
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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végrehajtani, ám több tényező együt
tes hatásaként — amit a szerző ugyan
csak részletesen bemutat — ez a kísér
let nem járt sikerrel. 

Ekkor született meg a szovjet leg
felső parancsnokság döntése, hogy eb
be a hadműveletbe be kell vonni a 3. 
Ukrán Front csapatait is. E tevékeny
ség eseményeit a második fejezetben 
tárgyalja a szerző. Az adott időre ki
alakult hadászati, hadműveleti helyzet 
elemzéséből levont következtetései vi
lágos választ adnak arra a kérdésre, 
hogy az első időszak elgondolásával el
lentétben, hogy tudniillik a fővárost 
frontális csapással kell elfoglalni, a 
szovjet hadvezetés miért a bekerítő 
hadműveleti forma mellett döntött. 

A két Ukrán Front tevékenysége a 
kitűzött feladatok végrehajtása érdeké
ben sikerrel járt. 1944 december vé
gére a frontok csapatai kialakították 
a bekerítés külső és belső gyűrűjét és 
megkezdték a bekerítésben lévő fasisz
ta német és magyar erők felszámolását. 

A fasiszta német hadvezetés azonban 
— figyelembe véve Magyarország stra
tégiai helyzetét a délnémet területek 
megtartásában és a magyar nyers
anyag nélkülözhetetlen szerepét a há
ború továbbfolytatásához — minden 
erejével arra törekedett, hogy a kiala
kult helyzetet megváltoztassa. Ehhez 
első lépésként a Budapesten körülzárt 
erőinek felmentését kívánta elérni. 

Az erre irányuló német kísérleteket, 
az úgynevezett „Konrád" vállalkozások 
eseményeit a harmadik fejezetben mu
tatja be Tóth Sándor. 

S bár a budapesti hadművelet leírá
sa egészében izgalmas olvasmány, úgy 
tűnik, hogy ezen belül is ezeknek a 
harcoknak a bemutatása a legérdekfe-
szítőbb. Az 1945. január 1—26. között 
lezajlott három német ellencsapáshoz 
összevont fasiszta német erők nagysá
ga, a harcok hevessége mutatja azt a 
kétségbeesett erőfeszítést, amit a német 
felső hadvezetés tett kitűzött céljai 
megvalósításáért. Különösen érzékel
hető ez a harmadik ellencsapás ide
jén. 

Ugyanakkor ezek a harcok mást is 
mutattak. Megmutatták újra és újra a 
szovjet felső- és középszintű katonai 
vezetők kiváló képességeit a hadmű
velet, a harc szervezésében olyan kö
rülmények között, amikor az ellenség 
jelentős erő- és eszközfölényben volt. 
Ragyogó példáit adták ezek a harcok 
a szovjet katonák tömeges hősiességé

nek is, amely végső soron a legfőbb té
nyezője lett annak, hogy a német fa
siszták nem érték el kitűzött céljukat. 

E fejezet záróakkordjaként a szerző 
a szovjet csapatoknak azt a mesteri el
lencsapását tárgyalja, amelynek során 
az 1945. január 27. és február 11. kö
zötti időben véglegesen meghiúsult a 
fasiszta német hadvezetés minden re
ménye a budapesti gyűrűben rekedt 
több mint százezer fős fegyveres ere
je megmentésére. 

A könyv negyedik fejezete a Buda
pest ostroma címet viseli. Ebben a 
szerző azokat a harccselekményeket 
írja le, amelyek során a szovjet harco
sok súlyos, kíméletlen helységharc kö
zepette felszámolták a körülzárt ellen
séget és visszaadták a főváros lakossá
gának a szabadságot, népünknek pedig 
az ország központját. 

A bekerített ellenség felszámolása 
természetesen nem szünetelt az előző 
fejezetben tárgyalt német felmentési 
kísérletek elhárításáért vívott harcok 
idején sem. sőt nagyon is intenzíven 
folyt. 

Bár a szovjet hadvezetés — mint is
meretes — megtett mindent, hogy meg
mentse a milliós főváros lakosságát az 
ostrommal járó szenvedésektől és vesz
teségektől, hogy megóvja kulturális ér
tékeinket a pusztulástól, törekvése a 
német fasiszták háborús céljai követ
keztében nem járt sikerrel. 

Tóth Sándor újabb tényanyagok fel
használásával mutatja meg a szovjet 
parlamenterek küldetésének előkészí
tését és azokat a körülményeket, me
lyek következtében ezek a katonák 
hősi halált haltak. S bár a parlamen
terek haláláért felelős fasiszta katonai 
vezetők többször megpróbálták barba
rizmusukat tagadni, a szerző által be
mutatott adatok is bizonyítják: a té
nyek nagyon makacs dolgok, azokat 
megváltoztatni nem lehet. 

