Tóth Sándor:
A SZOVJET HADSEREG FELSZABADÍTÓ HARCAI
MAGYARORSZÁGON
(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1965. 396 o.)
Magyarországon a felszabadulás után kibontakozó marxista had
történetírás művelőinek élgárdájához tartozó szerző nevét a történeti
irodalom kedvelőinek már nagy tábora ismeri. Nem véletlenül, hisz
Tóth Sándor immár tizenhét esztendeje szenvedélyes kutatója és publi
kálója hazánk felszabadításáért vívott harcok történetének.
A most megjelent 'monográfiája a magyar nép történetének egyik
legragyogóbb fejezetéről: a magyar szabadságharcot és függetlenséget,
a demokratikus újjászületést eredményező fegyveres harcok történetéről
szól. A szerző e művében szenvedélyes hangon szól a Vörös Hadsereg
közel fél évig tartó drámai küzdelméről, amelyet 1044. október 6-tól
1945. április 4-ig a fasiszta német hadsereg és a magyar csatlós kormány
fegyveres erejének szétzúzásáért hazánk területén folytatott.
Mondanivalóját gazdag tényanyag bizonyító erejével támasztja alá.
Tóth Sándor első munkájának — A szovjet hadsereg felszabadító had
műveletei hazánkban, amely 1955-ben látott napvilágot — megjelenése
óta eltelt tíz esztendő során ugyanis nagy mennyiségű hazai és külföldi
eredetű forrásanyagot, hadműveleti okmányokat, levéltári dokumentu
mokat, könyvészeti feldolgozásokat, naplójegyzeteket, tájékoztató jelen
téseket, memoárokat stb. gyűjtött össze. A szerző ezt a gazdag anyagot
tudományos igényességgel dolgozza fel a felszabadulásunk 20. évforduló
jának tiszteletére írott művében.
Könyvével „ . . . a névtelen tízezreknek akar szerény emléket állí
tani ..., hogy a legszélesebb tömegek ismerjék meg, milyen hősiességgel
teljesítette internacionalista, felszabadító küldetését hazánkban a szovjet
hadsereg". Munkája során arra törekedett — vallja a szerző —, hogy
részletes összefoglalását adja a felszabadulás katonatörténetének, meg
mutatva annak a háború egészében elfoglalt helyét és szerepét. Tóth
Sándor törekvése megítélésem szerint sikerrel járt.
A katonaíró Magyarország felszabadításáért vívott hadműveletek
történetének megírásával maradandó értékű művet alkotott. Munkájával
egyben méltó emléket is állított annak a hadseregnek, amely leverte
népünk kezéről az idegen elnyomás zsarnoki bilincsét, megszabadítva
hazánkat a náci megszállástól és a Horthy-rendszer csendőrszuronyokra
épült negyedszázados uralmától.
A második világháború utolsó hónapjainak bonyolult és szerteágazó
eseményeit a történelmi hűségnek megfelelően, szinte naplószerű pon
tossággal ábrázolja. A harccselekményeket és a velük összefüggő társa349

da Imi-politikai jelenségeket marxista szemlélettel vizsgálja. A marxiz
mus dialektikus módszerével mutat rá az eseményeket mozgató rugókra.
A monográfia jól felépített, megfelelően tagolt mű, ily módon
könnyen áttekinthető. A fejezetek arányai mértéktartóan alakulnak, s
a bennük tárgyalt kérdések logikai egységgé olvadnak össze.
A „Magyarország katonapolitikai helyzete 1944 nyarán és őszén"
címet viselő első fejezetben a szerző — az Európában kialakult politikai
helyzettel összefüggésben — figyelmet lekötő részletességgel mutatja be
Magyarország uralkodó köreinek bizonytalan, tétovázó, de zavartságá
ban is következetesen reakciós, szovjetellenes, nemzetáruló politikáját.
A Vörös Hadsereg 1944 nyarán győzelmesen megvívott hadművele
teinek hatására az európai csatlós kormányok politikájában alapvető
változások következtek be. Augusztus második felében Románia szembe
fordul a náci Németországgal; szeptember 4-én a finn kormány kér
fegyverszünetet a szövetségesektől; 9-én Bulgáriában a fegyveres felkelés
tüzében született Hazafias Front kormánya üzen hadat a fasiszta Német
országnak. „'Egész Európában új erővel lángolt fel az antifasiszta ellen
állási mozgalom. Szlovákiában és Lengyelországban fegyveres felkelés
kezdődött, Párizst augusztus 25-én felszabadították a francia partizánok.
