
AZ ÜJTlPUSÜ BOLGÁR HADSEREG MEGSZERVEZÉSE1 

Godó Ágnes őrnagy 

AZ 1944. SZEPTEMBER 9-1 népi fegyveres felkelés győ
zelme megteremtette a Hazafias Arcvonal kormányának hatal
mát Bulgáriában. 

A monarchofasiszta rendszer megdöntésével azonban a fa
sizmus katonai intervenciójának veszélye továbbra is fenye
gette az országot. A hitlerista hadvezetés minden erővel azon 
igyekezett, hogy Görögország és a Balkán félsziget déli részén 
megszilárdítsa az arcvonalát. Az 1944-es évben a Szovjetunió 
és szövetségesei sorozatos és súlyos csapásokat mértek a német 
csapatokra és ebben a helyzetben Közép-Európában elsősorban 
Magyarország magatartása volt létfontosságú Németország szá
mára. Magyarország biztosítására a német hadvezetés csapato
kat vont ki Jugoszláviából, Görögországból és Albániából a 
jugoszláv—román és a jugoszláv—bolgár határra. 

A szeptember végéig végrehajtott német csapatösszevoná
sok eredményeként az Erdős-Kárpátoktól a bolgár—jugoszláv 
határig terjedő arcvonalon mintegy 62 hadosztály harcolt. (38,5 
német és 23,5 magyar hadosztály.)2 A Görögországban és a 
Balkánon levő mintegy 350 000 fős német erők parancsnoksága 
a szeptember 9-i bolgár népi felkelés győzelme után erőát
csoportosítást hajtott végre a 3. Ukrán Front csapatainak fel
tartóztatására. 

A bolgár hazafias erők reálisan értékelték az ország hely
zetét és világosan látták az uta t is, melyen haladniuk kell. 

Georgi Dimitrov a párt Központi Bizottságához intézett 
levelében felhívta a kommunisták figyelmét, arra, hogy Bul-

1 Részletek a szerzőnek az 1. Bolgár Hadsereg magyarországi harcai törté
netével foglalkozó monográfiájából. 

2 A második világháború 1939—1945. Zrínyi, Bp. II. kötet 284. o. 

38 



gária sorsa és jövője, valamint a fasizmus elleni háború további 
menete között szoros összefüggés van. 

„Országunk jövője — írta Dimitrov — mindenekelőtt attól 
a tényleges hozzájárulástól függ, melyet a nép és a kormány 
a közös katonai erőfeszítések terén, a háború mielőbbi befeje
zéséért és ezáltal az új, igazságos béke megteremtéséért tesz."3 

A Hazafias Arcvonal Kormánya az ország létérdekeit szem 
előtt tartva, már a felkelés győzelmének másnapján, 1944. szep
tember 10-én, hadiat üzent a hitleri Németországnak. A haza 
veszélyben van, az ellenség határainkon áll még — a harcnak 
nincs vége — olvasható egy szeptember 11-i újságcikkben.4 A 
régi hadsereg demokratikus érzelmű tisztjei és katonái, valamint 
a partizánok és a Népi Felszabadító Felkelő Hadsereg alakula
tai lényegében szeptember 9-től harcban álltak a német csapa
tokkal. A hadüzenet u tán .a harctevékenység még szervezettebb 
és határozottabb formát öltött. A kormány utasította a csapa
tokat az ország nyugati és déli határainak megvédésére. Szep
tember 11-én bolgár repülőgépék sikeresen bombázták a Nis 
és Kriva Palanka közötti útszakaszon vonuló német gépkocsi
oszlopokat. A partizáncsoportok több községből és városból ki
űzték a fasiszta megszállókat. 

Mivel a német hadvezetés a már említett nagyarányú át
csoportosításokkal ellentámadás végrehajtására készült, a 3. 
Ukrán Front parancsnoka, Tolbuchin marsall szeptember 17-én 
levelet írt Velcsev tábornoknak, a bolgár honvédelmi minisz
ternek, melyben hangsúlyozta a közös katonai erőfeszítések 
összehangolásának szükségességét. 

„A német haderő mielőbbi szétverése céljából, a szovjet 
csapatok és bolgár hadsereg közös tevékenységét feltétlenül 
szükségesnek tartom, hogy a Bolgár Fegyveres Erők hadmű
veleti vonatkozásban nekem, mint a Bulgáriában állomásozó 
szovjet csapatok katonai parancsnoksága képviselőjének legye
nek alárendelve. Ezért a Bolgár Hadseregre vonatkozó hadmű
veleti utasítások kizárólag a Bolgár Vezérkaron keresztül hajt
hatók végre. 

Csapataink harctevékenységének vezetésére Szófia körze
tében és Bulgária vezérkarán keresztül a bolgár csapatok had
műveleti alkalmazásának vezetésére, helyettesemet Sz. Sz. Bir-
juzov vezérezredest bízom meg . . ."5 

A bolgár Honvédelmi Minisztérium a Tolbuchin-levéllel 

3 Georgi Dimitrov: Művei XI. teötet. BKP. Szófia, 1954. 152. o. (Bulgárul) 
4 Otecsesztven Front 1944. szeptember 11. 
5 Bolgár Hadtörténelmi Levéltár. A Honvédő Háború anyaga. (A továbbiak

ban: BHL) 6. állag, l. leltár, 850. irat, 20. lap. 
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egyetértve, még aznap kiadta 1. számú utasítását, amely a bo l 
gár csapatokat hadműveletileg a 3. Ukrán Front parancsnok
ságának alárendeltségébe utalta. 

Szeptember 19-én a bolgár Vezérkari Főnökség IV. 
M—1092. és az 1093> számú parancsai elrendelték az egész 
országra kiterjedő általános mozgósítást. A hadosztályok fel
állításának határidejét 1944. szeptember 26-ra tűzték ki. 

A bolgár kommunisták harca az újtípusú hadsereg 
megteremtéséért. 

A kommunisták a több éves harc során meglehetősen 
szilárd bázist teremtettek a cári hadseregen belül. 1944 tava
szától pedig a monarchofasiszta rendszer fegyveres megdön
tésére a párt a tömegeket fegyveres felkelésre készítette fel. 
A partizánosztagok fokozatosan dandárokká fejlődtek. 1944 
nyarán a Népi Felszabadító Felkelő Hadsereg 11 dandárból 
és 37 osztagból állt. A mintegy 30 000 fős harcoló csapatokat 
az ország lakossága minden erővel támogatta. A partizánok 
aktív harcot vívtak a reakciós hatalom erőszakszervei: a csend
őrség, rendőrség stb. ellen. Ugyanakkor széles körű propaganda 
és agitációs tevékenységet is folytattak a cári hadsereg haza
fias gondolkodású katonái és tisztjei között. 

A párt az újtípusú bolgár fegyveres erő megteremtéséért 
vívott harcát tehát nem szeptember 9 után, hanem jóval előtte 
kezdte meg. Ez a tény természetesen nagymértékben hozzájá
rul t az új hadsereg megszervezésének gyorsütemű megvalósítá
sához. 

A Bolgár (kommunista) Munkáspárt Központi Bizottsága 
szeptember 12-én levelet intézett a pártszervezetekhez, mely
ben felhívta a bolgár népet a harc folytatására és figyelmez
tette arra a reális valóságra, hogy amíg a hitleri megszállókat 
véglegesen ki nem űzik a Balkánról, addig Bulgária szabad
ságát és függetlenségét is veszély fenyegeti.6 

Bulgária népe •— bár addig aktívan nem vet t részt a má
sodik világháborúban — 1941 óta hősies küzdelmet vívott a 
német megszállók és bolgár kiszolgálóik ellen. Szeptember 9. 
után azt kellett megértetni a demokratikus gondolkodású em
berekkel, hogy a fasizmus elleni háborúba való aktív bekap
csolódás elsőrendű nemzeti érdek. Lényegében annak az igaz-

C Robotnicseszko Delo 1944. szeptember 18. 
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ságos harcnak a folytatását jelenti, melyet a bolgár hazafias 
erők már szeptember 9. előtt megkezdték.7 

A párt fő feladata tehát az volt, hogy meggyőzze a nép
tömegeket a háború igazságos céljairól és haladó jellegéről. 

A szeptember 19-én kiadott mozgósítási utasítások gyors 
végrehajtására a pár t 6. számú körlevelével fordult a párt
szervezetekhez. Ebben a mozgósítás maradéktalan és határidőre 
történő megvalósítását tűzte a kommunisták elé. A fasizmus 
veszélyének végleges megszüntetéséhez — hangoztatta a pár t 
kiáltvány — mozgósítani kell a nemzet minden anyagi és szel
lemi erejét nemcsak az arcvonalon, hanem a hátországban is.8 

A bolgár munkások, dolgozó parasztok és az értelmiség 
legjobbjai megértették, /hogy szeptember 9. végleges győzelmét 
csakis a Hitler-ellenes háború teljes sikere biztosíthatja és min
dent megtettek az új hadsereg mielőbbi felállítására. Részben 
ennek a lelkes áldozatvállalásnak volt köszönhetői, hogy a ve
zérkar a mozgósítás végrehajtására kitűzött határidőt, szeptem
ber 26-ról szeptember 24-re rövidíthette. 

Az új bolgár hadsereg megteremtése azonban nem egysze
rűen szervezési kérdés volt, hanem életbevágóan fontos poli
tikai feladat. . 

A Hazafias Arcvonal kormánya a demokratikus erők h a 
talmát jelentette Bulgáriában. 

