
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-

— 383 — 



romszázezer sebesültnek, akik az egész
ségüket, vérüket áldozták népünk sza
badságáért. Tisztelettel emlékeznek a 
felszabadításukban részt vett bolgár, 
jugoszláv, román csapatok áldozataira, 
a Magyar Kommunista Párt, a magyar 
antifasiszta és ellenállási mozgalom 
bátor harcosaira is. 

Az események jobb megértése céljá
ból — az ország felszabadításáért folyó 
hadműveletek tervezése, szervezése és 
végrehajtásuk taglalása előtt — szinte 
naplószerű pontossággal ismertetik a 
háború utolsó néhány napjának bo
nyolult kül- és belpolitikai viszonyait, a 
jelenségek mozgató erőit. Az Európában 
kialakult katonapolitikai viszonyokkal 
összefüggésben rámutatnak a Horthy-
rezsim bizonytalan, tétovázó, de za
vartságában is egyértelműen reakciós, 
nemzetáruló és szovjetellenes politi
kájára. 

Ezerkilencszáznegyvennégy nyarán a 
Vörös Hadsereg győzelmes előretörésé
nek hatására a korábban nácibarát kor
mányok egymás után változtattak ad
digi bűnös politikájukon. Augusztus 
második felében Románia fordult 
szembe az egykori baráttal, szeptember 
első napjaiban a finn kormány kér 
fegyverszünetet a szövetséges hatal
maktól, 9-én Bulgáriában üzen hadat 
a Hazafias Front kormánya a hitleri 
Németországnak. Egész Európában új 
erővel lángolt fel az antifasiszta ellen
állási mozgalom. Szlovákiában és Len
gyelországban fegyveres felkelés rob
bant ki. Párizst augusztus 25-én felsza
badították a De Gaulle vezette nem
zeti ellenállók ós partizánok. Jugoszlá
viában egész hadsereg harcolt a hitle
rista megszállók ellen. Olaszországban 
és Belgiumban szintén tömegméretű
vé fejlődött az ellenállás. 

Ezek a sorsdöntő események válaszút 
elé állították a magyar uralkodó körö
ket is. A kérdés úgy merült fel: a há
borúból való kilépés és a németekkel 
való szembefordulás politikáját vá
lasztják-e, vagy tovább kitartanak a 
náci szövetség mellett, folytatják a há
borút és romlásba döntik az orszá
got? 

A határozott elképzelés és cselekvés 
helyett azonban tétovázás, félelemből 
fakadó fejetlenség, kapkodás jellemez
te őket. Keresték ugyan a kiutat, de 
egész múltjuk, kommunistaellenes vol
tuk és németbarátságuk megakadályoz
ta őket abban, hogy belássák a há
borúból való kilépés egyetlen reális le

hetőségét, hogy fegyverszünetet kérje
nek a szövetséges hatalmaktól és szem
beforduljanak a németekkel. 

Horthy és kormánya, melynek élén 
Lakatos tábornok állt, még az utolsó 
pillanatban sem gondolt a háborúból 
való kilépésre, sőt, az október 15-i ki
ugrási komédiával is csak Hitlernek 
segítettek azáltal, hogy Szálasi kezére 
játszották át a hatalmat. Ezt a tragi
komédiát a szerzők a leghitelesebb for
rások bizonysága alapján részletesen 
taglalják. (Talán nem túlzás állítani, 
hogy ennek a tanulmánygyűjtemény
nek a legkidolgozottabb és legismeret-
lenebb anyagai éppen azok az írások, 
amelyek a magyar uralkodó körök há
ború befejezése előtti, ravaszságában is 
rövidlátó katonapolitikáját jellemzik.) 

A magyar uralkodó körök népellenes, 
önző politikája következtében a szov
jet hadvezetésnek nem maradt más vá
lasztási lehetősége, mint fegyverrel 
zúzni szét az országot megszállva tar
tó náci hadigépezetet és az őt támoga
tó horthysta erőszakszervezetet. 

Az általános politikai helyzetkép fel
vázolását követően a szerzők sorra 
elemzik az ország felszabadításáért fo
lyó harc három nagy szakaszát, a deb
receni hadművelet összefoglaló néven 
ismert tiszántúli harcokat, a Közép-
Magyarország és Budapest felszabadí
tását eredményező küzdelemsorozatot, 
a balatoni és a dunántúli hadművele
teket. Az események hiteles történeté
nek leírását az egyes harccselekmények 
megtervezésének, megszervezésének és 
előkészítésének, valamint anyagi és 
technikai biztosításának, a harcok le
folyásának drámai megjelenítése színe
zi. Kiváltképpen figyelmet érdemel, 
hogy a szerzők nemcsak leírják a tör
ténteket, hanem elemzik is őket. Állást 
foglalnak minden lényeges kérdésben, 
levonják a tanulságokat. Egyszóval 
marxista szemlélettel vizsgálják a tör
ténteket. 

