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A M. KIR. 1. HONVÉD HADSEREG PARANCSNOKSÁGA 
ÉS AZ 1944. OKTÓBER 15-1 KORMÁNYZÓI PROKLAMÁCIÓ 

Helyzet a délnyugati hadszíntéren a iasi—kisinyovi hadászati fordulat után 

A náci hadvezetés Romániának és Bulgáriának a szövetségesek oldalára történt 
átállása után gazdasági és hadászati okokból egyaránt rendkívüli fontosságot tulaj
donított Csehszlovákia, Magyarország és Jugoszlávia megtartásának. A Vörös Had
sereg további előretörése a Budapest—Bécs hadászati irányban komoly veszélyt 
jelentett Németország nagyfontosságú hadigazdasági bázisaira: a csehországi, az 
ausztriai és a dél-németországi központokra. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy 
Magyarország hadosztályokat, értékes, pótolhatatlan nyersanyagokat: olajat, 
bauxitot és élelmiszert adott a Wehrmachtnak. A román kőolaj elvesztése után 
hazánk különösen fontossá vált az üzemanyagellátás vonatkozásában. 1945 őszén 
gyakran megtörtént, hogy üzemanyaghiány miatt a tengeralattjárók csak part
közeiben tevékenykedtek, korlátozni kellett a repülőgépek és a harckocsicsapatok 
bevetését is. 

Az Oberkommando des Heeres (OKH) az új helyzetben a Keleti-, a Déli-Kárpátok 
vonulatára és a Kárpát-medence megtartására alapozta elgondolását. A kelet
szerbiai és a szlovákiai védelem között Magyarországon egy több védőövből álló 
rendszert terveztek kiépíteni. Elgondolásuknak kedvezett, hogy Horthy Miklós nem 
készült követni a román példát. Tervüket jelentősen megzavarta azonban a 2. Ukrán 
Front főerőinek gyors átkelése a Deli-Kárpátokon és balszárny-csapatainak nem 
várt kijutása Arad-é3zaknyugat körzetébe. A Dél-Erdélyben gyülekező szovjet 
és az alárendeltségükbe utalt román hadosztályok1 előrevetítettek egy új, nagysza
bású támadó hadműveletet Magyarországon. Heinz Guderian vezérezredes, az OKH 
vezérkarának főnöke 1944. szeptember 30-án keltezett l/A Nr. 440608/44. Gkdos sz. 
utasításában védelemre és támadásra egyaránt intézkedett. A Magyarországon 
gyülekező és átszervezés alatt lévő német ,,Dél" hadseregcsoport elé az alábbi fel
adatokat állította: „A Keleti-Kárpátok vonalának megtartása mellett készüljön fel 
támadó hadműveletre a Déli-Kárpátokból északnyugat és nyugat felé előrenyomuló 
ellenség ellen... Gyors kötelékeit a Tiszától keletre összpontosítsa és Debrecen déli 
térségéből lépjen ütközetbe. Először mérjen csapást a Kárpátok kijáratától nyugatra 
levő ellenségre, vágja el hátsó összeköttetésétől, majd ezen erők megsemmisítése 
után élesen délkeletre fordulva nyomuljon előre a Kárpátokig és vegyen birtokba 

1 1944. szeptember 9-én az 1. és 4. román hadsereget, összesen 17 hadosztályt a 2. Ukrán Front hadműveleti alá
rendeltségébe utalták. Lásd: Romania in rasboiul antihitlerist. (23. august 1944.—9. mai 1945.) Bucuresti, 1966. 
635., 648. o., Anexa 4., 5. 
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olyan terepszakaszt, amelyet a tél folyamán kisebb erőkkel is meg lehet tartani..."2 

Az intézkedés szerint a támadás második üteméhez csatlakoznia kellett az észak
erdélyi csoportnak is. Siker esetén az arcvonalat a Kárpátok hegyláncára alapozva a 
kelet-szerbiai hegyekből a Duklai-hágóig szándékoztak stabilizálni. Az Oberkom
mando des Heeres elgondolásának kedvezett, hogy a Magyarországon védekező 
„Dél" hadseregcsoport bal szomszédja az 1. német páncélos hadsereg és az 1. magyar 
hadsereg szilárdan tartotta védelmi állásait az Északi-Kárpátokban, a Beszkidekben 
és a Máramarosi havasokban. Guderian vezérezredes külön utasításban követelte 
hogy folytassák az állások építését az ország mélységében is. Erre azért van szükség 
— hangsúlyozta a parancs —, hogy ,,...az ellenség váratlan áttörése esetére — biz
tosításként — megerődített jellegű hátsóbb felfogó állásunk legyen, amit szlovák föl
dön továbbfejleszthetünk és így összefüggésbe hozzuk ... a felső-sziléziai »A« rend
szerrel." Elrendelte még, hogy a „főváros védelmére Budapesttől keletre szemre
vételezzenek hídfőt és ennek kiépítését szorgalmazzák."3 

Az OKH vezérkar főnöke által elrendelt tervek végrehajtására 1944 október ele
jén a bolgár—görög határtól, a Duklai-hágóig az „F" , a „Dél" és az „A" hadsereg
csoportok készültek. A szovjet—német arcvonalra felvonultatott 207 német—ma
gyar hadosztályból (dandárból) 86, azaz az összerők 41,8%-a a délnyugati hadszínté
ren tevékenykedett.4 A német hadműveleti vezetés arra számított, hogy szovjet tá
madás esetén manőverezéssel, mindig ott ahol szükséges, létre tudja hozni az erő
fölényt, sőt hadseregcsoportjai megerősítését is így tervezte. 

A szovjet hadvezetés terve 1944 szeptember végén, október elején ,Dél" 
és az „ F " hadseregcsoportok szétverése és kapunyitás volt az előnyomuláshoz a 
Budapest—Bécs hadászati irányban. A délnyugati hadszíntéren kialakult hadászati
hadműveleti helyzet, valamint az ellenség várható tevékenységének tanulmányo
zása és elemzése után úgy döntött, hogy nem ad lélegzetvételnyi szünetet sem, meg
akadályozza sorai rendezését, megvert hadseregcsoportjai újbóli feltöltését. Elhatá
rozta, hogy hadműveleti szünet beiktatása nélkül megkezdi az egységes hadászati 
és katonapolitikai célok megvalósítására irányuló hadműveleteket. Megtisztítja a 
németektől Szlovákiát, Kárpát-Ukrajnát, Észak-Erdélyt, segítséget nyújt Jugoszlá
via keleti részének ós fővárosának felszabadításához, kilépteti a háborúból Magyar
országot, megnyitja az utat Ausztria és Dél-Németország felé. A szovjet vezérkar 
az elhatározás meghozatalánál azt is számításba vette, hogy Magyarország kilép
tetése esetén csapatai könnyen eljuthatnak Csehszlovákiába és innen, délről, támad
hatják Németországot. Arra is utalt az értékelés, ha megvalósulhat a Vörös Hadse
reg gyors előretörése Magyarországon, akkor lehetséges, hogy csapást mérjenek a 
a német csapatok hadtápvonalaira és elvágják visszavonulási útvonalaikat.5 Egy 
ilyen manőver nagyon fontos lett volna a háború utolsó szakaszában. Végrehajtását 
nagymértékben segíthette volna Magyarország szakítása és szembefordulása Német
országgal. A szovjet hadsereg ehhez minden segítséget kész volt megadni orszá
gunknak. 

A szovjet főhadiszállás a feladat meghatározásánál szeptember közepén még a 
2. Ukrán Front tevékenységét hozta előre : Kolozsvár—Debrecen—Miskolc általános 
irányban követelte a támadást. A front balszárny-csapatainak sikeres tevékenysége 

4 
2 Hadtörténelmi Levéltár (HL) Film tár: 1258. sz. tekercs. Kriegstagebuch des Oberkommandos der Heeresgruppe 

Südukraine. (Szeptember 24-től Heeresgruppe Süd) A továbbiakban KTB/H. Gr. Süd. 6742. sz. irat. A hadművelet, 
illetve a német ellentámadás a „Zigeunerbaron" (Cigánybáró) fedőnevet kapta. Megindítását október 12-re ter
vezték. 

3 Uo. 6619. sz. irat. L. még erre vonatkozóan Ölvedi Ignác: Adalékok a német—magyar katonai viszony alakulá
sához (1944. szeptember 8-a után) és a debreceni hadművelet előkészítéséhez. Hadtörténelmi Közlemények, (HK), 
1969/3. 435—463. o. és 4. sz. 587—603. o. 

4 Szbornyik matyerialov po szasztavy grupirovki i peregrupirovki szuhoputnih vojszk fasisztszkoj Germanyii 
i vojszkbivsix jejo szatyelitov na szovjetszko-germanszkom frontye 1941—1945. gg. Vipuszk 4. Moszkva, 1956.174— 
182. o. 