A Hazafias Arcvonal kormánya azonban koalíciós kormány 
volt. Társadalmi bázisát a fasiszmus elleni harcra tömörült, k ü 
lönböző társadalmi rétegékhez tartozó elemek egységfrontja 
alkotta. A kommunista párt vezető szerepe a koalíciós kormá
nyon belül teljes mértékben érvényesült. De a cári rendszer is 
lényegében megmaradt, továbbra is funkcionált a régenstanács r, 
jóllehet teljesen új "összetételben. A három tag közül egy k o m 
munista volt. A hatalom, ilyen vegyes összetétele természete
sen rendkívül bonyolulttá te t te az egész bolgár politikai életet 
is. A kommunista párt minden kezdeményezése — így az ú j -
típusú hadsereg létrehozásáért folytatott politikája is — a kor
mányon, a regenstanácson belül meglevő és & volt cári rendszer 
átmentésére törekvő reakciós erők szívós ellenállásába ütközött. 
A monarchofasiszta hadsereg nyíltan reakciós elemeinek — 
elsősorban tábornokainak és tisztjeinek — eltávolítása az ú j t í -
pusú hadsereg megteremtésének csupán egyik előfeltétele volt.. 

Meg kellett változtatni a hadsereg osztály jellegét. Ant i -

7 A bolgár fasizmus elleni aktív harcot a bolgár hazafias erők már 1923-tóE. 
Vívták. 

8 Rabotnicseszko Delo 1944. szeptember 22. 
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fasiszta, demokratikus, népi jellegű hadsereg megteremtése 
volt a feladat. 

A minisztertanács 1944. szeptember 11-i határozata alap
ján a felkelő osztagokból népigárdák alakultak, melyek a Hon
védelmi Minisztérium parancsnoksága alá tartoztak. Szeptember 
19-ig, mintegy 40 000 önkéntes jelentkezett a 'népigárdákba, kö
zöttük jelentős volt a nők száma is.!l 

Az új hadseregnek a magját a Népi Felszabadító Felkelő 
Hadsereg, a partizán harci egységek tagjai, régi pártmunká
sok, a koncentrációs táborból szabadult hazafias erők és a be
vonuló kommunista ifjúmunkások alkották. 

A párt széles körű szervező és politikai felvilágosító mun
kát végzett a régi cári hadseregben még a hitleri megszállás 
idején. A szovjet hadsereg előnyomulása természetesen meg
gyorsította a bomlást a monarehofasiszta hadseregben és a 
fegyveres felkelésben már sokezer tiszt és katona vett részt. 
Ezek nagy többsége szolgálatra jelentkezett az új hadsereg
ben is. 

A politikai munka feladatául a párt a következőket hatá
rozta meg: harcolni azért, hogy a hadsereg újtípusú, a marxiz
mus—leninizmus eszméin épülő hadsereggé váljon, megakadá
lyozni a burzsoá agitációt és megteremteni a hadsereg, a nép 
érdekeinek megfelelő erkölcsi-politikai egységet. 

A Honvédelmi Minisztériumban politikai osztályt létesí
tettek, melynek vezetője és egyben a főparancsnok Iván Ma-
rinov tábornok politikai helyettese, Ferdinánd Kozovszki ve
zérőrnagy lett.10 A politikai osztály nagy propaganda és agi
tációs munkát végzett. Biztosította a Honvédelmi Minisztérium 
vezetésének helyes irányú fejlődését. 

Szeptember 20-án megjelent a 350-es miniszteri rendelet 
a hadseregben a politikai helyettesi intézmény létrehozásáról. 

A parancsnokok mellé kinevezett politikai helyetteseken 
keresztül a pár t biztosította vezető szerepét a hadseregben és 
a hadsereg helyes irányú fejlődésében és megerősödésében. A 
kommunista párt legjobb kádereit küldte a hadseregbe politikai 
helyetteseknek, volt partizánokat, illegális pártmunkásokat stb. 

A politikai helyettesek kerültek az 1., a 2., a 4. és az 5. had
sereg-, az 1. és a 2. hadtest-, a légierő-, a fekete-tengeri flotta 

9 A jelentkezések olyan nagy arányokat öltenek, hogy azt korlátozni kellett. 
Szeptember 19-e után már csak igen ko:11átozott számban vettek be a hadseregbe 
önkénteseket és csak október 15-ig. . 

10 Ferdinánd Kozovszki (Petrov) részt vett a spanyol nép polgárháborújá
ban. A 45. hadosztá'y törzsfőnöke volt. A hadosztály parancsnoka pedig a ma
gyar Zalka Máté (Lukács Pál tábornok). Amikor a tervezett huescai támadás 
előestéjén Zalka Máté hősi halált halt, a 45. hadosztály parancsnoka Ferdinánd 
Kozovszki lett. 
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parancsnokok és a hadseregfőparancsnok 'mellé. A rendelet ér
telmében szeptember végéig 123 politikai helyettest neveztek 
ki a gyalogsághoz, 37-et a tüzérséghez, 28-at a légierőkhöz, 
18-at a haditengerészethez, 11-et a légelhárító tüzérséghez, 
9-et a munkáscsapatokhoz, 8-at a műszaki csapatokhoz és 4-et 
a lovassághoz.11 

A politikai helyettesek óriási szervező, mozgósító és nevelő
munkát végeztek a katonák politikai nevelése, a katonai fegye
lem megszilárdítása terén. 

A politikai nevelő- és felvilágosító munka fő feladata a há
borúban való részvétel szükségességének a megértetése volt, 
mert a kommunisták helyesen látták, hogy a bolgár hadsereg 
tevékenységének sikere a néptömegeknek a fasizmus elleni 
háborúhoz való viszonyától függ. 

Lenin tanítását, hogy „a háború nem más, mint a politika 
folytatása más, mégpedig erőszakos eszközökkel",12 szem előtt 
tartva, a bolgár kommunisták elsősorban a Hazafias Arcvonal 
kormányának politikáját ismertették és indokolták. 

A Hazafias Arcvonal a bolgár nép minden haladó, antifa
siszta és demokratikus rétegének harci szövetsége volt.13 A szep
tember 9-én megalakult kormány célkitűzései a legszélesebb 
néprétegek érdekeit tükrözték. 

A kormány belpolitikájának alapvető vonása volt a nép
tömegek aktív részvétele és ellenőrző szerepe az államhatalom
ban a Hazafias Arcvonal bizottságain keresztül. A nemzetisé
gek egyenjogúsításával, a népárulók bíróság elé állításával és 
más nagyfontosságú ténykedésével a kormány szilárd belpoli
t ikai alapot teremtett a népi demokratikus Bulgária létrehozá
sához.14 

A hitleri Németország elleni hadüzenettel Bulgária csat
lakozott az antifasiszta koalícióhoz. Külpolitikai programjában 
a kormány a felszabadító Szovjetunióval való örök barátság és 
együttműködés megvalósítását tűzte célul. Barátsági és jószom
szédi viszony kialakítására törekedett Jugoszláviával és min
den balkáni néppel. A szeptember 9-i győzelem megszilárdí-

11 BHL 1. állag, 1. leltár, 12. irat, 350—356. lapok. 
12 Denin Művei, 2. kötet. 307. o. 
13 A Hazafias Arcvonal (Otecsesztven Front) a kommunista párt vezeté

sével alakult 1942-ben. Politikai, társadalmi antifasiszta tömegszervezet. Kollektív 
tagjai; a szakszervezetek (a bolgár szakszervezetek 1904-ben alakultak) és a 
Dimitrovi Kommunista Ifjúsági Szövetség (1912-ben alakult, jelenlegi nevét 1943-
ben vette fel). A Hazafias Arcvonal taglétszáma 1958-fban közel hároun és fél 
millió volt. 

14 A Hazafias Arcvonal szeptember fl-én megalakult hatalma reformjaival 
és határozott intézkedéseivel (1946. márciusában ímegsziüntette a nagybirtokokat) 
fokról-fokra teremtette meg a népi demokratikus államformához szükséges felté
teleket. A Bolgár Népköztásaságot 1946. szeptember 15-én kiáltották ki népsza
vazás alapján. 
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tása legfőbb külpolitikai feltételének a hitleri Németország 
szétzúzását tartotta. Éppen ezért a kormány antifasiszta és de
mokratikus belpolitikájának egyenes következménye volt a bol
gár haderő háborúban való részvételének elhatározása. 

„A hitleri Németország elleni háború Bulgária részéről fel
szabadító és igazságos háború, melyet a bolgár nép politikai és 
gazdasági függetlenségéért vív".15 

A háború politikai értékeléséhez azonban nem elegendő 
egy adott ország politikája jellegének megvizsgálása. A mar
xista—leninista történelemszemlélet alapvető elve, hogy min
den társadalmi jelenség — így a háborút is — az általános em
beri haladásihoz való viszonyában kell vizsgálni és értékelni. 

Bulgáriában szeptember 9-én egy reakciós rendszer hatal
mát döntötte meg a fegyveres népi felkelés. A haladó társa
dalmi rendszer védelme egybeesett az általános haladás érde
keivel. 

,,A németek elleni háború ugyanakkor haladó is, melyet 
a bolgár nép azokért a demokratikus és szabadságjogainak vé
delméért folytat, melyeket szeptember 9-ével vívott ki magá
nak melyekért annyit harcolt és annyi áldozatot hozott."16 

A hitleri Németország és a német fasizmus szétzúzása min
den szabadságszerető nép közös érdeke volt. A bolgár kormány 
nemzeti és nemzetközi szempontból egyaránt szükségesnek tar
totta, hogy Bulgária hozzájáruljon a fasizmus igájában szen
vedő népek felszabadulásához és a német fasizmus szétzúzá
sához. 

