások gyorsütemű változásai, a harctevékenység manőve
rező jellege megfeszített tevékenységet követelt a parancsnokoktól és 
a törzsektől. Ilyen feltételek között az elhatározások kidolgozásának 
módszerei, a hadműveletek megtervezése nagy rugalmasságot követelt. 

Ha a hadműveletek kezdetén elő is fordult, hogy a csapatok irá
nyítása a parancsnoki harcálláspontról történt, a támadás folyamán a 
frontparancsnok a hadműveleti tisztek kis csoportjával szokás szerint 
a csapatoknál tartózkodott. A frontparancsnok személyesen szervezte 
a gyorscsapatok és a második lépcsők ütközetbevetését, pontosította a 
csapatok helyzetét, új feladatokat állított eléjük a váltakozó helyzetek
nek megfelelően. A hadművelet továbbfejlesztésének irányát minden 
esetben a konkrét helyzet figyelembevételével határozták meg. Ennek 
tanulmányozása után adták ki a szükséges intézkedéseket, amelyek 
biztosították az ellenség határozott szétverését. 

A front parancsnoka nagy jelentőséget tulajdonított az együttmű
ködés megszervezésének a főcsapás irányában. Ám a tüzérség, a harc
kocsicsapatok és a légierő alkalmazásában meglevő központosítás sem
milyen mértékben nem zárta ki az ésszerű kezdeményezés lehetőségét. 
Az ütközetek menetében a hadseregparancsnokoknak és minden foko
zatú parancsnoknak lehetősége nyílott, hogy a harctevékenység formáit 
és módszereit saját elgondolása szerint válassza meg. 

Miután megkapta a csapatok jelentését, a front törzse rövid idő 
alatt áttanulmányozta azokat és elkészítette a szükséges adatokat, amely
nek alapján a frontparancsnok meghozhatta új elhatározását. A front 
törzsének hadműveleti dokumentációja,, a szüntelenül folyó támadások 
feltételei iközött gyakran grafikus jellegű volt. 

Az Összeköttetés alapvető eszköze a támadásban a rádió volt. Emel
lett széleskörűen alkalmazták a vezetékes és a mozgó eszközöket is, 
főleg a Po—2-es repülőgépeket. 
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A szovjet fegyverek erők győzelmét Magyarországon nagyszerű 
harci technikánk ereje — amelyekkel a hátország dolgozói látták el 
hadseregünket —, továbbá tábornokaink, tisztjeink hadművészete és a 
szovjet harcosok hősiessége és bátorsága biztosította. Nagy érdeme van 
ebben a párt- és a Komszomol-szervezeteknek és a politikai szervek
nek. 

A kommunista párt által lelkesített szovjet csapatok tömeges hősies
ségről, magas fokú katonai tudásról tettek tanúbizonyságot, és vala
mennyi eléjük tűzött feladatot becsületesen végrehajtották. 
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