Jugoszláviában egész partizánhadsereg harcolt a hitlerista megszállók
ellen. Olaszországban és Belgiumiban szintén tömegméreteket öltött a
fegyveres ellenállás" — írja a szerző.
Ezek a sorsdöntő események válaszút elé állították a magyar ural
kodó köröket is, akik ebben az időben utolsó csatlósként álltak a hitleri
Németország oldalán.
A kérdés úgy merült fel: a háborúból való kilépés és a németekkel
való szembefordulás politikájának útjára lépnek-e — és ezzel megmentik
az országot a pusztulástól —, vagy tovább kitartanak a német szövetség
mellett, folytatják a háborút és pusztulásba döntik az országot.
A határozott állásfoglalás és cselekvés helyett azonban tétovázás,
félelemmel párosuló fejetlenség és zavart kapkodás lett úrrá soraikban.
Csupán nép- és szovjetellenességükben maradtak mindvégig követke
zetesek.
Keresték a kiutat, de éppen kommunistaellenességük és németbarát
ságuk akadályozta meg őket abban, hogy felismerjék a háborúból való
kilépés egyetlen reális lehetőségét; fegyverszünetet kérjenek a szövetsé
gesektől és szembeforduljanak a németekkel.
Horthy és a „felelős magyar kormány" cselekedeteit személyes érde
kük és hatalmuk biztosításának hiú reménye határozta meg. Ezért eleve
az angolszászokkal kötendő külön békekötés járhatatlan útján indultak
el, s egyre jobban belegabalyodtak a magukszőtte hálóba.
A szerző művének első fejezetében ismerteti azokat az esztelen,
minden realitást nélkülöző hiú reményeket és elképzeléseket, amelyek
.megvalósításával szerették volna átmenteni hatalmukat. Az események
pontos és részletes leírásával hű képet fest azokról a politikai machiná
ciókról, amelyek 1944 szeptember első napjaitól 1944. október 16-ig a
hatalomnak a Szálasi kezére történt átjátszásáig végbementek.
Fellebbenti a kor politikai színpadának függönyét, ledönti a kuliszszákat és megmutatja a mögöttük lejátszódó eseményeket; reflektorfény
elé állítja azokat a íigurákat, kiknek játéka az ország tragédiájához
vezetett.
A tények sorával bizonyítja, hogy Horthy és kormánya sohasem
gondolt komolyan a háborúból való kilépésre és a németekkel való
szembefordulásra. Ellenkezőleg: a politikai és katonai vezetés között
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mindvégig teljes egyetértés volt a háborúnak a németek oldalán való
továbbfolytatása kérdésében.
Ezen a tényen nem változtatott még az október 15-i kiugrási komédia
sem, amelynek történetét a .szerző részletesen ismerteti.
Végül az első fejezetből megismerheti az olvasó, hogy Horthy és
kormánya, melynek élén Lakatos tábornok állt, Hitler tervének és el
képzelésének megfelelően a háború továbbfolytatása érdekében hogyan
játszotta át a hatalmat a Szálasi nyilasbanda kezére.
A magyar uralkodó körök bűnös politikájának következtében a
szovjet hadvezetés számára nem maradt más választás, minthogy fegy
verrel zúzza szét a Magyarországot megszállva tartó náci hadigépezetet
é s a magyar csatlós kormány erőszakszervezetét.
A kötet további fejezetei — a politikai események alakulásával
összefüggésben — a fegyveres harccselekmények részletes leírását tar
talmazzák. A második fejezet a magyarországi hadműveletek megindu
lásának és a Tiszántúl felszabadításának eseményeit mutatja be. A szerző
művének harmadik és negyedik fejezetében Budapest bekerítésének, a
bekerített német csoportosítás felmentésére irányuló kísérletek meghiú
sításának és a bekerített erők felszámolásának, valamint Budapest fel
szabadításának történetét vizsgálja. Az ötödik fejezet pedig a fasiszta
német hadsereg dunántúli ellentámadásának, a 3. Ukrán Front balatoni
védelmi hadműveleteinek és hazánk teljes felszabadításának körülmé
nyeit ismerteti.