A háború politikai jellegének Bulgária szempontjából tör
tént rövid megvilágítása után teljesen helytálló és elfogadható 
a bolgár kommunista párt értékelése, mely a bolgárok 1944. 
szeptember 9. után a német fasizmus elleni fegyveres harcát 
a bolgár nép honvédő háborújának tartotta« 

A népi demokratikus hatalom hadserege az új Bulgária 
fegyveres erejét jelentette. Az új Bulgária szabadságának és 
függetlenségének támasza volt. Ezért vállalta ennek a had
seregnek a megteremtéséért, felszerelésének és mindennemű 
ellátásának biztosításáért a legnagyobb áldozatokat is a bolgár 
dolgozó nép. 

Feladataiból és jellegéből következett, hogy az új bolgár 
hadsereg nem lehetett „politikamentes". Ez a jelszó a reakció 
jelszava volt, amely a maga politikai édekeinek feltétlen kiszol
gálójává formálta az erőszak szerveit, minden antagonisztikus 

15 v . P o p t o n o v : Miért h a r c o l u n k ? Szófia, B/ik/MP k i adványa . 1944. ok tóber 
20. 15. o. (bolgárul) 

16 u o . 17. o. 
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társadalomban. Ezt a jelszót a mozgósítás, de főleg a politikai 
helyettesi intézmény megteremtése során különös szívóssággal 
terjesztette a bolgár reakció. A kommunisták politikai gyűlé
seket tartottak az_ alakulatoknál és tények erejével bizonyí
tották be a „politikamentessség" jelszavának hamisságát. Han
goztatták, hogy az új hadsereg egységes a néppel a politikában is. 
A Hazafias Arcvonal kormányának politikáját a nép, a bolgár 
nemzet alapvető érdekei diktálják és ennek érvényre juttatása 
és a haza érdekeinek védelme a hadsereg fő feladata. Az új bol
gár hadseregben igenis politizálni kell, meg kell ismertetni 
minden egyes katonával a hadsereg feladatainak igazságos jel
legét, hogy megértse és így magáénak is vallhassa a politikai 
célkitűzéseket. 

A bolgár reakció elleni harc az új hadsereg felállításáért. 

A mozgósítás végrehajtásáért és a hadsereg erkölcsi-poli
tikai szellemének kialakításáért folyó harcot a kommunisták 
éles osztályharc körülményei, között folytatták. A feléledő 
reakciós erők különös élességgel támadták a hadsereg újjáte
remtésére irányuló intézkedéseket. Elsősorban gazdasági vona
lon akadályozták a hadsereg ellátásának, anyagi és technikai 
szükségleteinek biztosítását célzó erőfeszítéseket. Ez rendkívül 
megnehezítette a haderő felállítását, mer t fennállt az a veszély, 
hogy a kormány az amúgyis minimális anyagi lehetőségeket17 

sem képes a hadsereg ellátására biztosítani. 
A Hazafias Arcvonal kormánya és a kommunista pár t min

dent megtett a nehézségek kiküszöbölése érdekében. Ehhez a 
gigászi munkához az egész bolgár nép hozzájárult. 

A Narodna Vojszka szeptember 21-i száma azokról az óriási 
erőfeszítésekről számolt be, melyeket a bolgár munkások tet
tek a termelés növelése érdekében. A munkásosztály össznépi 
mozgalmat indított a hadsereg ellátásának biztosítására. Ehhez 

1/ Néhány adat az új Bulgária ipari bázisának jellemzésére: Bulgáriában 
1939-iben az ipari termelés aránya 24,8 % volt a mezőgazdasági termelés 75,2 %-ával 
szemben. 1944 végére az ipari termelés 64, a mezőgazdasági 70 %-al csökkent az 

1939. évihez viszonyítva! Bulgáriának nem volt kohó-és gépipara, elektrotechni
kai, kőolaj- és vegyinagyipara. Ezek csak a felszabadulás után következő idő
szakban fejlődtek ki. Ugyancsak az ötvenes évektől épültek fel a vízierőművek 
és létesültek olyan ipari óriások, mint a dimitrovgrádi vegyikombinát, a dimit-
tovói Lenin Kohászati Kombinát, színesérc-bányák és dúsítók (Rudozem a Rhodo-
pe-hegységben), a plovdovi és szófiai pamutüzemek, a várnai hajógyár, a hor
gany- és cinkkohászat Kradzsaliban, rézkohó Pirdopban, kőolajtermelés Dobrud
zsában (1951-től), stb. 

Bulgária tehát 1944/45-ben elmaradott agrárország volt, melynek gazdag 
energia és ásványi nyersanyagkincsei részben feltáratlanok és kihasználatlanok 
voltak, részben pedig idegen tőkések érdekeltségeinek hoztak busás hasznot. 
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minden iparág munkásain és műszaki értelmiségen kívül fal
vak dolgozó parasztsága is csatlakozott. 

Később országszerte „rohamheteket" tartottak a termelés 
fokozása céljából, hogy a harcoló csapatokat ruházattal, l áb 
belivel, dohánnyal és minden más szükséglettel minél jobban 
ellássák.18 

Az üzemek pártszervezetei a munkások támogatásával so
rozatosan leleplezték a reakció aknamunkáját és eltávolították 
a gyárakból és a gazdasági központokból a káros elemeket. 

A gazdasági szabotázscselekményeket szervesen egészí
tették ki a nyugatbarát bolgár, monarchista érzelmű burzsoá
ziának a hadseregen belüli politikai manőverei. Különböző t e r 
rorista és restaurációs csoportok, ellenforradalmi gócok kiépí
tésével a reakció belülről akarta bomlasztani a hadsereget. Fő 
célja az volt, hogy ellensúlyozza a kommunista párt befolyásá
nak és vezető szerepének erősödését a hadseregben és megaka
dályozza a hadsereg néphadsereg jellegűvé válását. A bolgár 
burzsoá és monarchista elemek tiltakoztak a hadsereg politikai 
nevelése és kiképzése ellen. 

Ebben a legfőbb segítőtárs maga a hadügyminiszter, Vel
csev tábornok volt. Velcsev tipikus cári tábornok volt, ádáz el
lensége, a kommunistáknak. Azok a monarchista és burzsoá ré 
tegek azonban, melyekkel a hazafias erők az adott időszakban 
egységfrontban voltak, még elég szilárdak voltak ahhoz, hogy 
pozícióikat megtartsák. Ez tet te lehetővé, hogy Velcsev ellen
forradalmi tevékenységét nemcsak nem leplezte, hanem nyíl
tan folytatta. A miniszteri utasításaiban és parancsaiban ha
sonló magatartásra hívta fel a régi cári hadseregből átkerült 
tiszteket is. 

A Németországba szökött bolgár fasiszták széles körű pro
paganda-hadjárattal siettek a belső' reakció segítségére. Uszító 
röpcédulák tízezreit gyártották és terjesztették Bulgáriában. 
Felhívásokat intéztek a hadsereg tagjaihoz. Arra szólították fel 
őket, hogy ne teljesítsék a Hazafias Arcvonal kormányának uta
sításait, szabotálják a mozgósítást és tagadják meg a harc foly
tatására kiadott parancsokat. 

Kísérleteik azonban nem vezettek eredményre. A hazafias 
érzésű katonákat nem tévesztették meg a reakció demagóg szó
lamai és segítséget nyújtottak a politikai és állami szerveknek 
a hadseregen belüli ellenséges agitáció és terjesztőinek lelep
lezésében. 

Az újtípusú hadsereg megteremtésében és a reakció mes-

18 Rabotnicseszko Delo 1944. október 4. 
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terkedéseinek leleplezésében nagy szerepük volt a forradalmi 
katonai bizottságoknak is.19 Nemcsak megtisztították a had
sereget az ellenforradalmi elemektől, hanem rövid idő alatt 
sikerült megszilárdítaniuk az új hadsereg fegyelmét is. 

A szovjet hadsereg háborús tapasztalatainak felhasználása 

Az új bolgár hadsereg megszervezésében és felkészítésében 
felbecsülhetetlen segítséget adtak a bolgár katonai vezetésnek 
a szovjet hadsereg háborús tapasztalatai. A bolgár kommunis
ták nagy sikereket értek el a szovjet tapasztalatok alapján szer
vezett gárda és önkéntes alegységek és egységek felállításában. 
Az önkéntesekkel forradalmi erők kerültek az új hadseregbe 
és minőségileg változtatták meg a csapatok összetételét és po
litikai-harci szellemét.20 

Az önkénteseikből önálló gárdahadosztállyá fejlődött az 1. 
Szófiai Népi Felszabadító Hadosztály és a Pirini Népi Gárda
ezred. 1944 végére pedig megalakult a 13. rilai lövész gárda
ezred. Az a tény, hogy az új hadsereg 79%-a önkéntesekből 
álló gárdaalegységekből állt, azt jelentette, hogy a hadsereg 
személyi állományának kialakításában és ezzel összefüggésben 
harckészültségének megjavításában is, a párt döntő szerepet ját
szott. 

Ugyancsak helyesen értették meg a bolgár kommunisták a 
régi káderek felhasználásáról szóló lenini tanítást is. Az új had
sereg létrehozásakor a régi hadsereg kereteit használták fel és 
ebbe olvasztották be a Népi Felszabadító Felkelő Hadsereg ala
kulatait. A régi, cári hadseregből sok demokratikus érzelmű 
tisztet és altisztet vettekl be a Bolgár Néphadseregbe, akik ké
szek voltak harcolni a német fasizmus ellen Bulgária jövőjéért. 
A tapasztalatok azt bizonyították, hogy a régi katonai káderek 
döntő többsége igazi hazafiként harcolt a győzelemig és csak 
kevesen szegték meg a Hazafias Arcvonal kormányának foga
dott hűségesküjüket. 

Az új tisztikar túlnyomó többsége azonban aktív antifasisz
tákból, partizánokból és pártmunkásokból állt. A szeptember 9. 