5 Sz. M. Stemenko: A vezérkar a háború éveiben. (Második könyv). Bp., 1975. 252—262. o. 
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Arad környékén, váratlan gyors kilépése a hegyek közül kedvező feltételeket létesí
tett a Magyarország belsejébe irányuló döntő csapások végrehajtásához. R. I. Mali-
novszkij, a Szovjetunió marsallja — a 2. Ukrán Front parancsnoka —, szeptember 
24-i jelentésében rámutatott arra, hogy Eszak-Erdélyben csapatai nem értek el 
számottevő eredményt, Arad-északnyugat körzetében viszont nem ütköztek szer
vezett ellenállásba. Javasolta és kérte a főparancsnok hozzájárulását, hogy a fő
erőit átcsoportosítsa Arad-északnyugatra és a főcsapást Nagyvárad—Debrecen— 
Nyíregyháza felé mérjék. G. K. Zsukov, a Szovjetunió marsallja is támogatta Mali-
novszkij javaslatát. A front parancsnoka értékelésénél figyelembe vette, hogy a szov
jet csapatok megjelenése Debrecen és Szolnok alatt érzékenyebben érinti a magyaro
kat, mint az észak-erdélyi előnyomulás. Várható volt, hogy a betörés Magyarország 
szívébe tovább fogja élezni a német—magyar viszonyt, és a szovjet sikerek hatására 
Horthy Miklós is szakít a németekkel. 

A hadműveleti helyzetelemzést folytatva a szovjet vezérkar úgy értékelt, hogy a 2. 
Ukrán Front támadása Debrecen—Nyíregyháza—Csap irányában és ezen városok el
foglalása a német—magyar észak-erdélyi erők bekerítését eredményezheti, amit csak 
abban az esetben kerülhetnek el, ha még Nyíregyháza elvesztése előtt feladják 
észak-erdélyi állásaikat és megkezdik a visszavonulást a Tisza mögé. A Tiszántúl 
szerepét az is növelte, hogy ez a vidék — Észak-Erdély erdős, hegyes, dombos tere
pével ellentétben — lehetővé tette valamennyi fegyvernem alkalmazását és manő
verezését. ,,A debreceni irányt rendkívül kedvezőnek, sokat ígérőnek láttuk" — 
írja Sz. M. Stemenko hadseregtábornok. Debrecen térségéből könnyen lehet több 
irányba támadni keletre és északkeletre a németeknek a Kárpátokban levő hadtáp
területei és erői ellen; az 1. német páncélos hadsereg és az 1. magyar hadsereg vissza
vonulási útvonalainak elvágására ; északnyugatra Szlovákiába és nyugatra Budapest 
felé. Fokozta még e térség jelentőségét az, hogy Nagyvárad—Szeged között az Arad— 
Szolnok—-Budapest hadműveleti irány lezárására nem volt összefüggő, előkészített 
védelem és ezen az arcvonalszakaszon alapvetően magyar csapatok tevékenyked
tek.6 

A délnyugati hadszíntéren tervbe vett hadműveleteket a szovjet főhadiszállás 
a 3., a 2. és a 4. Ukrán Frontra ruházta. Ezek láncszerű összekapcsolása nagyszerű 
példája volt a hadászati és a hadműveleti együttműködésnek. A 2. és a 4. Ukrán 
Front összetartó irányokban (Ungvár—Csap) mérik főcsapásukat, eredményeik 
és sikereik kölcsönösen hatnak egymásra. Hasonlóan kölcsönös az eg}'üttműködés 
a 2. és a 3. Ukrán Front között is, biztosítják egymás szárnyait. Figyelmet érdemel 
a főhadiszállás ama döntése is, hogy a frontok a hadműveleteiket pár napos el
téréssel indítják. A 3. Ukrán Front szeptember 28-án, a 4. október l-jén és a 2. pedig 
október 6-án kezdi a támadást. Ezzel, úgy vélték, megzavarják az ellenség tájéko
zódását és meghiúsítják saját terveik felfedését; a hadműveletek eltérő kezdésének 
időpontja megfosztja a német hadseregcsoportokat a manőverezéstől. 

így kapcsolódtak egymáshoz a németek déli szárnyának széttörésére irányuló 
front hadmű veletek, amelyek — amellett, hogy önállóak voltak — a délnyugati had
színtéren lévő német csoportosítások egymástól való elvágására és részenkénti meg
semmisítésére irányultak. 

Ezekkel a hadászati elgondolásokkal és tervekkel léptek ütközetbe a felek főerői 
a szovjet—német arcvonal déli szárnyán 1944 szeptember végén és október elején. 
A Baltikumban és Kelet-Lengyelországban szétvert német csoportosítások után 
a szovjet hadsereg erőkifejtésének és tevékenységének térsége a Kárpát-medence, 
a Duna—Tisza vidéke lett, Budapest—Bécs főiránnyal. 

6 Uo. 262—263. o. L. még erre vonatkozóan : Ölvedi Ignác : Katonapolitikai és hadászati elgondolások a kelet-magyar
országi hadműveletekre. Honvédelem, 1984/10. sz., 100—110. o. 
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A „Wintersport" hadmozdulat 
(Az 1. hadsereg visszavonása a Kárpátok fő hegylánca mögé, az Árpád vonalba)' 

Székely László vezérkari ezredes8, az 1. hadsereg hadműveleti osztályának vezetője 
1944. szeptember 22-én az alábbiakat jegyezte be naplójába. „Saját véleményem: 
kár a harcot tovább folytatni. Ez a háború biztosan elveszett. Minden egyes ember 
feleslegesen hal meg. Az 1. hadsereg itt el lesz vágva, Szolnokot az orosz hamarosan 
eléri, mi csak Kassa felé vonhatjuk ki magunkat. De mi a célja az egésznek ? Azon
nali fegyverszünet kellene !"9 

A 4. Ukrán Front 18. hadseregének és 17. gárda-lövészhadtestének hadműveleti 
és harcászati sikerei arra kényszerítették az 1. hadsereg parancsnokságát, hogy szor
galmazza a magyar csapatok visszavételének engedélyezését a főhegylánc mögé. 
Guderian vezérezredes, szeptember 22-én éjjel engedélyezte, hogy az 1. hadsereg 
a jobb szárnyán visszavegye arcvonalát az államhatár mögött húzódó Árpád-vonalba, 
a bal szárnyán pedig az ungvári, munkácsi és huszti hadműveleti irányokat lezáró 
tábori állásokba. A visszavonulási manővert szeptember 25-ről 26-ra, illetve 26-ról 
27-re virradó éjszakán hajtották végre. A hátra vonás biztosítására a Hunyadi-, illetve 
a Szent László-állásokban a hágók felé vezető utak lezárására egy-egy tüzérséggel is 
megerősített zászlóalj maradt vissza utóvódnek. Ezek csak erős szovjet nyomásra és 
külön engedéllyel jöhettek hátra. A hadsereg vezetése a magyar vezérkarral egyetér
tésben abból indult ki, hogy a csapatok az Árpád-vonalban és a bal szárnyon kiépí
tett tábori védőövekben kevesebb erővel eredményesebben védekezhetnek, mint 
a Hunyadi- és a Szent László-állásokban (L. a térképvázlatot a 446. oldalon!). 
A vázlat azt is szemlélteti, hogy szeptember végére a német csapatok végleg ki
vonásra kerültek az 1. hadsereg arcvonalából. 

7 Az Árpád-állások kiépített rendszere Németmokra—Brusztura—Kőrösmező—Tiszabogdány—Havasmezö— 
Vasér és Borsa vonalában húzódott. Alapvetően a völgyek lezárására 1943/44-ben épült vasbeton állások rendszere 
volt. Ezzel párhuzamosan Borsától délre a Radnai-hágó, illetve a Borgói hegység völgyeinek lezárására az Árpád-
vonalhoz hasonló erődök épültek Őradnán, Nagyiiván, Tihaházán, Marosborgón, Borgótihán és Borgóbesztercén. 
Az ungvári, munkácsi és a huszti hadműveleti irányok lezárására idő-és anyaghiány miatt hasonló rendszerek kiépí
tésére nem került sor, azokat csak kijelölték. Ezekben az irányokban a kor követelményeinek megfelelő tábori jellegű 
védelmet igyekeztek létesíteni. Gyakran azonban az egész védelmi rendszerre használták az Arpád-állások megneve
zést. 