A felszabadító hadműveletek tagla
lása kapcsán megvilágítják a náci Né
metország és a még szövetséges ma
gyar haderő hadászati és katonapoli
tikai helyzetének alakulását is. Kivált
képpen érdekes, miként mutatják be 
a szerzők a katonatömegek — a kor
mány politikájától és akaratától füg
getlen — állásfoglalását. Azt a bomlási 
folyamatot, amely megindult és meg
állíthatatlanul folyt egészen az ország 
felszabadításáig. Mindezen kívül szól-
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nak a fegyveres harcokban részt vevő 
magyar ellenállók és partizánok bá
tor tetteiről, az Ideiglenes Kormány 
által szervezett új, demokratikus had
sereg megalakulásának kezdeteiről, il
letve a nácik elleni harcba való be
kapcsolódásáról. 

A magyar és a szovjet hadtörténé
szek nemes szándékának eredménye
ként született művel a szerzők mara
dandót alkottak. Amikor a hősökre 
emlékeznek és emlékeztetnek, egyben 
figyelmeztetnek is arra a sötét kor
szakra, amelyben olv kegyetlen rabság 
sújtotta népünket, s amelynek dölyfös 

Ez a reprezentatív külsejű könyv 
1974 végén jelent meg az osztrák köny
vesboltok kirakataiban. Borítólapján 
művészi fotómontázs (a 74. oldalon a 
kötetben is megtalálható), amelynek 
szimbolikus jelentését a korszakot kö
zelebbről ismerő hadtörténésznek nem 
nehéz felismerni. Az előtérben osztrák 
zászlón két dragonyos-sisak, keresztbe 
fektetve rajtuk egy 1845-ben rendsze
resített porosz lovassági kard. A hát
térben Rudolf von Ottenfeld „Die Ar
meegeschützreserve nach der Schlacht 
Königgrätz"1 című nagyméretű festmé
nyének egy részlete látható. A néma 
ágyúk mellett katonák holttestei, lovak 
kadáverei, s a tompa színek csak fo
kozzák mindazt a hatást, amely a há
ború borzalmairól általában az embe
rek képzeletében él. 

A könyv szövegrészének szerzőjét, 
Johann C. Allmayer-Becket, az oszt
rák Hadtörténelmi Múzeum (Hadtudo
mányi Intézet) igazgatóját, részleteseb
ben nem szükséges bemutatni. Katonai, 
hadtörténelmi folyóiratok hasábjain, 
valamint önálló kiadványókkal folya
matosan jelentkezik, így munkássága, 
legalábbis szakmai körökben, megíté-

* A k.(u.)k. hadsereg 1848—1914. 
1 „A hadsereg tüzértartaléka a KÖnig-

grätzi csata után". Sokan azonban „Die Bat
terie der Toten" néven ismerik, amelyen 
azt kell értenünk, hogy az üteg katonái az 
utolsó emberig kitartottak. 

urai oly rettenetes tragédiába juttat
ták nemzetünket. 

E rövid ismertetőben csupán jelezni 
lehet az eseményeknek azt a mérhe
tetlen sokaságát, amellyel a mű rész
letesen foglalkozik. Annyit azonban 
még megjegyeznék, hogy a kötet érté
két csak növeli a nyolc szerző egyéni 
stílusának változatossága, hiszen a 
könyv kilenc fejezetét hét magyar és 
egy szovjet szakember írta. S mindezt 
tetézi, hogy az irodalmi igényű mű 
megértését mintegy nyolcvanöt kép és 
tizenhat vázlat segíti. 

Sztana Béla 

lésünk szerint, jól ismert. Munkatársa, 
Erich Lessing, a képanyag (reproduk
ciók) gondozója, nemzetközileg elismert, 
haladó szellemű fotóművész, számos 
kultúrtörténeti képesalbum alkotója. 

A közös történelmünk utolsó fejeze
tét (kivéve az első világháború idő
szakát) jelölő cím már önmagában is 
„kötelez" bennünket arra, hogy a 
szomszédos Ausztriában megjelent 
könyvre felhívjuk hadtörténészeink fi
gyelmét. Szeretnénk hangsúlyozni a 
hadtörténész szót, mert annak ellenére, 
hogy a kiadó a művet elsősorban a 
szép képeket kedvelő szélesebb közön
ségnek szánta, megítélésünk szerint 
mégis nekik nyújt többet. Meríthetnek 
belőle fegyvertörténészek, egyenruha
szakértők és biztosan örömmel veszik 
kézbe azok is, akik a történelmi ese
ményekkel szívesebben ismerkednek a 
szép és a korszakra jellemző festmé
nyek és eredeti fényképfelvételek tük
rében. A munkában ugyanis több mint 
kétszáz képmelléklet található, amely
nek közel fele színes nyomdatechnikai 
eljárással készült. A fényképmellékle
tek, festmények nagyobb része az oszt
rák Hadtörténelmi Múzeum gyűjtemé
nyéhez tartozik, de találhatók itt szá
mos más bécsi közgyűjteményből (töb
bek között: Bécsi Történeti Múzeum, 
Osztrák Hadtörténelmi Levéltár, Oszt
rák Nemzeti Könyvtár stb.), sőt ma
gántulajdonból származó felvételek is. 

ALLMAYER-BECK LESSING 
DIE K.(U.)K. — ARMEE 1848—1914* 

(C. Bertelsmann Verlag, München. 1974. 254 o.) 
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