19A monarchófasiszta hadseregben több mint 350 katonai bizottság műkö
dött 1944-ben. Ezek a forradalmi szervek széles körű felvilágosító munkát végeztek 
a tisztek és a katonák körében és szeptember 9. után egészen a politikai helyet
tesi intézmény felállításáig döntő szerepet játszottak az új, népi hadsereg létre
hozásában. 

A forradalmi katonai bizottságok szoros kapcsolatot tartottak fenn a párt
szervezetekkel és a Hazafias Arcvonal helyi bizottságaival. Ugyancsak jelentős 
tevékenységet fejtettek ki a legreakciósabb tisztek letartóztatásában és bíróság 
elé állításában.. 

20 BHL 1. állag, 4. leltár; 103. irat, 1—2. lapok. 
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utáni napokban 677 új tisztet, 854 törzsőrmestert és szakasz
vezetőt nevezett ki a Hazafias Arcvonal kormánya.21 

A hadsereg erkölcsi-politikai szellemének kialakításában 
nagy szerepet játszó politikai helyettesi intézmény szintén 
szovjet tapasztalatok alapján jött létre. 

A bolgár hadseregnek a szovjet háborús tapasztalatok át
vétele jelentette a legnagyobb segítséget. 

Az új bolgár Haderő számos alegysége tevékenyen részt 
vett a német megszállók elleni harcokban. Ezek közül elsősor
ban a partizánosztagok és a Népi Felszabadító Felkelő Hadsereg 
alakulatai rendelkeztek a leggazdagabb harci /tapasztalatokkal. 
A német megszállók és a bolgár csendőrség elleni fegyveres 
harcot azonban a törvényenkívüliség sajátos körülményei kö
zött vívták meg. Az új hadsereg parancsnokai azonban nem 
rendelkeztek a korszerű háború hadművészeti ismereteivel és 
főleg nem rendelkeztek a második világháború harcászati ta
pasztalataival. Ennek a hiányosságnak kiküszöbölése céljából 
úgy döntött a 3. Ukrán Front parancsnoksága, hogy a mozgósí
tot t 1., 2. és 4. hadsereghez, valamint minden hadosztály
parancsnok mellé katonai tanácsadókat küld. A gazdag háborús 
tapasztalatú szovjet katonai tanácsadók fő feladata a hadosz
tályparancsnok segítése és támogatása volt a kiképző- és ne
velőmunkában, majd a csapatok harcászati illetve hadműveleti 
alkalmazása során. 

A bolgár haderő szervezete és ellátottsága. 

A sikeres mozgósítás végrehajtása után 1944. október 3-ra 
az új bolgár haderő három hadserege állt készen a háború foly
tatására: az 1., a 2. és a 4. hadsereg. (Lásd: 1. sz. vázlatot.) A 
hadsereg hadászati tartalékát képező 3. és 8. gyaloghadosztály 
a bolgár-török határon továbbra is határbiztosítási feladatokat 
látott el. 

A mintegy 350 000 főt számláló mozgósított hadsereg 
anyagi-technikai ellátását a bolgár kormány egyedül nem tudta 
biztosítani. 

Bulgária nemzetgazdasága rendkívül fejletlen és elmara
dott volt. Ehhez nagymértékben hozzájárult a monarchofasiszta 
kormány népáruló politikája. A német megszállók pedig saját 
raktáruknak tekintve Bulgáriát, szinte minden mezőgazdasági 

21 BHL 2. állag, 1. leltár, 1. Irat, 177—205. lapok. 
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A Bolgár Néphadsereg hadrendje 1944. október 3-án 



terméket kihurcoltak az országból. Ennek következtében az or
szág élelmezése is rendkívül súlyos nehézségekkel járt. 

Természetesen ilyen körülmények között a hadsereg szük
ségleteinek — nemcsak technikai, de élelmezési vonatkozások
ban is — kielégítése szinte lehetetlen volt. 

Különösen gyenge volt a harckocsik, tüzérségi (főleg pán
céltörő és légvédelmi) tűzeszközökben22 és repülőgépekben. 
Kevés légvédelmi alegység és légideszant csapat állt tar talék
ként a főparacsnokság rendelkezésére.23 

Ugyancsak nagy nehézségei voltak a bolgár főparancsnok
ságnak a szállítójárművek hiánya miatt is. Ez nagymértékben 
csökkentette a csapatok mozgékonyságát és az utánpótlás lehe
tőségeit. 

A 3. ukrán Front parancsnoksága a bolgár csapatok tech
nikai ellátottságának megjavításához sokoldalú támogatást 
nyújtott. Például 17. szovjet légihadsereg jelentős tűz-támoga-
tást adott az 1., 2. és a 4. hadseregnek, a hadműveletek során, 
a mintegy 400 felszállással és a bombázók bevetésével.24 

Nagy mennyiségű gyalogsági gépfegyvert — főleg gép
pisztolyt adott át a bolgár csapatoknak, hogy ezáltal erősítse a 
bolgár ezredek tűzerejét. 

A szovjet parancsnokság elsősorban olyan fegyverzetet 
adott a bolgár hadseregnek, amellyel a Szovjet Hadsereg har 
colt. Ez is a két hadsereg közötti új viszonyt bizonyította. A 
régi bolgár hadsereg is kapott fegyveréket Hitlertől, de ezek 
kizárólag elavultak, már az: első világháborúban használt fegy
verek és lövegek voltak. A szovjet fegyverzet mellett a bolgár 
hadsereg nagy mennyiségű, a németektől zsákmányolt fegyvert 
és felszerelést is kapott, melyek főleg a gyalogság automata
fegyvereinek arányát növelte. 

Jelentős támogatást jelentett az is, hogy a hadbavonuló 
bolgár csapatok élelmezését részben a 3. Ukrán Front raktárai 
ból biztosította. 

A bolgár nép erejét megfeszítve törekedett arra, hogy a 
szovjet katonákkal együtt harcoló fiai semmiben szükséget ne 
szenvedjenek. 

1944. október 14-én a Hazafias Arcvonal Nemzeti Bizott
sága kiáltvánnyal fordult a bolgár néphez, melyben a Balkánon 
lévő német megszállók végleges megsemmisítésére hívott fel 
minden hazafias érzelmű állampolgárt. Arra kérte a kormány a 
hátország dolgozóit, hogy minden erejükkel támogassák a har -

22 BHL 2. ál lag, 1. lel tár , 205. i ra t , 2., 6. lapok. 
23 BHL. 1. állag, 2. lel tár , 2. i ra t , 13—15., 239—251. l apok 
24 BHL 2. állag, 1. leltár, 8. irat, 17. lap. 
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coló csapatokat. Biztosítsák a hadsereg anyagi ellátását és 
utánpótlását. A Bolgár (kommunista) Munkáspárt Központi 
Bizottsága október 14-én úgyszintén kiáltvánnyal fordult a bol
gár hadsereg tisztjeihez, tiszthelyetteseihez és katonáihoz, 
amelyben a harc győzelmes folytatására buzdította őket: „A 
hitleri Németország teljes leverésében való részvétellel — 
hangzott a kiáltvány — Bulgária létérdekeit védelmezitek."25 

A csapatoknál a pontikai helyettesek gyűléseket tartottak. 
Ezeken a tisztek és a katonák fogadalmat tettek, hogy elszán
tan harcolnak a fasizmus ellen. A Honvédelmi Minisztériumba 
a katonák és tisztek leveleinek ezrei érkeztek, melyek híven 
tükrözték azt a lelkesedést és határozottságot, amely a harcoló 
csapatok személyi állományát ebben az időszakban jellemezte. 

Dimitrov elvtárs a párt Központi Bizottságához intézett 
levelében ugyancsak a front erősítését tűzte ki fő feladatul. 

„Mindent a frontért, mindent a fasizmus mielőbbi leveré- ' 
séért és mindent a fasizmus, a német gonosztevők és zsarnokok 
fölötti győzelemért. Ez legyen a vezérfonál és ez legyen, a je l 
szó, mellyel a Bolgár (kommunista) Munkáspártnak a bolgár 
népnek, a néphadseregnek és az ország minden tar talékának 
erejét mozgósítani kell" — hangzott a Dimitrov-levél. 

A párt és a kormány felhívásai 'megtízszerezték a nép e re 
jét és a munka hőseinek tízezrei járultak hozzá a fronton a r a 
tott győzelmekhez. 

A bolgár haderő szerepe a 3. Ukrán Front 
belgrádi hadműveletében. 

A német ellentámadás meghiúsítására a szovjet hadvezetés 
úgy határozott, hogy a szovjet—német arcvonal egész déli szár
nyán folytatja a támadást. A szovjet csapatok Ungvár—Buda
pest—Belgrád irányban törtek előre. A szovjet csapatok t á m a 
dása 1944. szeptember 28-án indult meg. 

A bolgár csapatok október első hetétől kezdve vettek részt 
a 3. Ukrán Front kötelékében a Belgrád irányában indított 
szovjet támadó hadműveletben. 

A harcbalépést megelőzően a jugoszláviai Krajovo városá
ban megállapodás jött léire Bulgária és a Jugoszláv Népi Fe l 
szabadító Hadsereg Főparancsnoksága között. A közös ellenség 
elleni harc folytatására megegyeztek az együttműködés mód
jaiban és formáiban. E megállapodás értelmében harcoltak a 

25 Otecsesztven Front 1944. október 14. 
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bolgár csapatok Jugoszlávia területén és járultak hozzá a test
véri jugoszláv nép mielőbbi felszabadulásához.26 

1944. október 8-án bolgár csapatösszevonást hajtottak 
végre és bekapcsolódtak a hitlerista csapatok elleni támadásba. 