A szovjet szakirodalomban az ungvári és munkácsi hadműveleti irányok jó műszaki megerődítéséről írnak. „Még 
jobban meg volt erődítve az ungvári irány, mivel ez zárta el a kijutást Kárpátalja fontos pontjához, Ungvár város
hoz. Az Uzsoki-hágó előtt az ellenség hatalmas védelmi csomópontot létesített. Az államhatár mentén, a magaslatok 
lejtőin keresztül húzódó előretolt perem vonalon futóárkokat és lövészgödröket ástak, sűrű drótakadályok hálózatát 
hozták létre. A peremvonal elé négysoros harckocsiakadályt állítottak: sáncfal- és harckocsiárok-vonalat, fatorlasz-
vonalat, aknamezővonalat, majd megint harckocsiárkokat. Az ellenség a hidakat, az utakat, és a vasúti alagutakat 
robbantásra készítette elő. A jobb látás és kilövés biztosítása végett a peremvonal előtt nagy szakaszon kiirtotta az 
erdőt. Az Uzsoki-hágón túl, a műút mentén, 40 kilométer mélységig hat tartós jellegű védelmi csomópont zárta el az 
átjárókat az Ung folyó völgyében. (A. A. Grecsko: A Kárpátokon át. Bp., 1977. 82. o.) 

8 Székely László (1901—1984) vezérkari ezredes, 1944. október 18-ig az 1. hadsereg hadműveleti osztályának 
vezetője volt. Miklós Béla vezérezredes és Kéri Kálmán vezérkari ezredes közlés nélküli átmeneteié a 4. Ukrán Front
hoz meglepte és kellemetlenül érintette, amiért bizalmatlanok voltak hozzá. Ennek ellenére Heinrici utasítását, hogy
adjon ki a parancsnokot és a vezérkari főnököt elítélő parancsot, nem teljesítette. Október 18-án, miután tájékoztatta 
a Szálasi Ferenc által kinevezett ú] parancsnokot, László Dezső altábornagyot — a hadsereg vezérkari főnöki beosztás 
felkínálása ellenére — azonnali felmentését kérte. Budapestre jött, de Szálasi hungarista hadseregébe szolgálattételre 
nem jelentkezett és novemberben átszökött a szovjet csapatokhoz. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulása után 
a 2. Ukrán Front parancsnoksága átadta a honvédelmi minisztériumnak, bekapcsolódott a néphadsereg szervezésébe 
Kinevezték a 6. hadosztály parancsnokává. 1945. 09. 15-én — 1944. január 1-i ranggal —előléptették vezérőrnaggyá. 
(10. sz. HK. 1945.10.15. 182. o.) 1946-ban a honvédelmi minisztériumba helyezték, a Katonai Csoportfőnökség veze
tésével bízták meg, de 1947. 10. 1-vel 46 éves korában nyugállományba helyezték. Az eljárást igazságtalannak tar
totta, de próbálta megérteni és elment szakmát tanulni. 1948-ban lakásából kitelepítették, vidékre, szükséglakásba. 
Ezt nem tudta megérteni, sem elviselni és elhagyta hazáját; az USA-ban telepedett le, mint munkás dolgozott 1963-ig, 
nyugdíjba vonulásáig. Hazája ellen rágalmazó kifjelentést soha nem tett és az 1. hadsereggel kapcsolatos feljegyzéseit 
készségesen rendelkezésremre bocsátotta. 1984-ben halt meg. Az volt a kívánsága, hogy hamvait hozzák haza és 
Tahitótfalu temetőjében helyezzék örök nyugalomra. Temetésén a 6. hadosztály nevében küldöttség vett részt és sír
jára a 45-ösök nevében koszorút helyezett. 

9 HL A m. kir. 1. honvéd hadsereg iratai, ölvedi Ignác gyűjteménye. (A továbbiakban: Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. 
gyűjteménye) Székely László vezérkari ezredes hadműveleti naplója, 15. o. 
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A „Wintersport" hadmozdulat befejezése után az 1. hadsereg hadműveleti hely
zete (hadrendje) a következő volt :10 

A Lupkow-hágótól az Uzsoki-szorosig a III . hadtest (parancsnoka: Aggteleky 
Béla altábornagy, október 10-től Hollósy-Kuty László altábornagy) arcvonalszaka
sza húzódott. Bal szárnyán a 2. hegyidandár (pk.: Rumy Lajos ezredes). A hadtest 
jobb szárnyán az Uzsoki-hágó térségében a 6. gyaloghadosztály (pk. : Karátsony 
László vezérőrnagy) védett. Uzsoktól délre, zömmel a Vereckei-hágó térségében Álgya-
Pap Zoltán vezérőrnagy parancsnoksága alatt az V. hadtest vonult fel a 13. gyalog
hadosztállyal (pk.: Hankovszky Gyula vezérőrnagy) és az 1. hegyidandárral (pk.: 
Loskay Ferenc vezérőrnagy). Végül a Toronyai-, a Pantyr- és a Tatár-hágó tér
ségének védelmét a VI. hadtest (pk. : Farkas Ferenc altábornagy) látta el. Aláren
deltségébe tartoztak a 16. (pk. : Vasváry József vezérőrnagy), a 10. (pk. : Kudriczy 
István vezérőrnagy) és a 24. (pk. : Markóczy János vezérőrnagy) gyaloghadosztályok. 
A 66. határvédelmi csoport és a 63. határvédelmi portyázó osztály, mint a hadtest 
tartaléka, Tiszabogdány területén gyülekezett. A hadsereg az erők-eszközök zömét 
jobb szárnyán, az Árpád-vonalban összpontosította. A hadsereg [törzsszállása Husz-
ton maradt. Tartalékában az 1. ejtőernyős ezred volt. 

A visszavonulás után a hadsereg vezetése és a csapatok már nagyon elérkezett
nek vélték az időt a fegyverszünetre és bíztak abban, hogy előbb-utóbb Magyarország 
is követi a többi volt szövetséges példáját. 1944 szeptember végén már csak Hor
vátország, Magyarország és Szlovákia támogatta Hitlert, a többiek nemcsak kivál
tak a fasiszta blokkból, hanem fegyveresen is szembefordultak a németekkel. 

A visszavonulással egyidőben a hadtörténelemben ritkán előforduló esettel talál
kozunk. Az 1. hadseregtől hadifogságba esett 40 tiszt levelet írt Miklós Béla vezér
ezredes11 hadseregparancsnoknak, s azt Gallay Emil páncélos őrnagy, Gyulai Mihály 
százados és dr. Neubauer Pál huszár zászlós áthozták az arcvonalon a címzettnek. 
A hadifogságba esett tisztek, a háborúról az igazságot megismerve, felkérték a had
sereg parancsnokát a Vörös Hadsereg elleni harc azonnali beszüntetésére, és a német 
megszállók elleni fegyveres harc megkezdésére. Arra is utaltak, hogy választ várnak.1Z 

Velük párhuzamosan, ugyancsak szeptember 24-én, hasonló feladattal, a Toronyai 
hágón átjött Pribojszky Mihály zászlós 14 katonával és Kisbéres Gyula hadapród 

10 Az 1. magyar hadsereg pontos létszámát dokumentáló okmányokkal nem rendelkezünk. Hadrendje a vissza
vonulás idején három hadtestből: (III., V., VI); öt hadosztályból: (6., 10., 13., 16. 24.) az 1. és a 2. hegyidan-
dárból, valamint a 66. határvédelmi csoportból, a 63. határvédelmi portyázó osztályból, az 1. ejtőernyős ezredből és 
kilenc erődszázadból állt. Utóbbiak az Árpád-vonalba történt visszavonulás után kerültek a hadsereg állományába. 
Létszáma a zsidó munkaszolgálatosokkal együtt mintegy 140 ezer körül lehetett. A magasabbegységek és a csapatok 
feltöltöttsége 70—80%-os volt. Ebből kiindulva elfogadható adatok a hadsereg létszámára : hadseregtörzs, közvetlenek, 
vonat- és hadtápintézmények, stb. = 22 000 fő; a hadtesttörzs-közvetlenek, vonat- és hadtápszervek: 6000x3 = 
18 000 fő; hadosztályok: 12 400X5 = 62 000 fő; hegyidandárok 7500X2 = 15 000 fő; 66. hv. csoport = 3000 fő; 6Ü. 
hv. portyázó osztály = 1200 fő; 1. ejtőernyős ezred = 2000 fő; erődszázadok: 200X9 = 1800 fő; zsidó munkaszol-
gálatosok 15 000 fő; összesen 140 000 fő. p*W* 

11 Dalnoki Miklós Béla vezérezredes (1890—1948) 1941-ben mint gyorshadtest-parancsr.ok részt vett a Jugoszlávia 
és a Szovjetunió elleni hadjáratban. Ezt követően kinevezték a IX. hadtest parancsnokává. 1942. november 1-től 
a kormányzó főhadsegéde, katonai irodájának főnöke. 1944. augusztus 1-től október 16-ig az 1. honvéd hadsereg-
parancsnoka. Személyi biztonságát előtérbe helyezve kitért a feladat elől, hadseregét magára hagyva október 16-án 
átment a 4. Ukrán Fronthoz. I t t megértette, hogy milyen mulasztást követett el. Megkísérelte elhagyott csapatain 
szembefordítani a németekkel, de ekkor a hadsereg már nem követhette. Intelligens, katonailag nagytudású, harctéri 
tapasztalatokkal rendelkező tábornok, politikához azonban érzéketlen, rossz, határozatlan vezető volt. önállótlan, 
a helyzetet felismerte, de dönteni nem mert, minden körülmények között felsőbb parancsra várt. Emberileg zárkózott, 
nem közlékeny és beosztottaival szemben gyakran durva volt. 1944. december 22-től 1945. november 15-ig az Ideigle
nes. Nemzeti Kormány miniszterelnöke. Ezen a poszton igyekezett eredményesen helyt állni. A népi demokrácia 
fejlődésével azonban nem tudott lépést tartani. Pfeiffer Zoltán jobboldali pártjában indult képviselői mandátumért 
Végül ő is az amerikaiakat, angolokat várók táborát növelte. (Miklós Béla életére és tevékenységére vonatkozóan: 
Korom Mihály: Társadalmi Szemle, 1981/11. sz. és Csécsi Imre naplója. Kritika, 83/8. sz.) 

