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Horthyék katasztrófapolitikája 1944 őszén 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest. 1974. 243 p.) 

A felszabadulásunk 30. évfordulójára 
második, átdolgozott kiadásban megje
lent monográfia legújabbkori történel
münk legnagyobb jelentőségű forduló
jának kezdetét tárja fel és elemzi sok
oldalúan, katonai és politikai összefüg
géseiben, tényleges szerepüknek meg
felelően véve számba az objektív fo
lyamatokat és a szubjektív tényezőket. 
Az átdolgozás során a szerző jól hasz
nosította a történettudomány utóbbi 
éveiben elért eredményeit és saját, új 
területekre is kiterjesztett kutatásait. 

Művében a korábbinál árnyaltabb, 
adatokban gazdagabb, részletesebb és 
pontosabb képet ad 1944 nyara-ősze 
magyar vonatkozású politikai és kato
napolitikai problematikájáról, annak 
kibontásakor helyesen súlypontoz, 
elemzései, értékelései kellően bizonyí
tottak és meggyőzőek. A katonai ese
mények tárgyalása során — az előző 
kiadástól eltérően — nem csupán a 
főirányra és a Plijev lovas-gépesített 
csoport tevékenységére koncentrál, ha
nem kellő figyelmet fordít a szárnya
kon lezajlott harccselekmények ábrá
zolására is. Arra törekszik, hogy teljes
ségükben mutassa be a tiszántúli had
színtéren történteket a különböző irá
nyokban és kölcsönös egymásra hatá
sukban. A harci eseményeket szaksze
rűen, de a nem történész olvasó szá
mára is jól érthető módon írja le, ko
rábbi állásfoglalásait új részletek 
elemzésével és értékelésével gazdagítja. 

A monográfia szerkezetileg két rész
ből áll. Az első rész az 1944 nyarára 
kialakult általános hadászati helyzetbe 
ágyazva vizsgálja a fasiszta Németor

szággal való szakítás lehetőségeit, fel
tételeit, mutat rá a Magyarország meg
tartásához fűződött német érdekekre és 
elemzi a Lakatos-kormány katonapo
litikai koncepcióját, tevékenységét a 
fegyverszüneti küldöttség Moszkvába 
indításáig, ölvedi jól mutatja be, 
hogy Horthy és környezete, a katonai 
események hatására, végre belátta a 
Hitlerrel történő szakítás szükségessé
gét, de ezt katonai szembefordulás nél
kül szerette volna végrehajtani. Ezért 
taktikázott az utolsó pillanatig, s ful
ladt kudarcba — szükségszerűen — elő
készítetlen kiugrási kísérlete. 

Meggyőzően ábrázolja Horthy kulcs
szerepét az események alakulásában, 
bár nem ártott volna Lakatos minisz
terelnök személyes felelősségének meg
fogalmazása sem. Lakatos tevékenysé
gének tárgyalása kellő helyet kap 
ugyan a monográfiában, de szerepé
nek összefoglaló értékelésére nem ke
rült sor. 

A szerző helyesen látja, hogy a né
metekkel való szakítás és a fegyveres 
szembefordulás egyazon kérdés egy
mástól elválaszthatatlan két oldala, s 
ebben az összefüggésben döntő fontos
ságú a hadsereg magatartása. Ennek 
megfelelő részletességgel foglalkozik a 
tisztikarban erre az időre végbement 
differenciálódással, plasztikusan meg
rajzolva az egyes csoportok politikai 
arculatát. A nagy többség passzivitásá
nak okait kutatva — a korábbitól el
térően — figyelmet fordít az antifasisz
ta erők katonaság iránt tanúsított ma
gatartásának konkrét elemzésére, ér
tékelésére is. 
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Horthy és a Lakatos-kormány poli
tikai lépéseit nyomon követve meggyő
zően bizonyítja, hogy a katonai hely
zet alakulásából felemás következteté
seket vontak le, vágyaik, nem a reali
tások diktálták cselekedeteiket. A re
cenzens szívesen vette volna a választ 
arra is, miért változtatta meg előző 
napi határozatát az 1944. augusztus 26-i 
minisztertanács a Dél-Erdély elleni tá
madás kérdésében. 