A bolgár csapatok főfeladata az volt, hogy megakadályoz
zák a mintegy 20 hadosztálynyi (350 000 fő) német erő vissza
vonulását a Görög félszigetről a Balkán — illetve Magyaror
szág felé.27 

A bolgár hadsereg hadművelete két részre osztható: 
Az elsőben a 2. hadsereg 3 napos harc után áttörte Vlaszo-

tincánál a német védelmet és a páncélosdandárral, valamint a 
lovas hadosztállyal együttműködve elérte Leskovac körzetét. 
Innen a páncélosdandárral és egy lovasezreddel észak felé vo-

, nuit Nis bekerítésére. Ugyancsak ezt a feladatot kapta a 2. had
sereg másik három hadosztálya is. Egy hadosztály Lebane— 
Koszovó Pole: a lovas hadosztály és az 1. hadsereg csapatai pe
dig a Vránjetól délre levő Kumanovo elfoglalását kapták fela
datul. 

Hét napos, rendkívül nehéz körülmények között vívott 
harc után a 2. hadsereg szétverte az ellenség megerősített vé
delmét és október 14-én elfoglalta Nist. 

Október 8-án este az 1. hadsereg felszabadította Kriva-
Palánkát és október 25-ig tartó harcok során fokozatosan tör t 
előre a németek védelmében, ezzel kedvező feltételeket terem
tet t Kumanovo felszabadításához. 

A 4. hadsereg október 18-ra rendkívül elkeseredett küzde
lem árán elfoglalta a németek egyik legerősebb védelmi szaka
szát Kalimanszknál és úgyszintén kedvező feltételeket sike
rült teremtenie a Kocsani—Stip irányba induló hadművele
tekhez.28 

A hadművelet második részében a 2. hadsereg eljutott 
Koszovó Polera. Innen a támadást két irányban: Prokuplje— 
Podujevo—Koszovó Pole, illetve Leskovac—Lebane—Pristina 
irányába folytatta. 

A szovjet és a jugoszláv csapatok október 20-án a dunai 
flottillával együttműködve felszabadították Belgrádot. A 
Jugoszláv Népi Felszabadító Hadsereggel együttműködő bol-

26 E harcok során mintegy 16 ezer bolgár katona halt hősi halált Macedó
nia és Szerbia népeinek szabadságáért. 

27 Jugoszlávia déli és középső részén a 13 hadosztályból álló ,,F" hadsereg
csoport, Görögország, a Vardar és a Morava folyók közén az ,,E" hadseregcso
port, Szerbiában pedig a kb. 6 hadosztályból álló „Szerbia" hadműveleti csoport 
tartózkodott. 

28 B H L 2. á l l a g , 1. l e l t á r , 23. i r a t , 223—224. l a p o k . 
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gár csapatok november közepére elfoglalták Szkopjét és más 
városokat.29 

A Vardar fennsík—Szkopje—Koszovó Pole—Novi Pazar 
körzetének elfoglalásával a bolgár csapatok végrehajtották a 
rájuk bízott feladatot Macedonia és Szerbia területén. Ezzel 
végetért a bolgár nép háborújának első szakasza. 

Sz. Sz. Birjuzov, a Szovjetunió marsallja, a 3. Ukrán Front 
egykori vezérkari főnöke, aki közvetlen kapcsolatban állt a 
bolgár főparancsnoksággal, egyik visszaemlékezésében a követ
kezőképpen értékelte a bolgár haderő tevékenységét: 

A 2., 1. és a 4. bolgár hadseregek hadászatilag jelentős 
feladatot hajtottak végre, amikor megakadályozták a hitlerista 
csapatok visszavonulását Görögországból és az Égéi szigetről. . . 
A Niss-Leskovác körzetében a 2. bolgár hadsereg a jugoszláv 
partizánokkal együttműködve a 17. szovjet légihadsereg támo
gatásával szétverte a 13. „SS" „Prinz Eugen" gyalogos hadosz
tályt, a „Feste Belgrad" elit ezredet a Niss-i katonai iskola két 
zászlóalját, valamint több kisebb alakulatot. A belgrádi had
műveletben résztvevő bolgár erők jelentősen hozzájárultak a 
hadművelet sikeres végrehajtásához és feladatukat, hogy meg
akadályozzák a németek visszavonulását északnyugati i rány
ban — becsülettel végrehajtották.30 

A bolgár kormány döntése a háború folytatásáról. 

A sikeres debreceni és belgrádi hadműveletek befejezése 
után a 2. és a 3. Ukrán Front megindította támadását Buda
pest ellen. 

A 3. Ukrán Front csapatai Budapest elleni támadásukat 
megelőzően heves harcokat vívtak a Dunán való átkelésért. 
Háromhetes elkeseredett harc után, november 29-re hídfőál
lást foglaltak el a Duna jobbpartján. A 2. és a 3. Ukrán Front 
csapatai nyugati és északnyugati irányban támadva 1944. de
cember 26-án bekerítették az ellenség 180 000 főnyi buda
pesti csoportosítását.31 

A német hadvezetés minden erejét megfeszítve megpró
bálta a Budapesten bekerített csapatait felmenteni és védelmi 
vonalát a Duna mentén helyreállítani. A német tervek kudar
cában nagy szerepet játszott a már felszabadult népek fegy
veres részvétele a fasizmus elleni háborúban. így többek között 

20 A másod ik v i lágháború 1939—1945. Zrínyi , Bp . 1963. II. kötet , 285. o. 
30 Vojenno Isztoricseszki Szbornyik . A 15. éves évfordulóra k iado t t jub i leu

mi szám. Sz Sz. Bi r juzov: Az örök fegyverbará t ságró l 17—18. o. 
31 A m á s o d i k v i lágháború 1939—1945. 287—288. o. 
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a románok részvétele a 2. Ukrán Front, a jugoszlávok és a 
bolgárok részvétele a 3. Ukrán Front hadműveleteiben. 

Az 1944. október 28-án Moszkvában aláírt fegyverszüneti 
egyezmény 2. pontjában a bolgár kormány azt a kötelezettsé
get vállalta, hogy a szovjet főparancsnokság rendelkezésére bo
csát egy kb. 100 000 fős létszámú bolgár hadsereget a hitleri 
Németország elleni további hadműveletek folytatására. 

1944. november 17-én Marinov vezérőrnagy felkereste 
Tolbuchin marsallt, hogy tisztázza a felállítandó hadsereggel 
szemben támasztott követelményeket.32 

November 18-án Tolbuchin marsall Szófiában találkozott a 
bolgár kormány és a B(k)MP Központi Bizottságának képvise
lőivel.33 Ezen a megbeszélésen megállapodtak a felállítandó ön
álló h a d s e r e g — 1 . Bolgár Hadsereg — létszámában, szerveze
tében és alárendeltségi viszonyában. Mivel Bulgária az általa 
viselt háború első szakaszában szinte minden tartalékát és 
erejét bevetette, ezért a szovjet parancsnokság nevében Tol
buchin bejelentette, hogy fokozottabb segítséget adnak a bol
gár csapatok felszereléséhez és felfegyverzéséhez, biztosítják 
élelmezését, harctevékenységének légi támogatását, a bolgár 
hadsereg csapatösszevonásának idején megerősítik a bolgár 
csapatok védelmét biztosító szovjet légvédelmi erőket.34 

A megalakuló hadsereg hadműveletileg szintén a 3. Ukrán 
Front parancsnokságának alárendeltségébe fog tartozni.35 

Másnap, november 19-én a bolgár fegyveres erők főpa
rancsnoka, Marinov vezérőrnagy ismét felkereste a 3. Ukrán 
Front parancsnokságát és átadta a kormánynak az 1. Bolgár 
Hadsereg hadrendjére vonatkozó emlékiratát. Ebben az ok
mányban a hadsereg állományába a 3., a 8., a 11., a 12. gyalog
hadosztályokat, és az 1. gyalog gárdahadosztályt jelölték ki. 
Mivel minden hadosztály résztvett már a hadműveletekben, 
állományuk csupán 50—75%-os volt. Marinov közölte, hogy a 
létszámot mozgósítással 100%-ra feltöltik. 

A szovjet front parancsnokság a tervvel egyetértett és 
annak a kívánságának adott kifejezést, hogy a mozgósított had
osztályok szállítása már november 25-én kezdődjön meg. Ennek 
lebonyolítására a szovjet parancsnokság november 25-től napi 
G—8 vasúti szerelvényt bocsát a bolgár főparancsnokság ren
delkezésére.36 

32 B H L 6. á l lag , 2. le l tá r , 1. i r a t , 62. l ap . 
33 uo. 
34 A Szovjetunió Honvéde lmi Min i sz t é r iumának Levél tára (a t o v á b b i a k b a n : 

Szu. HML.) 243. állag, 20 371. lel tár , 45. i ra t , 10—15. lapok. 
•35 BHL 6. ál lag, l . le l tár , 1. i ra t , 17. lap . 
36 BHL 6. állag, 2. lel tár , 1. i ra t . 62. lap . 
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Intézkedések az 1. Bolgár Hadsereg megszervezésére 

A bolgár kormány ezek után haladéktalanul megkezdte az 
1. Bolgár Hadsereg megszervezését. 

Az 1944. november 21-én kiadott HM. VKF. 1-1692. számú 
utasítás az 1. Bolgár Hadsereg hadrendjét a 2. számú vázlat 
szerint határozta meg.37 

A hadosztályok mozgósítása gyors ütemben folyt. A csapat
szállítás megkezdésének idejét a VKF parancs az alábbiak sze
r in t rögzítette: 

November 25-re elszállításra készen kellett állnia a had
sereg törzsének és a 8. gyaloghadosztálynak: november 28-ra 
a 3. gyaloghadosztálynak:38 december 3-ra a 11.: december 12-
re a 12. és december 12-re az 1. gyalog gárdahadosztálynak.39 

Az 1. Bolgár Hadsereg parancsnoka Vladimir Sztojcsev t á 
bornok, politikai helyettese pedig Sterju Atanaszov t á 
bornok lett. Mindkettő mint az első hadsereg parancsnoka és 
politikai helyettese részt vettek a bolgár nép honvédő hábo
rúja első szakaszának harcaiban. 