12 A levelet közli: Csima János: Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanul
mányozásához. Honvédelmi Minisztérium. Központi irattár, 1961. 248. o. 

Ese József, aki Pribojszky csoportjához tartozott, a MEASZ-hoz benyújtott felvételei kérelmében nyolc katona 
nevére emlékszik: Köböl László, Sifke Mihály, Szabó László, Kovács Pál, Zsűri Lajos, Bodnár Ferenc, Jacsó András 
éa Dóra Béla. Valamennyien önként jelentkeztek, hogy átkísérik az arcvonalon Pribojszkyt. Bővebbet ma még nem 
tudunk róluk. 
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őrmester 13 honvéddal. Ők is ugyanazt a levelet hozták, amit Gallayék. A csoportok 
egymásról nem tudtak. A visszajött tiszteket és katonákat Husztra szállították 
és őrizetbe vették, a két tisztet a katonáktól elválasztották. Az öt tiszt azonban 
a huszti börtönben találkozott. Részletesen kihallgatták őket; Gallay Emil őrnagyot 
Miklós Béla is fogadta. A kihallgatások befejezése után a tisztek kijárhattak a börtön
ből a városba. Mázló Ferenc őrnagy és Kisbéres Gyula október 15-én egy cukrászdá
ban ülve, süteményfogyasztás közepette hallgatták a kormányzói szózatot. Neubauer 
Pál Bokor Péternek adott nyilatkozatában Mázló Ferenc alezredesre és Szentkirályi 
Frigyes főhadnagyra úgy emlékszik, hogy ők is szeptemberben jöttek vissza és 
ugyanazt a levelet hozták. Ez tárgyi tévedés. Mázló Ferenc és Szentkirályi Frigyes 
október 13-án jöttek át, újabb levelet hoztak Miklós Bélához, amelyben a hadi
foglyok sürgették és követelték a németekkel való fegyveres szembefordulást. 

A levéllel együtt I. J. Petrov vezérezredestől — a 4. Ukrán Front parancsnokától 
— pár mondatos üdvözlet is érkezett Miklós Bélához. Ebben Petrov tábornok annak 
a reményének adott kifejezést, hogy a szovjet és magyar csapatok között az ellen
ségeskedések rövidesen megszűnnek és addig is üdvözli az 1. magyar hadsereg pa
rancsnokát. Miklós Béla válaszolt a tiszteknek és Petrov tábornoknak is. Megköszönte 
a hadifogoly tisztek átküldött memorandumát, tudomásukra hozta, hogy arról 
jelentést küldött a legilletékesebb helyre és annak a reményének adott kifejezést, 
hogy a szükséges lépéseket a hadsereggel is közölni fogják. Majd üdvözletét küldte a 
4. Ukrán Front parancsnokának.13 

A levélváltást ma pozitív tényként mutatjuk be. Akkor azonban az öt tiszt és 
a 27 katona cselekedete hazaárulásnak, esküszegésnek számított. Azt, hogy ezért 
a vállalkozásért Magyarországon főbelövés jár, azok is tudták, akik a feladat végre
hajtására jelentkeztek. Tettükkel bizonyították, hogy hazájukért minden áldozatra 
készek. Az a tény, hogy Miklós Béla vezérezredes — a különleges esetben — nem 
a hadbíróság elé utalta az öt tisztet, hanem az elmondottak szerint járt el, arról tanús
kodik, hogy a hadsereg vezetése is várta már az elvesztett háborúból kivezető egyetlen 
megoldást, a fegyverszünetet és a hadifogoly tisztek cselekedetét Magyarország sor
sáért aggódó hazafias tettnek minősítette. 

Az események a magyar térségben október elején diplomáciai és katonai vonatko
zásban is nagyon felgyorsultak. Az Arad-északnyugat térségéből Debrecen—Nyíregy
háza—Csap irányban főerőivel támadó 2. Ukrán Front kezdeti eredményei még Hans 
Friessner vezérezredest — a német „Dél" hadseregcsoport parancsnokát — is meg
győzték arról, hogy a front csapatainak kijutása Csap körzetébe bekerítéssel fenyegeti 
az Észak-Erdélyben és Kárpátalján védekező német—magyar hadosztályokat.14 

Végül a magyarországi hadi események hatására Horthy Miklós is tudomásul vette, 
hogy a Szovjetunió kikapcsolásával nem köthet fegyverszünetet. Elfogadta Vörös János 
vezérezredes értékelését, hogy az angolszászok sem a Balkánon, sem a Duna-mentén 
nem előzhetik meg a Vörös Hadsereget, s a Kárpát-medencébe betört ukrán frontok 
előnyomulását német segítséggel sem lehet feltartóztatni.15 A fegyverszünet megköté
sénél mindenáron szem előtt kívánták tartani, hogy — ha már elkerülhetetlen —, 
addig kell azt megtenni, amíg fegyveres erő felett rendelkeznek. A rémület, hogy 
a szovjet frontok októberi hadmozdulatai az 1. és a 2. magyar hadsereg elvesztését 

13 HL 264. doboz. 2741. sz. irat. Kéri Kálmán visszaemlékezése 23—24. o. 
14 HL Filmtár. 1258. sz. tekercs. KTB/H. Gr. Süd. 6707. sz. irat. 
15 Országos Levéltár (OL) Minisztertanács jkv. 1944. szeptember 8. A szeptember 8-i minisztertanács ülésén 

a vezérkar főnöke megállapította: „A keleti arcvonal addig tartja magát, amíg bírja. Viszont a politikai fronton... 
meg kell tenni a szükséges előkészületeket." Vörös János vezérezredes szeptember 4-i álláspontját értékelve most 
nemcsak árnyaltabban fogalmazott, más lehetőséget is látott, mint a harc folytatását. Az sem lehet vitás, hogy „poli
tikai előkészületeken" a fegyverszünet kérésére utalt. Szeptember 8-a fordulópont Vörös János katonapolitikai tevé
kenységében. Értékelését Hitlerrel történt találkozás után sem változtatta meg. A náci vezér fantasztikus terveire
szeptember 12-én ugyan még bólintott de elhatározásában már nem ingatták meg. 
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eredményezheti, kikényszerítette a döntő lépést. A kormányzó is megértette, hogy 
elérkezett a vég, a 24. óra, tovább várni és manőverezni nem lehet. Elfogadta a Bernből 
szeptember 5-én érkezett táviratot, hogy16 Magyarországnak egyidejűleg a három 
nagyhatalomtól kell kérnie a fegyverszünetet. Szeptember 28-án Faragho Gábor vezér
ezredes17 vezetésével fegyverszüneti delegációt küldött Moszkvába. A bizottság októ
ber 1-én érkezett meg a szovjet fővárosba.18 

Horthy Miklós ezt követően is taktikázott, azaz lassította a folyamatot. A delegá
ciónak sem a tárgyalások folytatására, sem a szerződés aláírására nem adott teljhatal
mat, sem írásos meghatalmazást, holott ennek szükségességét a berni diplomata, 
Bakách-Bessenyey György is közölte. A szovjet kormány és a főparancsnokság kép
viselői a szövetségesek nevében ennek ellenére fogadták a Magyar Fegyverszüneti 
Bizottságot, tárgyaltak ós lehetővé tették Budapesttel a rádiótávirati összeköttetést. 
Horthy manővere, sajnos, eredménnyel járt, emiatt a hadműveletek megindulása előtt 
nem sikerült a megállapodás, a megbeszélések október 11-ig húzódtak. 

De nem így a németek! Greiffenberg tábornok — a Wehrmacht katonai meghatal
mazottja — szeptember 30-án látogatást tett Lakatos miniszterelnöknél, aki szóvá 
tette: hírei szerint a jobboldali pártok a német szervek támogatásával erőszakos 
hatalomátvételre készülnek. A másik hír, ami szintén meglepte a német vezetést, hogy 
Faragho vezérezredes Horthy megbízásából a fegyverszünet megkötéséről tárgyal 
a szovjetekkel.19 

A hír arról, hogy a „Panzerfaust"20 vállalkozás kiszivárgott és Faragho külföldön 
fegyverszünetről tárgyal, mozgásba hozta a német szerveket. A politikai, a biztonsági 
és a katonai elgondolások egyeztetésére Guderian vezérezredes 1944. október 3-án 
Budapestre küldte helyettesét, Walther Wenck tábornokot. Wenck hivatalosan a Bal
kánon lévő német csapatok Magyarországon keresztül vezető utánpótlásának meg-
baszélósére érkezett ide. Gyakorlatilag azonban kétnapos tartózkodása alatt kizáró
lag a „Panzerfaust" akció részleteivel foglalkozott. 