A mű második része a Tiszántúl fel
szabadításáért folytatott harccselekmé
nyeket tárgyalja, szoros összefüggésben 
a kiugrási kísérlet előkészítésének és 
kudarcának következményeivel. Rész
letesen — és az előző kiadástól elté
rően — a teljesség igényével ismerteti, 
értékeli a felek helyzetét, erőviszo
nyait és terveit. A német tervek és 
szándékolt intézkedések tárgyalása 
kapcsán az olvasó tájékozódását jól 
szolgálta volna a többször említett „A" 
állások, illetve a „G" vonal helyének 
és funkciójának megjelölése, ölvedi 
a debreceni hadművelet leírásával, az 
események változásainak bemutatásával 
hűen érzékelteti az arcvonal különbö
ző pontjain kialakult helyzet feszült
ségét, drámaiságát, a harcok dinamiz

musát, a felek erőfeszítéseinek mére
teit. Adatgazdag ábrázolásának nagy 
erénye, hogy plasztikusan láttatja 
mindkét oldal tevékenységét és megcá
folja a nyugatnémet hadtörténeti iro
dalomban tapasztalható ferdítéseket. 

A kiugrási előkészületek tárgyalása 
kapcsán ölvedi határozottan állást 
foglal amellett, hogy a magyar csapa
toknak október 11-e után nem vissza
vonulási parancsot kellett volna adni, 
hanem utasítást a szovjet csapatokkal 
való kapcsolatteremtésre és az együtt
működés módozatainak tisztázására. 
Ebben az összefüggésben értékeli Vö
rös vezérkari főnök „sürgönypárbaját" 
Guderian vezérezredessel. Helyesen ál
lapítja meg, hogy a szakítási kísérletet 
nem a német túlerő buktatta meg, ha
nem a siker feltételeit biztosító konk
rét intézkedések hiánya. 

Ölvedi Ignác könyvének átdolgozott 
kiadása minden tekintetben bizonyítja, 
hogy a szerző az első kiadás óta szá
mottevően gyarapította kutatási ered
ményeit. Műve értékes, időálló alkotás, 
1944 ősze magyar történetének sokol
dalú, elmélyült ábrázolása. 

Tóth Sándor 

TÓTH SÁNDOR 
BUDAPEST FELSZABADÍTÁSA 

1944—1945 
(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest. 1975. 288 o.) 

Hazánk felszabadulásának 30. évfor
dulója alkalmából történészeink több 
történeti munkát tettek közzé. Ezek so
rában számos írás idézte fel a Vörös 
Hadsereg heroikus küzdelmét, amelyet 
népünk szabadságáért vívott. Tóth 
Sándor könyve, amely a fővárosunk fel
szabadításáért lefolyt harcok hite-les 
krónikája, szintén e munkák sorába 
tartozik. 

A szerző már eddig is több könyvet 
és tanulmányt szentelt a Vörös Had
sereg hazánk felszabadításáért vívott 
harcainak, miközben természetesen 
foglalkozott a Budapestért lefolyt küz
delemmel is. Budapest felszabadítása 
című könyve azonban mégsem egysze

rű megismétlése a már eddig publikált 
anyagoknak, hanem jóval több annál. 
Ezt a „többet" elsősorban tartalmi vo
natkozásban értem, bár a hadművelet 
maga is meglehetősen hosszú ideig tar
tott, aminek következtében a tény
anyag is meglehetősen felduzzadt. 

Tóth Sándor a Budapest felszabadí
tásáért vívott harcok történetét négy 
fejezetben tárgyalja. Az első fejezet
ben elemzi azokat az okokat;, amelyek 
arra ösztökélték a legfelsőbb szovjet 
vezetést, hogy Budapest mielőbbi fel
szabadítását szorgalmazza. Elmondja, 
hogy ezt a feladatot az első időszak
ban csupán a 2. Ukrán Front néhány 
kijelölt magasabbegységével kívánták 
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