1944. november 24--én a Hazafias Arcvonal kormánya ki
ál tvánnyal fordult a bolgár néphez, melyben a fasiszta Német
ország elleni háború folytatására hívott fel minden becsületes 
embert.4 0 

A párt és a kommunista ifjúsági szövetség központi bi
zottságai a kormányfelhívást támogatva körleveleikben hang
súlyozták, hogy a szeptember 12-i, 18-i és más, a honvédő há
borúban való részvételre felhívó körlevelek és kiáltványok to
vábbra is érvényesek. A fasizmus elleni harc nemzeti és in
ternacionalista feladatát még nem fejezték be. Az új körülmé
nyek között az 1. Bolgár Hadsereget kell támogatni minden 
erővel, hogy Bulgáriától távol, magyar földön harcoljon be
csülettel. 

A bolgár minisztertanács november 28-án tar tot t ülésén 
határozatot hozott, melyben jóváhagyta az 1. Bolgár Hadsereg 
megszervezését. A határozatban hangsúlyozták, hogy a szovjet 
és a szövetséges hadseregekkel szemben vállalt kötelezettsé
gének tesz eleget Bulgária, amikor mintegy 5 hadosztálynyi, 
90 000 főből álló önálló hadsereggel továbbra is részt vesz 
a hitleri Németország elleni háborúban. 

37 BHL 6. állag, 1. leltár, 13. irat. 21. lap. 
38 A 3. és a 8. gya loghadosz tá lyok unindezideig h a t á r v é d e l m i szolgálatot 

l á t t ak el a bolgár—török ha t á ron . Á l lományuk k b . 60 %-ig volt feltöltve. 
39 B H L 6. ál lag, 1. le l tá r , 13. i ra t , 22—24. l apok . 
40 Rabo tn icseszko Delo 1944. n o v e m b e r 25. 
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A reakció előretörése a Honvédelmi Minisztériumban. 

Az 1. Bolgár Hadsereg megszervezése idején a bolgár r e 
akció még élesebben támadta a kormány politikáját és mindent 
elkövetett a fasizmus elleni háborúban való további részvétele 
megakadályozására. A honvédemi miniszter Damjan Velcsev 
és Nikola Petkov vezetésével kialakult egy ellenforradalmi 
csoportosulás a Honvédelmi Minisztériumon belül. Fegyveres 
ellenállásra szólították fel a volt cári hadsereg tiszjeit. Velcsev 
tábornok parancsot adott a tiszteknek, hogy az ellenforradal
márok letartóztatására érkező népi milíciával szemben lépje
nek fel és akadályozzák meg a letartóztatásokat. 

A hadseregben végzett politikai-nevelőmunka eredménye
képpen azonban a katonák segítségével az ellenséges szervez
kedést sikerült leleplezni és az ellenforradalmi agitáció -nagyobb 
kártevését megakadályozni. 

A Honvédelmi Minisztérium munkájának és vezetésének 
felülvizsgálása után a pár t és a kormány határozott intézkedése
ket te t t a minisztérium munkájának megjavítására. December 
20-án a hadsereg feletti parancsnokságot a Népi Felszabadító 
Felkelő Hadsereg vezérkara vet te át. Leváltotta a reakciós és 
más meg nem felelő elemeket és a minisztériumban megbízható 
parancsnoki állományt hozott létre. 

Az intézkedések meghatározták a felső katonai vezetők, 
feladatait. Nagymértékben korlátozták Damjan Velcsev honvé
delmi miniszter hatáskörét és Kr. Lekarszki tábornokon kívül 
még egy miniszterhelyettest neveztek ki: a Népi Felszabadító 
Felkelő Hadsereg addigi főparancsnoka: Blagoj Ivanov t ábor 
nok személyében.41 

A haderő főparancsnoka továbbra is Iván Marinov tábor
nok és politikai helyettese Ferdinánd Kozovszki tábornok m a 
radt. 

Ugyancsak december 20-án mentették fel vezékari főnöki 
tisztségéből Szlavcsev tábornokot, személyügyi főnöki funk
ciójából Negyalkov tábornokot és a vezérkar felderítő osztá
lyának vezetőjét, Lekarszki tábornokot. Vezérkari főnökké ne
vezték ki Iván Kinov tábornokot, aki a Szovjetunióban katonai 
akadémiát végzett és mint a szovjet hadsereg tisztje vet t részt 
a második világháborúban. Személyügyi főnök P. Ilijev tábor
nok, a Népi Felszabadító Felkelő Hadsereg volt vezérkari fő
nöke, a felderítő osztály vezetője pedig P. Vrancsev ezredes a 
Népi Felszabadító Felkelő Hadsereg volt vezékari tisztje lett .4 2 

41 Krátka isztarija na Otecsesztvanata vojna. Szófia. Állami Katonai Kiadó,. 
ÍDVI) 1958. 75. o. 

42 Uo. 

57 



A Hazafias Arcvonal 1944 decemberében megtartott kong
resszusán a demokratikus erők elsöprő győzelmet arattak és 
megerősítették a nép egységét. A kongresszus résztvevői felszó
lalásaikban hazaárulással vádolták a reakciós elemeket és a 
nép bizalmát tolmácsolták a népi demokratikus államhatalmat 
képviselő kormánynak. A kongresszus jóváhagyta a Hazafias 
Arcvonal bizottságainak a hadsereg megtisztítására, a fegye
lem megszilárdítására, a politikai helyettesek szerepének meg
erősítésére és a hadsereg harckészültségének fokozására irá
nyuló munkáját. 

A kongresszus küldöttei forró lelkesedéssel köszöntötték az 
1. Bolgár Hadsereg jelenlevő küldötteit, akik felszólalásaikban a 
katonáknak a néphez és a Szovjetunióhoz való hűségéről tet tek 
fogadalmat. 

Az 1. Bolgár Hadsereg hadrendje 

Az 1. Bolgár Hadsereg mozgósításának és erő átcsoportosí
tásának végrehajtása után, november végén a 3., a 8. és a 11. 
gyaloghadosztályok Illók—Sz.Mitrovica—Vinkovci körzetében 
helyezkedtek el. A hadsereg törzse Sztara Pazovára települt/1'5 

A többi alakulat Belgrádnál, illetve még bolgár területen tar
tózkodott. 

A IV—M. 1547/1944. XII. 6. számú vezérkarfőnőki utasí
tás az eredetileg jóváhagyott hadsereghadrendből kivonta az 
1. gyalog gárdahadosztályt, amely ekkor Krcsedin—Belgrád— 
Sztara Pazova—Szlankamen körzetében állomásozott''4 és he
lyette a 10. Rhodopei gyaloghadosztály kerül t az 1. Bolgár Had
sereg állományába. 

December elejére az 1. Bolgár Hadsereg csapatainak több
sége már befejezte erőinek átcsoportosítását. Belgrád körzeté
ben/'5 

December 8-án Tolbuchin marsall több magasrangú szov
jet tiszt46 kíséretében az 1. Bolgár Hadsereg parancsnokságára, 
Sztara Pazovára érkezett.47 

Megismerkedve a bolgár csapatok állapotával, szervezeté
vel és fegyverzetével, a szovjet parancsnokok arra kérték a bol
gár katonai vezetést, hogy még egy gyaloghadosztállyal erősít-

*3 BHL 6. állag, 1. leltár, 13. irat, 27. lap. 
« Uo. 
48 BHL 6. állag, 13. leltár, 5. irat, 21j—24. lap. 
46 BHL 6. állag, 1. leltár, 1. irat, 23—18. lap. 
*7 Tolbuchin marsall kíséretében volt Zseltov vezérezredes, a 3. Ukrán Front 

Katonai Tanácsának tagja, Nyegyelev vezérezredes, a tüzérség naranesnoka, 
ivanov vezérőrnagy, a 3. Ukrán Front vezérkari főnöke és Taraszov vezérőrnagy, 
;a Front hadműveleti osztályának vezetője.. 
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sék meg a hadsereget. Javasolták többek között, hogy mivel a 
hadsereg kislétszámú pánoéltörő tüzérséggel rendelkezik, azt 
a hadsereg tüzérparancsnok alárendeltségébe kell utalni.48 

Tolbuchin marsall ez alkalommal ismertette, és írásban is 
rögzítette, a bolgár magasabb parancsnokokkal a bolgár csapa
tok elsődleges harcfeladatait. Eszerint december közepétől a 
bolgár csapatokra az a feladat hárul, hogy a Jugoszláv Népi 
Felszabadító Hadsereg alakulataival együtt űzzék ki a német 
erőket a Duna és a Száva közéről, nyomuljanak előre észak
nyugati irányban Vratno felé, majd váltsák fel a 68. szovjet 
lövészhadtest és a Jugoszláv Népi Felszabadító Hadsereg 1. 
hadtestének csapatait Dráva—Vukovár körzetében.49 

A harctevékenység megkezdéséig — december 12-ig — 
pedig tartsanak harcászati kiképzést a csapatoknál, főleg a tá 
madó harcot, a tüzérséggel és a harckocsikkal való együt tmű
ködést gyakoroltassák a katonákkal.50 

A szovjet parancsnokság javaslatát elfogadva a bolgár fő
parancsnokság úgy döntött, hogy az 1. Bolgár Hadsereg had
rendjébe osztja a 16. gyaloghadosztályt. December 12-én a IV. 
M—1575. számú utasítás alapján megkezdődött a 16. hadosz
tály mozgósítása.51 

Az 1. Bolgár Hadsereg 1944. december végére kialakult 
hadrendjébe tehát a 3. számú vázlaton feltüntetett egységek és 
magasabb egységek tartoztak.52 

Az 1. Bolgár Hadsereg létszáma kezdetben 99 662 fő volt,53 

ez a létszám a későbbiekben 120 000 főre emelkedett. 