16 1944. szeptember 5-én Bakách-Bessenyey György Bernből újabb sürgönyben a következőket hozta a magyar 
kormány tudomására: „Amerikai követ ma este átadta ... kormánya táviratát... Fegyverletételre vonatkozó ajánlat 
mindhárom fő szövetséges állam kormányához intézendő, nevezetesen a Szovjetunióhoz, Angliához és az Egyesült 
Államokhoz. Amennyiben a fegyverletételre vonatkozó óhaj őszinte... intézkedni kell egy megbízott, vagy egy bizott
ság kiküldésére, amely teljhatalommal van felruházva a fegyverszünet megkötésére." (A Bernből érkezett táviratokat 
közli Csima János: HK 1965/4. sz., 730—735. o. Horthyék tehát már szeptember 5-én ismerték a tennivalókat. 

17 Faragho Gábor altábornagy. Horthy a megbízással egyidejűleg közölte, hogy kinevezi vezérezredessé. A Moszk
vába küldött meghatalmazáson Faragho mint vezérezredes szerepel. Ott ezt a rendfokozatot viselte, tanulmányunk
ban is így szerepeltetjük. 

18 A moszkvai fegyverszüneti tárgyalásokkal és az október 15-i eseményekkel tanulmányunk nem foglalkozik. Ezt 
szakirodalmunk feldolgozta. Erre vonatkozóan: Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1941—1945. Bp., 1957. 
Második, átdolgozott kiadás, 368—410. o. ; Korom Mihály: Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya és a fegyver
szünet (1944—1945). Bp., 1981. 48—192. o.; Ránki György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világ
háborús szerepéről. Bp., 1964. 290—301. o.; Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén. (Interjúk egy filmsorozathoz). 
Bp., 1982., és Zsákutca, 1985.; Gosztonyi Péter: Magyarország a második világháborúban, I I . k. München, 1984. 
111—167. o. ; A magyar honvédség a második világháborúban. Róma, 1986. 255—306. o. ; A Moszkvai Magyar Bizott
ság történetéből (Dokumentum) Űi Látóhatár, 1971/5. sz. ; Hennyey Gusztáv: Magyar erőfeszítések a második világ
háború befejezésére. Köln, 1965.; Karsai Elek : Moszkva és Budapest közötti táviratváltások. Forrásközlés. Magyar
ország, 1967. április 23., 1972. 41. é3 42. sz., 1973. 41. 42. sz.; Kovács Imre: Kiugrási kísérletek a második világhá
borúban. (Kelet felé). Űj látóhatár, 1963/3. sz.; Macartney, O.A.: Ungarn's Weg aus dem zweiten "Weltkrieg. Vier-
tdjahrshefte für Zeitgeschichte, 1966/1. sz. (Dokumentumok); Ölvedi Ignác: A budai Vár és a debreceni csata. Bp., 
1974. (Második, átdolgozott kiadás) 158—194. o. ; A moszkvai fegyverszüneti tárgyalások és Horthy sikertelen leválási 
kísérlete (1944. október) HK 1975. 1. sz.; Rozsnyói Ágnes : A Szálasi-puccs. Bp., 1977. (Második, átdolgozott kiadás), 
43—100. o.; Teleki Géza: A moszkvai fegyverszüneti tárgyalások. Hírünk a világban, Washington. 1955. 1—10. sz.; 
Teleki Éva: Nyilas uralom Magyarországon. Bp., 1974; Tóth Sándor: A horthysta klikk 1944. október 15-i kiugrási 
kísérletéről. HK 1965/3. sz.; Vigh Károly: Ugrás a sötétbe. Bp., 1984.; Zinner Tibor—Róna Péter: Szálasiékbilincs
ben. (A Magyar nép nevében, II . k) Bp., 1986. 

19 HL Filmtár. 1258. sz. tekercs. KTB/H. Gr. Süd. 6779. sz. irat. 
20 A Horthy Miklós fegyverszüneti kísérletének megakadályozására és Szálasi hatalomra segítésére készült terv 

a ,,'Panzerfaust" (Páncélököl) fedőnevet kapta. A politikai kérdések egyeztetését Veesenmayer meghatalmazott vé
gezte, az SS a Sicherheitsdienst és a Gestapo tevékenységét Winkelmann Obergruppenführer hangolta össze, az akció 
katonai oldalát Greiffenberg tábornok dolgozta ki. Az Unternehmen Panzerfaust dokumentumait közli Gosztonyi 
PHer: Német katonai okmányok 1944. október 15-e előtörténetéhez. Űj Látóhatár, 1969/9. sz., és Bans Georg Lehmann : 
Dar Putsch der SS in Budapest am 15. október 1944. {Ungarn—Jahrbuch, Band 5., 1973, München). A dokumen
tumokat ismerteti Ölvedi Ignác: A moszkvai fegyverszüneti tárgyalások és Horthy sikertelen „leválási" kísérlete. 
HK 1975/1. sz. 95—98. o. 
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Az első tanácskozáson, október 3-án 13 órakor, Wenck, Greiffenberg, Kleemann21 

tábornok és Veesenmayer vett részt. A beszélgetés tartalma: a vállalkozást elárulták, 
meglepetésre nem lehet számítani, a Vár ellen az akció vérbe kerülhet. ,,A legfontosabb 
arról bizonyságot szerezni, miképp viselkedik majd a honvédség, ha a Vár birtokba 
vételéért harcba kell bocsátkoznunk." Javaslatuk: a riadókészültséget a német csapa
toknál és a nyilas pártban is be kell szüntetni, a kiszivárgott vállalkozást „rémhírnek" 
kell minősíteni, és majd három hét múlva, kedvező katonai eredmény után, gyorsan és 
váratlanul cselekedni. A Horthy-féle kiugrásról, melynek — úgy értékelték •— a ve
szélye fennáll, módjuk van legalább 24 órával előbb tudomást szerezni. Űgy véleked
tek, hogy még mindig kétséges és előre ki nem számítható a honvédség magatartása. 
Obergruppenführer Winkelmannak — aki 1944. március 19-e óta Magyarországon 
a német SS és rendőrcsapatok parancsnoka — és Obersturmbannführer Otto Skorzeny-
nek22 az volt a véleménye, hogy a „Panzerfaust" előkészítése befejeződött, és mivel 
a Vár viselkedése bizonytalan, a végrehajtás mihamarabb szükséges. 

Figyelmet érdemel az október 3-án 23 órakor tartott tanácskozás, melyen részt vett 
Beregfy vezérezredes, Porzezinszky György vezérkari alezredes (a Vezérkar Hadihíra
dás főnöke, Nádas ezredes helyett Savoy ezredes, a párt vezetőhelyettese (Kovarcz 
Emil) és több tiszt. „A Panzerfaust vállalkozás keresztülvitele a párt és Beregfy kegyel
mes úr szerint szükséges, mert ha nem cselekszünk, a Vár megelőz bennünket. A Vár 
állandóan ellenünk dolgozik (Ultimátum október 5-én?): Budapest katonai megerősí
tése, a kulcspozíciókban levő személyek számunkra megbízhatatlan parancsnokokkal 
való felváltása, a mi oldalunkon álló tábornokok következetes eltávolítása stb. stb." 
(Sajnos, ez az, amit nem csináltak meg Horthyék — ö. I.) A németek viszont október 
8-án elrabolták Bakay Szilárd altábornagyot, aki a fegyverszünet kérdésében szilár
dan a kormányzó mögött állt és tenni is mert ennek érdekében. 

„A honvédség magatartása — folytatódik az értékelés — mind a »Panzerfaust« ke
resztülvitelénél, mind a »kiválás« esetén bizonytalan. Ma már igen szükséges olyan 
parancsokat előkészíteni, amelyek Horthy aláírását, vagy »az ő megbízásából« alá
írást viselik. A kormányzónak a nép és a hadsereg előtt igen nagy tekintélye van. 
így tehát nevét és személyét — ha kell hamisítással is — tovább kell szerepeltetni. 
A honvédség előreláthatóan a »Panzerfaust« lebonyolítása esetén is tovább harcol, 
de csak akkor, ha időben megfelelő parancsot kap. 

A Várból való híradóösszeköttetést előreláthatóan nem fog sikerülni megbénítani, 
így szükség esetén fel kell készülni a hírszervek által közölt parancsok visszavonására. 