Tóth Sándor a hadműveletek megtervezésének, megszervezésének és
végrehajtásának ismertetése során mind a négy fejezetben világos logi
kával mutat rá a politika és a hadászat dialektikus összefüggésére és
kölcsönhatására. Megismerteti az olvasóval, hogy a Szovjetunió fel
szabadító politikája által meghatározott célokat a katonai vezetés hogyan
valósította meg a gyakorlatban, továbbá a budapesti sikerek hogyan
segítették, milyen hatást gyakoroltak a politikai vezetés tevékenységére.
A mű értékét csak növeli az a tény, hogy a szerző a magyarországi
hadműveleteket nem kiragadva, a háború egészétől nem elvonatkoztatva,
hanem a szovjet fővezérség hadászati tervébe és a harccselekmények
egészének képébe állítva tárgyalja.
Ez mindjárt azt is jelzi, hogy a felszabadító hadműveletek részletes
eseménytörténetének tárgyalásánál a német politikai és katonai vezetés
hadászati elgondolásaiból indul ki, megmutatva annak lényeges vonásait,
s benne Magyarország helyzetét és szerepét. A szerző jól ismerte fel,
hogy az események menetének megértéséhez ez alapkövetelmény, mert
az ellenfél hadászati célkitűzéseinek ismerete nélkül nem lehet meg
érteni a szovjet hadvezetés hadászati elgondolását sem. Az 1944 má
sodik felére kialakult katonapolitikai helyzet változást idézett elő a
hitleri hadvezetés hadászati elgondolásában is. Az események alakulása
ekkor már előrevetítette a náci Németország teljes vereségének árnyé
kát. De a hitleristák még mindig bíztak abban, hogy a szövetségesek
antifasiszta koalíciójának felbomlasztásával számukra kedvező fordu
latot tudnak elérni a háború menetében. Erre számítva erőik végső
megfeszítésével folytatták a háborút. Ebből a hadászati elgondolásból
kiindulva határozták meg Magyarországgal kapcsolatos politikájukat is.
A szerző rámutat azokra a társadalmi, politikai és gazdasági ténye
zőkre is, amelyek oly fontossá és — túlzás nélkül mondhatjuk — nélkü
lözhetetlenné tették Magyarországot a háborút folytatni akaró náci
Németország számára.
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Tények, adatok és dokumentumok bizonyító erejével mutatja meg,,
hogy a magyar ipar, a magyar mezőgazdaság termelése, a magyar nyers
anyagforrások és az ország embertartaléka mennyire létszükségletté
vált a fasiszták számára, mikor Németországot a kelet-európai szövet
ségeseinek elvesztése miatt a teljes gazdasági kimerülés és a teljes
elszigetelődés fenyegette.
Magyarország földrajzi fekvése folytán hadászati szempontból is
nélkülözhetetlenné vált a náci hadvezetés számára. Az előretörő szovjet
•hadsereggel szemben ekkor már csak Magyarország volt déli irányból
Németország előretolt bástyája. Ezen a területen akarta megállítani,
vagy legalábbis késleltetni a szovjet hadsereg csapatainak Ausztria és
Dél-Németország irányába történő előrenyomulását, amelyek e terüle
teken koncentrált hadiipar és nyersanyag-lelőhelyek létét veszélyeztették.
Mint azt az események igazolták, a náci hadvezetés — Hitler akaratának
megfelelően — a megszállottak esztelen makacsságával ragaszkodott
Magyarország megtartásához. Ezért a szovjet hadseregnek rendkívül
nagy áldozatokat követelő, mintegy fél esztendeig tartó kíméletlen harc
cal kellett kiűzni hazánk területéről a fasiszta fenevadat.
A Magyarország felszabadításáért folyó harcok három nagy szaka
szát — a debreceni hadművelet néven ismert tiszántúli harcokat; a
Közép-Magyarország és Budapest felszabadítását eredményező harctevé
kenységet; a balatoni és a dunántúli hadiműveleteket — a szerző rend
kívül gazdag forrásanyag pontos kronológiai elrendezésével ismerteti.