Szervezési változások az 1. Bolgár Hadseregben 
1945 február—márciusában 

1945. február 17-én a vezetés megkönnyítése céljából a 
hadseregparancsnok, Sztojcsev tábornok utasítására a hadosz
tályokból két hadtestet,, a III. és a IV. hadtestet, szerveztek.54 

A hadtestékhez hadtesttörzset és hadtestközvetlen alaku
latokat hoztak létre.55 Lényegesebb változások voltak a követ
kezők: 

48 BHL 2. állag, 74. leltár, 9. i rat , 21. lap . 
& BHL 6. állag, 1. lel tár , 13. i ra t , 129—130. lap . 
50 Uo. 
51 BHL 12. állag, 1. lel tár , 12. i ra t , 1—4. l ap . 
52 BHL 6. állag, 1. le l tár , l . i ra t , 
53 BHL 2. állag, 1. lel tár , 53. i ra t , 77. l ap . 

54 A II. hadtes t hadműve le t i t e rü le te a Nagyatád—Barcs körzete , a IV. 
had te s t t é pedig Barcstól a Dráva északi par t ja Torjáncig ter jedő te rü le te vol t . . 

55 BHL 25. állag, 1. lel tár , 6. i ra t , 118. l ap . 
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A hadseregtörzsbe külön ' ellátóosztályt létesítettek,56 ezzel 
nagymértékben biztosították a hadsereg anyagi ellátottságát és 
anyagi fegyelmét is. Minden szolgálati ág parancsnoka a törzs 
ellátó osztályának alárendeltségébe tartozott. Az 1. Bolgár Had
sereg törzsének szervezetébe tartozó osztályokról és alosztá
lyokról a 4. számú vázlat ad szemléltető képet.57 

A hadsereg és a hadosztálytörzsek létszámát jelentős számú 
törzstiszttel növelték meg, 
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4. sz. vázlat 
Az 1. Bolgár Hadsereg törzsénele szervezete: 1945 február 

56 BHL 6. állag, 1. leltár, 261. irat, 199. lap. 
57 BHL 6. ál lag, 1. le l tár , 1. i ra t , 57—59. l ap . 
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A már korábban megszervezett ezredtörzsekbe a törzsfő
nökhöz két munkatársat osztottak be. 

Politikai helyetteseket neveztek ki a századokhoz, ütegek
hez és lovasszázadokhoz. 

A hadsereg közvetlenekhez egy harckocsi zászlóaljat szer
veztek.58 

A hadsereg közvetlenekhez felderítő zászlóaljat, minden 
ezredhez felderítő századot, a zászlóaljakhoz felderítő szaka
szokat, a századokhoz pedig felderítő rajokat szerveztek. 

A gyaloghadosztályoknál tábori bíróságokat állítottak fel. 
Minden gyalogezrednél géppuskás századok alakultak. A gép
puskákat és páncélelhárító fegyvereket a 3. Ukrán Front pa 
rancsnoksága biztosította. 

A hadseregben és a hadosztályoknál növelték az egészség
ügyi részlegek^ létszámát és a hadsereg egészségügyi és k"ór-
házszolgálatát a 15 mentőautóval is megerősítették.511 

A februári szervezési intézkedések következtében az 1. 
Bolgár Hadseregnek lényegében a háború befejezéséig fenn
álló hadrendjéről készült az 5. számú vázlat.60 Március elején 
alakult még meg a hadseregparancsnok alárendeltségébe t a r 
tozó Egyesített Lovas Ezred a 3., a 12. és a 16. gyaloghadosztá
lyok felderítő lovasszázadaiból. 

A hadsereg létszáma ekkor 4092 tisztből, 9483 tiszthelyet
tesből, 75 450 sorkatonából, összesen 89 025 főből állt,61 

A februári szervezési intézkedések fő célja a hadsereg moz
gékonyságának és tűzerejének növelése volt. 

Az eredmények röviden így foglalhatók össze: 
— megnőtt a gépesítés aránya: a hadosztályok fogatolt 

szállító zászlóaljait átszervezték és helyettük gépkocsizó szál
lító századokat létesítettek, századonként 35 teherautóval: 
ugyancsak gépesítették a hadosztály hadbiztosi zászlóaljakat: 

— megkönnyítették a hadosztályok vezetését, nemcsak a 
törzsek létesítésével, és a törzsekbe beosztott tisztek számá
nak növelésével, de a hadosztályok létszámának csökkentésé
vel is: az átlagban 910 főből álló gyalogzászlóaljak 600—650 
főre csökkentek, így 1 bolgár gyalogzászlóalj, 1 amerikai lö 
vészzászlóalj erőnek felelt meg: a hadseregtörzs rendelkezésé
ben egy futár-repülőgéprajt (5 repülőgépből állt) hoztak lé t re 
a vezetés megkönnyítésére: 

58 BHL 2. állag-, 8. lel tár , 470. i ra t , 1. l ap . 
59 BHL, 2. ál lag, l . le l tár , 76. i ra t , 219., 224. l ap . 
60 BHL 6. ál lag, l . lel tár , 1. i ra t , 59. lap . 
61 BHL 6. állag, l. leltár, 5. irat, l. lap. 
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— növelték az ezredek tűzerejét. Csökkentették a puskák 
számát, de növelték a géppisztolyok számát 360-ról 2274-re, 
tehát több mint 6,3 jszorosára!62 

A hadosztály tüzérezredeket átszervezték, csökkentették 
létszámukat, nagyobb űrméretű lövegekkel látták el őket és 
növelték a tüzérség gépesítésének fokát is. 

így a hadosztályok tűzereje a kb. 17%-os létszámcsök
kentés ellenére 32%-kal, és ezen belül a gyalogságé 60 %-kal 
nőtt.63 

A hadsereg és magasabb egységek parancsnokai és politi
kai helyetteseik a következők voltak:64 

Megnevezés Parancsnok Politikai helyettese 

1. Bolgár 
Hadsereg Vladimir SZTOJCSEV Steriu AT AN ASZÓ V 

III. Hadtest Tódor Sztefanov 
TOSEV 

Nikola Todorov 
GEORGIJEV 

IV. Hadtest Sztoian Kosztantinov 
TRENDAFILOV 

Georgi Dimitrov 
OGNYANOV majd. 
D. GILIN 

3. gy. ho. Vaszil Milanov 
LUBENOV 

Nikola Petrov 
NEGYALKOV 

8. gy. h. Borisz Mitov 
HARIZANOV 

Sztoiu Ivanov 
NEGYELCSEV 
ÍCsocsoolu) 

10. gy. ho. Ivan Jordanov 
HUBENOV Delcso Milyev VASZILEV 

11. gy. ho. Angel Georgijev 
DOCEV Kalcso Dimitrov RUSZEV 

12. gy. ho. Sztefan D. 
TARALEZSKOV 

Grigor Georgijev 
VELKOV 

16. gy. ho. Conju Sztojev GANEV Dimitr Vlkanov 
DIMITROV 

Az 1. Bolgár Hadsereg fegyverzete 

A hadsereg fegyverzetének fajtáiról, típusairól és meny-
nyiségéről az alábbi táblázat ad szemléltető képet:65 

62 BHL 6. állag 1. leltár, 5. irat, 1. lap. 
63 uo. 
64 BHL 6. állag, 1. leltár, 141. irat. 
65 BHL 6. állag 1. lel tár , 5. i ra t , 1. lap . 

64 



Fajta Típus Darab 
összesen 

Puska 7,92 mm Mauser, 8 mm Mann
licher 

15 382 

Karabély 7,92 mm Mauser, 8 mm Mann
licher 

43 579 

Golyószóró Bernt, M/6, Madsen 1897 

Géppuska Szovjet PPS. Makszim, 
Schwarzlose, Schmauzer 

793 

Géppisztoly 2 274 

Aknavető 81 mm Reimethal és 34/M 460 

Gránátvető 439 

5 cm-es páncél
törő ágyú 

Skoda és szovjet PTR 61 

7.5 cm-es páncél
törő ágyú 

Skoda és szovjet PTR 88 

7.5 cm fogatolt 
löveg 

Boforz, Skoda 56 

7.5 cm gépvon
tat, nehézlöveg 

Schneider és Krupp 60 

! 10.5 cm D/56 
löveg 

59 

Fajta Darab 
összesen 

10,5 cm tarack 120 

12,2 cm D/47 löveg « 11 

15 cm D/30 löveg 20 

20 mm légvédelmi nehéz géppuska 90 

7,5 cm légvédelmi ágyú 12 

8,8 cm légvédelmi gépágyú 4 

5 Hadtörténeti Közlemények 



A hadsereg harckocsi, jármű és lóállománya:66 

Harckocsi 25 db (Skoda, Prága és Maibach/4 tip.) 
Kerékpár 6236 db 
Személygépk. 434 db 
Tehergépkocsi 1208 db 
Vontató 298 db 
Mentőkocsi 216 db 
Motorkerékpár 596 db 
Ló 27 018 db 

A meglevő 25 tüzérosztályból 18-ban a lövegek 70 %-a fo
gatolt volt. 

A hadsereg fegyverzetének áttekintő értékelésekor az első 
szembetűnő tény a fegyverzet sokfélesége, főleg típus és ű rmé
ret tekintetében. Ez a kedvezőtlen ellátottság elsősorban lőszer
utánpótlás, másodsorban alkalmazás szempontjából éreztette 
hatását. 