Az ostrom eseményeinek leírása köz
ben Tóth Sándor két olyan kérdésre is 
kitér, amelyek nemzeti történelmünk, 
közelebbről pedig hadseregünk törté
netéhez is kapcsolódnak. Az egyik a 
budapesti ellenállási mozgalom, a má
sik a Budai önkéntes Ezred harca a 
szovjet csapatok oldalán. Bár e kérdé
sekhez a szerző korántsem a teljes
ség igényével nyúlt, mégis, a felrakott 
mozaikkockákkal bizonyítja, hogy né
pünk körében is nagyon sokan voltak. 
akik előbb vagy utóbb, de mégis meg
értették az idők szavát és készek vol-
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tak mindent megtenni nemzeti becsü
letünk megmentéséért. 

Ennyit a krónikáról. De ugyanakkor 
azt is el kell mondanunk, hogy Tóth 
Sándor könyve korántsem csak törté
neti leírása az eseményeknek, hanem 
azok részkérdéseinek elemzéseit is el
végezte a munka során. Ehhez felhasz
nálta a jelenleg hozzáférhető szovjet, 
német és magyar levéltári anyagokat, 
azoknak a katonai vezetőknek a me
moárjait, akik részt vettek a harcok 
szervezésében és irányításában. Nem 
hagyta figyelmen kívül a magyar szer
zők tollából eddig megjelent munkákat 
sem. Ezek az anyagok adják összessé
gükben a történet hitelességét. 

Érdeme a szerzőnek, hogy a lehető
ségek adta keretek között nem kerüli 
meg annak lehetőségét sem, hogy vi
tába íszálljon egyes nyugati források 
történelemhamisító kísérleteivel is. 
Ezekben az esetekben érvei és felso
rakoztatott tényanyagai meggyőzőek. 

Egy dologra e munka kapcsán is fel 
kell hívni a történelemkutatók figyel
mét. Ez pedig az idegen nyelvű doku
mentumokban szereplő magyar hely
ségnevek kezelésének kérdése. Sokszor 
előfordul ugyanis — és ez a szóban for
gó munkában is tapasztalható —, hogy 
a dokumentumokban a helységnevek 
többféleképpen szerepelnek, s mi is 

úgy szerepeltetjük őket, holott min
den esetben ugyanarról a helységről 
van szó. Ez zavart okozhat. 

Végezetül még egy kis megjegyzést. 
Tóth Sándor a harmadik fejezet végén 
egy rövid összefoglalót ad az ország 
helyzetének alakulásáról a budapesti 
hadművelet kezdetétől a főváros beke
rítéséig. Itt többek között szól az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány megala
kulásáról és tevékenységéről is. Talán 
nem lett volna érdektelen, ha néhány 
mondatban utalt volna a kormánynak 
az új magyar haderő megszervezésére 
irányuló elgondolásaira, hiszen ennek 
körvonalai ekkor már eléggé világosan 
kirajzolódtak. 

összességében elmondható, hogy 
Tóth Sándor könyve, a „Budapest fel
szabadítása" méltó módon járult hozzá 
a felszabadulásunk 30. évfordulójáról 
történt ünnepi megemlékezésekhez. Iz
galmas olvasmány ez azok számára is, 
akik a saját maguk által átélt esemé
nyeket akarják felidézni és azoknak 
is, akiknek ezek az események már 
„csak" mint történelem jelennek meg. 
S ami ezeken túl egyáltalán nem le
becsülendő, hadtörténeti irodalmunk 
ismét egy jelentős tudományos mun
kával lett gazdagabb. 

Mues Sándor 

MAGYARORSZÁG FELSZABADÍTÁSA 
(Zrínyi Katonai Kiadó—Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 1975. 417. p.) 

A hazánk felszabadítása 30. évfor
dulójának errTékére készült tanul
mánykötet népünk történelmének 
egyik, tragikumában is legragyogóbb 
fejezetéről, a magyar nép szabadságát 
és függetlenségét, a demokratikus újjá
születést eredményező fegyveres har
cok történetéről szól. Az ismert ma
gyar és szovjet hadtörténészek összefo
gásából született műben a szerzők hi
telesen és szenvedélyesen szólnak a 
Vörös Hadsereg Magyarország terüle
tén százkilencvennégy napig tartó drá
mai küzdelméről, amely 1945. április 
4-én a német fasiszta hadsereg és a 
csatlós magyar kormány fegyveres ere
jének szétzúzásával ért véget. 

Történészeink az elmúlt harminc 
esztendőben számos monográfiában, ta

nulmányban és cikkben foglalkoztak e 
fölöttébb jelentős eseménysorozat egyik 
vagy másik részkérdésével. 

E kötet szerzői arra törekedtek, hogy 
a múló idő során napvilágra került, 
vagy a levéltárak mélyéről szorgos 
munkával felkutatott dokumentumok, 
az itthoni és a határainkon kívüli for
rásanyagok (hadműveleti okmányok, 
összefoglaló jelentések, naplójegyzetek, 
távirati közlemények, titkos levelezé
sek, országgyűlési jegyzőkönyvek) és 
emlékiratok sokasága alapján átfogó ké
pet adjanak hazánk felszabadításának 
lehető leghitelesebb történetéről. Arra 
törekedtek, hogy művükkel emléket ál
lítsanak annak a másfél százezer hős 
szovjet katonának, akik a legdrágáb
bat, az életüket, annak a csaknem há-
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