A honvédség magatartására jó hatással lenne valamilyen saját katonai eredmény. 
Szükség lenne arra is, hogy a magyar csapatok frontja mögé gyenge német erőket 
vonultassunk fel. Ezeket rövidesen beérkező nagyobb erők szálláscsinálóinak tüntet
nénk fel. 

összjavaslat : A »Panzerfaust« keresztülvitele szükséges, sürgős és sikerrel kecseg
tető. 

Részletek: legalább 36 órával a keresztülvitel előtt szükséges a végleges döntés. 
—• Keresztülvitelét lehetőleg feltűnés nélkül kell elvégezni. — Az új kormány prokla-
mációját hanglemezen elő kell készíteni. — A német és magyar katonai és politikai ve
zetést szoros együttműködésre kell ösztökélni." 

Wenck tábornok október 4-én 16 óra 30 perckor megbeszéléseiről Guderiannak 
a következőket jelentette: „a tábornokok, Eriessner megbízottja és Veesenmayer 
is »enyhe« megoldást szorgalmaznak. Az ok: tartanak a magyar csapatok kedvezőt-

21 Kleemann páncélos tábornok a IV. páncélos hadtest parancsnoka volt. Törzsével együtt szeptember utolsó 
napjaiban Budapestre irányították és alárendeltségébe utalták az itt gyülekező német páncélos kötelékeket. 

22 SS Obersturmbannführer (SS ejtőernyős alezredes) Otto Skorzeny 1944. szeptember végén dr. Wolff néven, 
mint magánember érkezett Budapestre. A katonai és politikai helyzet tanulmányozásával foglalkozott. 1944. október 
16-án ejtőernyős különítményével megszállta a budai Várat. 
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len reakciójától és nincsenek adataik arra, hogy Horthy valóban tárgyalásban áll-e 
az ellenséggel. Remélik, hogy a »Zigeunerbaron« hadművelet sikeres lesz és ez a magyar 
helyzetre kedvező hatást gyakorol. Abban az esetben viszont, ha Horthy árulása egy
értelműen beigazolást nyer, akkor az urak is a : »kemény« megoldást szorgalmazzák. 
Winkelmann a »kemény« megoldás híve. Veesenmayer követ szerint Winkelmami 
».. .csak a budapesti helyzetet veszi figyelembe és nem látja a 'Panzerfaust' vállalkozás 
kihatását egész Magyarországra különösen a honvédségre...« 

Jómagam egyelőre az »enyhe« megoldás mellett foglalok állást" — fejezte be táv
iratát Wenck tábornok. Egyetértenek viszont abban, hogy a vállalkozás ekkor is siker
relkecsegtet, ha a páncélos dandárok, a 13. páncéloshadosztály, a riadczászlcaljak és a 
20. páncéloshadosztály nem állnak rendelkezésükre. Horthy személyére vonatkozót n 
döntőnek tartották, hogy a vállalkozás indítása néhány órával előzze meg a honvédség 
hadmozdulatait és a kormányzó „...muss bei Aktion unbedingt in deutsche Hände 
fallen, da sonst ganze Sache nutzlos." (A kormányzónak feltétlenül német kézre kell 
kerülnie. Ellenkező esetben az egész dolog elveszti értelmét).23 

Ez a dokumentum jól bizonyítja, hogy míg Horthy Miklós azon meditált, hogyan 
kerülheti ki a németek megtámadását és a hadüzenetet, Veesenmayerék terveztek és 
nem sokat morfondíroztak a kormányzó személyét illetően. Még meg sem indultak 
Budapest és Moszkva között a távirat váltások és a németek már elkészítették a fegy
verszünet meghiúsításának tervét. 

Horthyék magatartásában sajnos az idő múlásával sem tapasztalunk vakmi nagy 
igyekezetet. Ami különös, hogy részükről jóformán semmi nem történik. Már a tizedik 
napja, hogy a Magyar Fegyverszüneti Bizottság Moszkvában tárgyalt, de itthcn sem 
politikai, sem katonai vonalon nem történt semmi egy esetleges fegyverszünet végre
hajtásának biztosítására. A fegyverszünet előzetes feltételei október 9-ről 10-re virradó 
éjszaka érkeztek meg Budapestre. Ez Horthyék tudomására adta: 

— Magyarország kötelezi magát, hogy minden kapcsolatot megszakít Németor
szággal és azonnal hadat üzen neki. A szovjet kormány kész csapataival Magyaror
szágnak segítséget nyújtani a Németország elleni hadműveletekhez, 

— Magyarországon a három szövetséges hatalom képviselőiből, a szovjet küldött 
elnöklete alatt szövetséges ellenőrző bizottság fog működni.24 

A kormányzó október 10-én ezek megvitatására magához kérette a miniszterelnököt, 
a külügy- és a honvédelmi minisztert, a vezérkar főnökét, a kabinetiroda főnökét és 
főhadsegódét. Hennyey Gusztáv — volt külügyminiszter — írásaiból ismerjük, hogy 
Horthy, de különösen a miniszterelnök és a miniszterek is a hadüzenetet Németország
nak és a német csapatok megtámadását ínég ekkor is ellenezték. .Azt indítványozták, 
hogy a kormány ne az „előzetes", hanem a „végleges" fegyverszüneti tárgyalásokat 
szorgalmazza, s kérje a szovjet főparancsnokságot, hogy ezek időtartamára szünetel
tesse, illetve — a Duna—Tisza közén — állítsa le csapatainak támadását. Olyan körül
mények között meditáltak azon, hogy megtámadják-e a németeket, vagy sem, amikor 
a náci politikai és katonai vezetés Horthy Miklós félreállítását és Szálasi Eerenc ha
talomra tételét, az ún. „Panzerfaust" vállalkozást, már elfogadta. 

Október 10-én nem arról vitatkoztak a kormányzóságon összejött miniszterek, mit 
tegyenek itthon a fegyverszünet előzetes feltételeinek végrehajtására, hanem hogy 
hogyan lehetne „előzetes" helyett „végleges" fegyverszüneti tárgyalásokkal húzni az 
időt. Nem mi állítjuk ezt, Hennyey írja, hogy: „Ez a kérelem az időnyerés biztosítá
sát szolgálta abból a célból, hogy az angolszász hatalmak bevonásával Magyarország 
javára kedvezőbb végleges fegyverszüneti feltételeket lehessen elérni, és különösen 

23 Gosztonyi Péter: Német katonai okmányok... i. m. 
24 Funktelegramme zwischen Moskau und Buda 5—16. október 1944. Közli: Macartney, C. A. i. m. 8S—£0. o. 

L. még erre vonatkozóan: Karsai Elek: i. m. 

— 449 — 



a Németország elleni hadüzenet elejtésére megoldást lehessen találni."25 Horthy Miklós 
emlékirataiban erről így ír: „Részünkre az önfenntartás parancsa írta elő, hogy bizo
nyos egyetértésre, vagy legalábbis megértésre törekedjünk az ellenséges hatalmakkal... 
A háborúnak, ha végleg elvesztettük, véget kell vetnünk!"26 Ezt Lakatos Géza minisz
terelnök például még október 15-én sem értette meg. Nem ismerte fel, hogy annak 
továbbfolytatása már a nemzet és Magyarország létét fenyegeti, hogy ez 1944 őszén 
a lenni, vagy nem lenni kérdését jelentette számukra. Ezzel szemben Horthy Miklós 
a fegyverszünet kérdésében tovább látott, mint miniszterei, megértette: az időt házni 
tovább nem lehet és a fegyverszünet előzetes feltételeit csak együtt fogadhatja el. 
Közvetlen tanácsadóira hallgatott és október 11-ón 0 óra 30 perckor Moszkvába megér
kezett VII. sz. rádiótávirata, miszerint „Magyarország a fegyverszünet előzetes felté
teleit elfogadja" és az ehhez szükséges meghatalmazás Kőrösmezőn át megy. A kor
mányzó tehát miniszterei ellenvetését figyelmen kívül hagyta, viszont kérte a ,,.. .vég
leges fegyverszüneti tárgyalások mielőbbi megindítását és a teljes titoktartást addig, 
amíg a Budapesten túlerőben lévő németekkel szemben a frontról katonai erőket hoz
hatunk a német puccskísérlet és ezzel kapcsolatban öldöklések, különösen zsidó pog
romok megakadályozása végett. Hogy e pártállást (átállást — Ö. I.) megtehessük és hogy 
biztosíthassuk a fegyverszüneti feltételek végrehajtását, kérjük a Budapest felé nyo
muló orosz csapatokat megállítani."27 