A gyalogsági lőfegyverek és az aknavetők, általában meny-
nyiségileg és minőségileg egyaránt megfelelőek voltak.67 Az a 
tény azonban, hogy csupán kisűrméretű és egyfajtajú akna
vetővel rendelkeztek, azt jelentette, hogy csupán a zászlóaljak, 
tehát alegységek, voltak elfátva aknavetővel (a 81 mm-es akna
vető lőtávolsága 3 km). Az ezredek, hadosztályok mivel na 
gyobb kaliberű aknavetők nem voltak (5—8 km lőtávolságúak), 
ezzel a modern fegyverrel nem rendelkeztek. Ez a hadsereg ál
talános felfegyverzettsége szempontjából bizonyos mértékű 
gyengeséget jelentett. 

A tüzérségi lövegek sokfélesége úgyszintén nem volt ked
vező körülmény. A 20 mm-es légvédelmi nehézgéppuska m á r 
elavult08 és kevés is volt. 

A 8,8 cm-es légvédelmi ágyú megfelelt a korszerű háború 
követelményeinek, de rendkívül kis mennyiség állt a bolgár 
csapatok rendekezésére. Mind a négy darab ágyú a hadsereg 
légvédelmi tüzérosztályában volt.69 Teljesen hiányzott a má
sodik világháborúban alkalmazott 40 mm-es légvédelmi gép
ágyú is. 

Általában kevésnek mondható a légvédelmi tűzeszközök 
száma. Ha figyelembe vesszük, hogy egy szovjet hadosztály 
átlagban 30—36 légvédelmi löveggel rendelkezett, a bolgár 

fi" Uo. ; 
67 BHL 2. ál lag, 1. le l tá r , 209. i ra t , 35—37. l a p . 
68 uo. 
60 BHL 6. állag, 1. leltár, 5. irat, 1. lap. 
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hadosztályoknál levő 15 db70 (ez is 20 mm-es légvédelmi nehéz
géppuska) meglehetősen kevés volt. 

A 12 cm-es D/47 szovjet tábori tüzérségi löveg összesen 11 
db volt, ez a hadsereg tüzérezred fegyverzetéhez tartozott a 
15 cm-es D/30 löveggel együtt.71 

A hadsereg tarackos ütegei megfelelően tudták a gyalog
ság harcát tüzükkel támogatni.72 

Számszerint ugyancsak kisszámú harckocsival rendelkezett 
az 1. Bolgár Hadsereg. 

A hadsereg műszaki és híradó alegységeinek technikai e l 
látottsága megfelelő volt.73 

A technikai ellátottság értékelésében azonban nem lehet 
csupán a második világháború végén alkalmazott haditechnikai 
eszközök mennyiségi és minőségi állapotából kiindulni. 

Az 1. Bolgár Hadseregnél figyelembe kell venni elsősor
ban alkalmazásának körülményeit. Az 1. Bolgár Hadsereg a 3. 
Ukrán Front keretében működött. Űgy védelmi, mint támadó 
harcaihoz technikai ellátottsága elegendő és korszerű is volt. 
Amiben hiányt szenvedett, pl. repülőgép, harckocsi, nehéztü
zérség74 stb. harcfeladatai végrehajtása során a 3. Ukrán Front 
parancsnokságától megerősítésben, illetve támogatásban része
sült. Például a bolgár csapatok 1944. december 31 és január 15 
között végrehajtott kétszeri dunai átkelésékor a szükséges esz
közöket a szovjet flottilla biztosította. A magyar határon a bol
gár csapatösszevonásokat pedig a szovjet légierő és légvédelmi 
tüzérség fedezete alatt hajtották végre. 

A 3*. Ukrán Front parancsnokságától kapott segítség 

A szovjet parancsnokság nevében Tolbuchin marsall az 1. 
Bolgár Hadseregről folyó tárgyalásokon megígérte a szovjet 
hadvezetés támogatását. Elsősorban fegyverzetet, felszerelést 
és egyéb hadianyagokat, valamint január 1-től a hadsereg élel
mezését ígérte meg. 

A megegyezés értelmében az 1. Bolgár Hadseregnek a 3. 
Ukrán Front parancsnoksága a következő hadianyagokat adta: 

50 millió db 7,92 mm-es puska és karabély-töltény, 
1 millió db 50 mm-es Skoda páncéltörő lövedék, 

70 BHL 6. állag, 1. leltár, 5. irat, 1. lap. 
71 BHL 6. állag, 1. leltár, 5. irat, 1. lap. 
72 BHL 2. állag, 1. lel tár , 205. irat , 2. l ap . 
73 BHL 2. állag, 1. leltár, 205. irat, 6. lap. 
74 BHL 2. á l lag, l . lel tár , 209. i ra t , 35—37. l ap . 
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500 000 db 75 mm-es Skoda páncéltörő lövedék,75 

300 000 db 81 mm-es aknagránát, 
250 000 db 10,5 cm-es D/30 tüzérségi lövedék (tarack), 

25 000 db D/56 tüzérségi lövedék (ágyú), 
650 db kézigránát, 
200 db golyószóró, 
600 db géppisztoly, 
480 db páncélelhárító puska.76 

A hadsereg harckocsi zászlóalj megerősítéséhez a 3. Ukrán 
Fron t 15 harckocsival és több önjáró löveggel járult hozzá. 

A harcok során a németektől zsákmányolt hadianyagból is 
jelentős mennyiséget kapott az 1. Bolgár Hadsereg azon felül, 
ami t a bolgár csapatok is zsákmányoltak.77 

A 3. Ukrán Front ezenkívül az 1. Bolgár Hadsereg részére 
minden hónapban az alábbi üzemanyagmennyiséget biztosította: 

500 tonna benzint, 
50 tonna olajat, 
25 tonna motorolajat, 

5 tonna kenőzsírt, 
és a repülőgépek, harckocsik számára külön a szükséges meny-
nyiségű üzemanyagot és különleges olajat.78 

Az anyagi támogatáson kívül sok segítséget kapott az 1. 
Bolgár Hadsereg a 3. Ukrán Front parancsnokságától a katonai 
kiképzésben és a politikai nevelőmiunkában is. 

A Bolgár nép Honvédő Háborúja első szakaszának tapasz
talatai bebizonyították a szovjet tanácsadók szerepének felbe
csülhetetlen értékét. A bolgár katonai vezetés éppen ezért de
cember 2-án kéréssel fordult a 3. Ukrán Front parancsnoksá
gához, hogy küldjön tanácsadókat az 1. Bolgár Hadseregbe is. 
A szovjet frontparancsnokság e kérésnek eleget téve a hadsereg 
törzsbe és minden osztályára, valamint minden hadosztálypa
rancsnok mellé katonai tanácsadókat vezényelt.79 1944. decem
ber 7-én érkezett Sztara Pazovára az első szovjet tanácsadó 
Groskov őrnagy.80 

75 B H L 16. á l lag , 1. l e l t á r , 9. i r a t , 26—27. l a p . 
76 BHL, 2. á l lag, 1. l e l t á r , 76. i r a t , 357. l a p . 
77 Az l. Bolgár Hadsereg drávai védelmi, valamint murai támadó hadmű

veletei során a 3. Ukrán Fronttól kapott hadianyag és egyéb támogatásra e tanul
mány nem tér ki.. 

78 BHL 2. állag, 1. leltár, 8. irat, 470. lap. 
79 Az állandó tanácsadókon kívül a bolgár parancsnokság kérésére ideig

lenes szaktanácsadók is érkeztek az 1. Bolgár Hadsereghez,, például a drávai véde 
lemnél Bannikov ezredes a 3. Ukrán Front hadműveleti osztályáról. Lásd a 
témáról: Petr Hadzsiivanov ny. á. ezredes, az 1. Bolgár Hadsereg törzsfőnökének 
visszaemlékezését. Vojenno Isztoricseszki Szbornyik, 1960. 1. szám, 88—92. o. 

80 B H L 6. ál lag, 1. l e l t á r , 132. i ra t , 2. l ap . 
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1945, január 5-én Tolbuchin az 57. szovjet hadsereg pa 
rancsnokhelyettesét, Blagodatov vezérőrnagyot nevezte ki az 
1. Bolgár Hadsereghez a 3. Ukrán Front képviselőjének. Fe l 
adata volt a bolgár, valamint az 57. szovjet hadsereg közötti 
együttműködés biztosítása is.81 

A bolgár kommunista párt rendkívül bonyolult bel- és kül 
politikai viszonyok között oldotta meg az újtípusú bolgár had 
sereg megteremtésének feladatát. Nemcsak biztosította Bulgá
ria azonnali bekapcsolódását a fasiszta Németország elleni há 
borúban, hanem fokozatosan leleplezte és felszámolta a bolgár 
reakció szervezkedéseit is. 

A második világháború utolsó hadműveleteibe bekapcso
lódó bolgár haderő, de különösen az 1. Bolgár Hadsereg egy 
kialakuló népi demokratikus államhatalom, osztálytartalmában 
és feladataiban egyaránt újtípusú hadserege volt. A bolgár 
kommunisták hallatlan erőfeszítéseket tet tek az új hadsereg 
megteremtéséért. A reakció fokozatos leleplezésével és vissza
szorításával egyidőben gyors ütemben, az ország egész erejét 
igénybevéve szervezték meg a hadsereget és tet ték politikailag 
és katonailag egyaránt alkalmassá a háborús tevékenység foly
tatására. 

•Ennek az áldozatos, egész népet átfogó harcnak volt kö
szönhető, hogy a nehézségek ellenére a Hazafias Arcvonal kor
mánya be tudta tar tani a fegyverszüneti szerződésben vállalt 
kötelezettségét és ezzel hozzájárult a hitleri Németország feletti 
győzelemhez és a testvéri jugoszláv és a magyar nép teljes 
felszabadulásához. 

81 Szu. HML. 413. állag, 20 378. leltár, 3. irat, 4. lap. 
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