A hadműveletek hiteles történetének leírását fémjelzik az egyes harc
cselekmények megtervezésének, megszervezésének és előkészítésének, to
vábbá anyagi és technikai biztosításának, valamint a harccselekmények
lefolyásának a szakszerű bemutatása. A szerző munkájában különösen
figyelemre méltó, hogy nemcsak bemutatja, leírja az eseményeket, hanem
elemzi is azokat. Minden lényeges kérdésben állást foglal, levonja a
következtetéseket és tanulságokat. Rámutat a magyarországi hadműve
letek néhány sajátosságára is. Utal pl. arra, hogy a 2. és 3. Ukrán Front
a Magyarország területén végrehajtott támadó hadműveletei során mind
végig korlátozott erőfölénnyel rendelkezett a fasiszta erőkkel szemben.
Sőt harckocsi tekintetében számbelileg gyengébb volt ellenfelénél. Mind
ez csak bonyolította az amúgy is rendkívül nehéz és fontos feladatok
megoldását.
A Magyarországon lefolyt támadó hadműveletek sajátossága volt
az is, hogy azokat — az 1944—1945-ben győzelmesen megvívottak több
ségétől eltérően — hadműveleti szünet beiktatása nélkül hajtották végre.
A debreceni hadművelet például 1944. október 28-án fejeződött be s
másnap már a Duna—Tisza közén mért csapással megkezdődött a buda
pesti hadiművelet. A dunántúli védelmi hadműveletekben a 3. Ukrán
Front 10 napos szakadatlan harcban március 15-én estig megtörte a
fasiszta támadók lendületét és másnap reggel már ellentámadásba ment
át. A szerző rámutatott, hogy ez rendkívül magas fokú szervezői kész
séget és vezetői művészetet tételezett fel, hiszen a szovjet hadvezetésnek
a folyamatban levő hadműveletek vezetése mellett kellett megterveznie,
előkészítenie és megszerveznie — anyagi és személyi feltételeit is bizto
sítva —• a következő hadműveleteket. Ez az emberfeletti munka viszont
meghozta gyümölcsét, mert ily módon sikerült a szovjet hadvezetésnek
kezdettől fogva rákényszeríteni akaratát az ellenségre, hogy az a nagy
erőfeszítésékkel és óriási veszteségek árán kieroszakalt helyi eredményeit
sohasem tudta hadműveleti sikerré fejleszteni. A magyarországi had352

műveletek során a szovjet hadvezetés nem adott lélegzetvételnyi időt
a német hadvezetésnek arra, hogy sorait rendezze, védelmét kiépítse.
Ez viszont lehetővé tette — s mint azt a szovjet csapatok magyarországi
hadműveletei bizonyítják, sikerrel —, hogy az ellenség védelmének,
áttörésére s majd a sikernek nagy mélységben való gyors kifejlesztésére
harckocsi- és gépesített magasabbegységeket alkalmazzanak.
A könyv szerzője rámutat arra is, hogy a hazánk felszabadításáért
vívott hadműveletekben a széles arcvonalon folyó tevékenység és ebből
eredően az alacsony sűrűség volt a jellemző. A nagy kiterjedések miatt
a csapatok az esetek többségében csupán jelentéktelen erőfölényre tudtak
szert tenni. Az erőfölény biztosítása érdekében mesterien oldották meg
az erők és eszközök manővereztetését.
A korábbi védelmi harcoktól eltérő sajátossága volt a szovjet csa
patok utolsó nagy védelmi hadműveletének, a balatoni hadművelet
nek is. A balatoni védelmi hadműveletek a korábbi támadásokban vesz
teséget szenvedett, legyengült, fáradt csapatokkal kellett megvívni. Emiatt
a nagy erőkkel támadó ellenséges páncélos csapatok ellen a védelem
kezdeti időszakában viszonylag gyenge erőkkel kellett harcolni. Az erők
és eszközök megfelelő sűrűségét a védelmi harccselekmények során más
arcvonalszakaszokról elvont erők átcsoportosításával, a tartalékok gyors
és mesteri manővereztetésével sikerült biztosítani.