Horthy Miklós sürgönyének megérkezése után Molotov külügyi népbiztos úgy dön
tött: elég ha a kormányzó visszaigazolja, hogy megértette a feltételeket, s hogy időt 
ne veszítsenek még aznap megtörténhet az aláírás. Budapest az újabb sürgönyre meg
kezdte a feltételek visszaismétleset. Ebben a hadüzenetről ez áll: ,,A magyar államnak 
minden kapcsolatot meg kell szakítania Németországgal és azonnal hadat kell üzennie 
neki."28 Tetszett Horthy Miklósnak, vagy nem, de csak ezzel együtt lehetett elfogadni a 
feltóteleket. Ez nem a Szovjetunió, hanem a szövetségesek követelése volt. Hennyey ál
lításával ellentétben —-igaz, a miniszterelnök és a külügyminiszter ellenében — Horthy 
Miklós végül azt is elfogadta, hogy minden kapcsolatot megszakít Németországgal és 
hadat üzen neki. A meghatalmazást vivő Nemes József őrnagy még Budapesten volt, 
amikor Moszkvában október 11-én 19 óra 57 perckor a szövetséges nagyhatalmak kép
viselői előtt a Magyar Fegyverszüneti Bizottság aláírásával igazolta, hogy Magyaror
szág a fegyverszünet előzetes feltételeit elfogadta. De nemcsak az aláírás történt meg, 
hanem az intézkedés is a Tiszán átkelt szovjet csapatok támadásának megállítására. 
Malinovszkij marsall október 11-én 16 óra 25 perckor utasította a 46. és az 53. hadse
reg parancsnokát, hogy a Tisza nyugati partján elfoglalt hídfőkben helyzetüket szilár
dítsák meg és menjenek át védelembe. „Semmiféle további előremozgást külön intéz
kedésemig ne folytassanak" — szólt a parancs.29 A 3. hadsereg azonban a szovjet 
kezdeményezést nem viszonozta fegyvernyugvással. Ellenkezőleg, állandó ellenlö-
késekkel zavarták a védelembe átment szovjet csapatokat. Horthyék tehát csak egy 
oldalú engedményeket követeltek, de maguk semmit nem tettek. 

Audiencián a Kormányzónál 

A kérdés, melyet oly sokszor feltettünk és minden bizonnyal még felteszünk: mit 
tudott az 1. hadsereg parancsnoka és törzse a fegyverszüneti tárgyalásokról, a hadse
regnek szánt feladatokról, és az ország délkeleti részében megindult szovjet támadásról ? 

25 Hennyey Gusztáv: i. m. 28—29. o. 
26 Horthy Miklós: Emlékiratain. Buenos Aires, 1953. 268. o. 
27 Macartney, G. A.: i. m. 91. o. 
28 Uo. 90. o. Nem felel meg a történelmi valóságnak Horthy Miklós 1954-ben Adenauer kancellárhoz írt levele, 

hogy ő visszautasította a Szovjetuniónak azt a követelését, hogy Magyarország üzenjen hadat Németországnak... 
29 Archiv Minyisztyerszvo Oboroni (MO) SZSZSZK, fond (f), 240, opisz (op.) 2779, gyelo (gy) 1190, liszt (li.) 51. 
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Arról tudomásuk volt, hogy október 6-án az észak-erdélyi német—magyar csapatok 
megkerülésére Tiszántúlon megindult a szovjet támadás. Sőt levonták azt a követ
keztetést is, hogy siker esetén ez a hadmozdulat az 1. hadsereg hátát is fenyegeti. 
Október 8-án Aggteleky Béla altábornagyot táviratilag a fővárosba rendelték és a 
németek által elrabolt Bakay Szilárd altábornagy beosztását bízták rá. Másnap, 
október 9-én Miklós Béla vezérezredest Vattay Antal altábornagy Budapestre kérette. 
A németek előtt ezt úgy leplezték, hogy három nap szabadságot kapott személyes 
ügyeinek rendezésére. 

Az 1. hadsereg parancsnokát a kormányzó rendeltette Budapestre, személyesen 
kívánta tájékoztatni a Moszkvában folyó fegyverszüneti tárgyalásokról. A Legfel
sőbb Hadúri kihallgatásról dokumentum az utókor számára nem maradt. Horthy 
Emlékirataiban meg sem említi ezt. Miklós Béla sem utalt az eligazításra, azaz semmi
féle feljegyzést nem hagyott erre vonatkozóan. A kérdéssel foglalkozó kutató nem 
tehet mást, minthogy az események figyelembe vételével hipotézist állít fel az audiencia 
valószínű fő kérdéseire. 

Először, Horthy Miklós minden bizonnyal arra utalhatott : a háborút elvesztettük és 
ezért megértésre kell törekedni az ellenséges nagyhatalmakkal, hogy az országot 
a fenyegető katasztrófától megmentsük. Valószínűleg azt is megemlítette, hogy hűséges 
németbarátsága ellenére őt félre akarják állítani és a nácik Szálasi Ferencet szándé
koznak hatalomra segíteni. Ezt ekkor már a kormányzó is tudta. E bevezetés után 
kerülhetett sor Miklós vezérezredes tájékoztatására arról, hogy fegyverszünetet kért, 
Faragho Gábor vezetésével küldöttei Moszkvában tárgyalnak, s hajnalban el
küldte a rádiótáviratot, hogy Magyarország a fegyverszünet előzetes feltételeit elfo
gadja. Az aláíráshoz szükséges államfői meghatalmazás Moszkvába vitelét Nemes 
József őrnagy vállalta. Arra utasíthatta a vezérezredest, hogy az őrnagyot vigye magá
val Husztra és gondoskodjon az arcvonalon való áttételéről. Ezt követően arról be
szélhetett még, hogy október 20-ra tervezi30 a fegyverszünet bejelentését. Feltétlenül 
hivatkozott arra is, hogy szózatban fordul a nemzethez, s hadparancsban a honvédség
hez és ezeket követi egy jelmondat: „Az 1920. III. 1. rendeletem végrehajtandó", 
az ún. kódpirancs, melynek megérkezése után azonnal meg kell szüntetni a harctevé
kenységet az orosz csapatok ellen, fel kell venni a kapcsolatot a szovjet parancsnok
ságokkal és megszakítani az együttműködést a németekkel.31 

Horthy nem szándékozott elhagyni Budapestet, de nagyon tartott a németektől, 
s úgy vélte, hogy parancsára a magyar csapatok megvédik a fővárost. Erre segítséget 
csak az 1. hadseregétől várhatott. Még egy gondolat vezérelhette: ha elegendő magyar 
katonaság van Budapesten, akkor az nemcsak a németekkel szemben biztosít, hanem 

30 Nincs adatunk az október 20-i időpontra. Az látszik valószínűnek, hogy Horthy október 15—16-ra várhatta az 
aláírást abból kiindulva, hogy a meghatalmazás 14—15-én érkezik meg Moszkvába. Az audiencia idején nem sejthette, 
hogy Moszkvában nem várják meg a meghatalmazás beérkezését és október 11-én este megtörténik az aláírás. 

31 „Az 1920. I I I . 1-i rendeletem végrehajtandó" tartalma Vattay Antal altábornagy szerint: 
1. A harcot a szovjet hadsereg ellen be kell szüntetni; 
2. Fel kell venni az érintkezést a szemben lévő szovjet parancsnokságokkal; 
3. A németek ellen harcolni kell ; 
4. A rendre és fegyelemre különös súlyt helyezni. A titkos jelmondatot — a főhadsegéd vallomása szerint — Horthy 

Miklós is jóváhagyta. A jelmondat a vezérkar kikapcsolására szolgált. Ezt csak Miklós Béla és Veress Lajos vezérezre
des, a 2. magyar hadsereg parancsnoka kapta meg. A főhadsegéd részéről ez a kettős biztosítás teljesen indokolt volt. 
Valószínűleg a tétovázó, határozatlan és a fegyverszünetet ellenző miniszterelnök és a vezérkar magatartása késztette 
a szervezőket erre. Az elgondolás jó volt, de a végrehajtás itt is csődöt mondott. A kódparancs árulás következében 
a németek tudomására jutott, akik azonnal megtették az ellenintézkedéseket. {Vattay Antal: A Legújabbkori Törté
nelmi Múzeum főigazgatójának készült visszaemlékezése, 21. o.) (Másolat a szerző birtokában) és HL A békeelőkészítő 
bizottság kat. iratai. Vattay A.at. ir altábornagy vallomása VII/19. 
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a szovjet főerőket is arra készteti, hogy elkerüljék a fővárost.32 Az adott hadműveleti 
helyzetből kiindulva a kormányzó — minden bizonnyal — az 1. hadsereget Budapestre 
várta. Arra is utalhatott, hogy megy a hadsereg visszavonására a parancs, amit a fegy
verszünet aláírása után kell elrendelni. Magyarországnak ki kell ürítenie az 1937. 
december 31. után az országhoz csatolt területeket. Vörös János vezérezredes ok
tóber 12-én kiadta az 1. és a 2. hadsereg visszavételére a parancsot, de az soha nem 
érkezett meg az 1. hadsereg törzsszállására, valószínű, hogy a vezérkar elszabotálta.33 

Miről kellett volna még a kormányzónak informálnia Miklós vezérezredest, amit 
nem tett meg ? Feltétlenül arról, hogyan képzeli el az események menetét a proklamá
ciu elhangzása után, s hogy mit tegyen az 1. hadsereg, miután megszüntette a harc
tevékenységet a 4. Ukrán Front ellen és felvette a kapcsolatot a szovjet parancsnok
ságokkal ? Megtámadja-e a németeket, vagy nem ? Mindezekre Miklós Béla vezér
ezredesnek választ kellett volna kapnia. Horthy azonban ezekről október 11-én nem 
igen beszélhetett, mert ekkor még nem létezett konkrét, átgondolt terv a fegyverszü
net végrehajtására. Hasonlóan nem adott egyértelmű utasítást a német csapatok 
elleni tevékenységre sem, azaz nem követelte, hogy támadja meg az 1. hadsereg 
a németeket. 