Rendkívül tanulságosak a városharcok tapasztalatai is. A szovjet
csapatok parancsnokai a magyarországi harcokban szinte művészi tö
kélyre emelték e sajátos harctevékenység megszervezésének, előkészí
tésének és megvívásának eljárásait.
A szovjet hadsereg hősi harcainak ismertetése során méltó módon
emlékezik meg a szerző a hazánk felszabadításában részt vett bolgár,
román és jugoszláv csapatok harctevékenységéről is.
Az események ismertetése során rövid összefoglaló képet nyújt a
magyarországi partizáncsoportok harcának történetéről is. Bár hazánk
ban az 1944 végén kibontakozó partizánmozgalom közvetlen katonai
eredményei nem befolyásolták különösen a hadihelyzet alakulását —
jelentősége inkább politikai és erkölcsi hatásában van —, tevékenysége
mégis elválaszthatatlanul összeforrt népünk felszabadulásának történe
tével. Tóth Sándor könyvében — a partizánakciók ismertetése mellett
— meleg szavakkal emlékezik meg azokról a hősökről, akik életüket
és vérüket nem kímélve vállalták a harcot a fasizmus ellen.
A felszabadító harccselekmények leírásával párhuzamosan, a szerző
helyesen mutatja meg a másik fél helyzetének alakulását is. Munká
jában különösen érdekes és új az, ahogyan bemutatja a magyar fasiszta
hadseregben végbement bomlási folyamatot. Az e kérdésnél ismert
részadatokat sok új, eddig ismeretlen adattal és tényanyaggal egészíti
ki. A horthysta hadsereg felbomlásának körülményeit a társadalmi
politikai és katonai eseményekkel összefüggésben vizsgálja. Kimutatja
e folyamat objektív szükségszerűségét és a háború menetére gyakorolt
hatását.
A szerző a magyarországi harccselekmények — rendkívül esemény
dús, tényekkel és adatokkal alátámasztva —• szakszerű leírását nagyszerű
hősi példákkal és társadalompolitikai helyzetképekkel teszi művét olvas
mányossá.
Tóth Sándor új könyve összefoglalója annak a fél esztendeig tartó
hősi küzdelemnek, amely végül is népünk szabadságát eredményezteNéhány szót a könyv stílusáról.
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A szerző munkájának tudományos értékét jelentősen növeli a mű
szép, irodalmi stílusa. A tudományos szakmai nyelv használatával az
értelmi kifejezés pontosságára törekszik, miközben gondosan ügyel a
stílus szépségére is. Azt nemcsak a kifejezés formai eszközeként hasz
nálja, hanem árnyalt kifejezésmódjával, változatos szóhasználatával,
mondanivalójának megelevenítő érzelmi és hangulati aláfestésével pon
tosabb megértését is szolgálja. írásában az összhang tökéletes, nem a
hangulat, hanem ,az értelem dominál. Kerüli a nehéz, szokványos, aka
démikus kifejezéseket, ugyanakkor a dagályos, semmitmondó szóvirágok
használatát is. Minden szavának, minden sorának szerepe van mondani
valója kifejezésében. Egyszerű, tiszta és világos mondatfűzésével az
olvasó tudatában száraz képben élő tudományos művet színes, érdekes
és élvezetes olvasmánnyá teszi.
E rövid ismertetőben csupán jellemezni lehet azt a mérhetetlen
ténygazdagságot, ami a könyv lapjain feltárul. A szerző munkája során
minden — ez idő szerint hozzáférhető — hazai és külföldi forrásanyagot
feldolgozott, ami a második világháború történetével, ezen belül Magyar
ország felszabadítását eredményező hadművelete'kkel foglalkozik. Űgy
vélem, a szerző nem gondol arra, hogy ezzel a könyvével számára be
fejeződött hazánk felszabadításáért vívott hadműveletek történetének
kutatása. Hiszen a történészek és a katonai szakemberek, akik az elmúlt
korok háborúinak történetével és a hadtudomány fejlődésének kérdései
vel foglalkoznak, szerte a világon lankadatlan érdeklődéssel kutatják
a második világháború katonapolitikai kérdéseinek, hadművészetének és
nagy csatáinak történetét. Ez érthető, hiszen az eddigi eredmények mel
lett még számtalan probléma vár feltárásra és publikálásra.
Sztana
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