A kormányzó a németek elleni harcot minden áron szerette volna elkerülni. Abban 
az illúzióban élt, ha bejelenti Veesenmayernek, hogy fegyverszünetet kötött, itt is 
az lesz, mint Finnországban, a Wehrmacht kiüríti Magyarországot. Még október 
14-én is ez volt a véleménye. A Malinovszkij marsalltól visszaérkezett Utassy Loránd 
vezérkari ezredes azon jelentésére, hogy ,,az oroszok követelik a németek megtáma
dását", a kormányzó így felelt: „az oroszoknak meg kell érteniök, lelkileg nem tudja 
összehozni, hogy a németeknek hadat üzenjen." Ugyancsak október 14-én éjfél körül 
Vörös János vezérezredesnek arra a javaslatára, hogy ha tenni akar valamit -— ,,az 
ügy és személyes biztonsága érdekében" — azonnal hagyja el a Várat, s menjen 
Husztra az 1. hadsereghez, Horthy a következő naiv választ adta: „Bízom abban, 
ha a német követet felkérem, hogy a németek hagyják el az állam területét, úgy Ma
gyarországon is az lesz a helyzet, mint Finnországban."34 Nem hitte el Vörösnek, 
hogy a németek nem adják fel Magyarországot. Képtelen volt megérteni, hogy or
szágunk 1944 őszén Németország hadászati előterévé vált, s hadszíntérré változ
tatásával a szovjet hadsereget igyekeznek távol tartani a csehországi, az ausztriai 
és a dél-németországi hadiipari központoktól. 

Horthy naivságát és a németekkel való összecsapás elkerülésére való törekvését 
kihangsúlyozva arról sem feledkezhetünk meg, hogy a Miklós vezérezredesnek 
adott direktíváiban a németek elleni harc csírái benne foglaltattak. Akkor járunk el 
tárgyilagosan, ha ezeket sem hallgatjuk el. Az a parancs, hogy fel kell venni a kap
csolatot a szovjet parancsnokságokkal, és megszervezni az együttműködést a szovjet 
és a magyar szembenálló felek között, németellenes tevékenységre utal. Ugyanez 
vonatkozik a hadsereg visszavonására is. A német vezetés egyikkel sem értett volna 
egyet, és maga kezdeményezte volna a magyar csapatok megtámadását. Ebben 
az esetben Horthy Miklós szükségesnek tartotta a magyar csapatok szembefordí
tását a németekkel. Utasítására október 15-én 03 óra 30 perckor Moszkvába ment 
az a távirat, mely a németek Budapest ellen várható támadására utalt. ,,Ez esetben 
orosz—magyar csapatok együttes sürgős feladata lesz Budapest felmentése."35 

P 
32 Antonov, A. I . hadseregtábornok, a szovjet hadsereg vezérkarfőnokének első helyettese, októher 5-ťn Horthy 

küldötteivel azt igyekezett megértetni, hogy a Szovjetunió célja nem Budapest elfoglalása, hanem Németország 
legyőzése, S ha megegyeznek, a szovjet csapatok a román és bolgár példához hasonlóan csak átvonulnak Magyaror
szágon, (ölvedi Ignác: i. m. HK 1975/1. sz. 92. o.) 

33 HL Filmtár. 1258. sz. tekercs 6919. sz. irat. Vörös János vezérezredes a Nr. 1224/44. Kdos. jelzésű távirata 
Guderiannak. 

34 Titkos történelmi adatok. Az 1944. okt. 15-i események Sopronkőhidai kihallgatásai. A Magyat Történelmi 
Kutató Társaság kiadványa. (USA) és Vörös János vezérezredes : Visszaemlékezés, kézirat (a szerző birtokában) 39. o. 

35 Macartney, G. A.: i. m. 95. o. 
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Ha késve is, október 15-re Horthy Miklós is megértette, hogy a fegyverszünet sikere 
érdekében szükséges az orosz—magyar csapatok együttes fellépése, de erről az 1. 
hadsereg parancsnokát nem értesítette, holott erre volt lehetőség. 

Mit mondhatunk Miklós Béla vezérezredes magatartására vonatkozóan? 
A háborúhoz és a németekhez való viszonyulásából kiindulva a kihallgatás során 

a fegyverszünet iránt feltétlen megértést tanúsított, az időt erre elérkezettnek ítélte 
és nyomatékosan kérte a kormányzót, hogy a végrehajtás idején, hadseregszemle 
ürügyén, utazzon Husztra az 1. hadsereg törzsszállására, s onnan jelentse be a fegy
verszünetet, ígéretet tett, hogy a kormányzó biztonságáért felelősséget vállal, és 
a csapatokat felvonultatja a fegyverszünet végrehajtásának biztosítására. Horthy 
nem adott sem igenlő, sem nemleges választ a hadseregparancsnok javaslatára, 
holott ez lett volna az egyetlen olyan lépés, amely biztosítja a fegyverszünetben 
vállalt kötelezettségek végrehajtását és a háború mielőbbi eltávolítását hazánk terü
letéről. 

A kormányzótól kilépő Miklós vezérezredest a főhadsegéd megkérdezte: megér
tette-e a kapott utasításokat? Az „igen" után Miklós Béla megkérte az altáborna
gyot, hogy a kódparancs pontos tartalmát jegyezze be noteszába. 

Ha már megengedtük magunknak azt, hogy hipotézist állítsunk fel Horthy és 
Miklós beszélgetésére, akkor azt is hozzá kell tennünk, hogy a kormányzó és a fő
hadsegéd részéről komoly mulasztások történtek. Feltétlen tudomására kellett 
volna adni az 1. hadsereg parancsnokának, hogy a megbeszélésektől eltérő minden 
változásról futárral értesítik és így megkapja a kiegészítő parancsokat is. Ugyanis 
október 14-én Horthy Miklós már másképpen gondolkozott, mint a fegyverszünet 
aláírása előtt, és ezen a napon határozta el a 15-re tervezett bejelentést is. Erről 
Miklós vezérezredest mindenképpen tájékoztatni kellett volna. S hogy ez nem történt 
meg, azért a történelem előtt a kormányzó és főhadsegéde a felelős. 

Végezetül tegyünk fel még egy kérdést: Szerepelhetett-e más kérdés Horthy és 
Miklós megbeszélése során? Találkozunk olyan véleménnyel is, hogy a kormányzó 
állítólag ekkor utasította volna Miklóst, hogy ha a fegyverszünet nem sikerül, „Men
jen át az oroszokhoz és képviselje az államfőt ós az országot." Ez a hipotézis ellent
mond a hadműveleti helyzetnek ós Horthy Miklós személyes tervének. Érthetetlen, 
miért menjen át Miklós a szovjetekhez hadsereg nélkül ós kit képviseljen, ha már 
Horthy fegyverszünete elbukott ? Miklós valóban mondott ilyet a 4. Ukrán Frontra 
érkezve, hogy ő a kormányzó megbízásából jött a fegyverszünet végrehajtásának 
megvitatására. Ez ellentmond minden politikai és katonai logikának. Csodálkoztak 
is a szovjet vezetők, hogy miért a fegyverszünet elbukása után jelentkezett Miklós 
Béla ós miért nem október 12-én, vagy 13-án, közvetlenül a fegyverszünet előzetes 
feltételeinek elfogadása után? 

Önkéntelenül felmerül a kérdés, ha már a kormányzó ilyen feladatot adott, akkor 
azt miért nem a „homo regius" megbízatást kapott Dalnoki Veress Lajos vezérezre
desnek adta? Miklós Béla vezérezredes volt személyi segédtisztje —• Csukássy-
Gartner Lajos alezredes — nyilatkozatában félreérthetetlenül arra utal, hogy Miklós 
a kormányzói kihallgatáson a következő direktívát kapta: „...ha a proklamáció el
hangzik, lépjen azonnal érintkezésbe az oroszokkal",36 de nem azt, hogy hagyja el a 
hadsereget. Horthy Miklós a szóban forgó kérdésről hasonlóan vélekedett. Eszenyi 
László — az 1. magyar hadsereg törzsében szolgált — volt vezérkari százados 1948-
ban a Svájci Magyar Társaság nevében pénzadományt továbbított az akkor Weilheim 
ben lakott Horthy Miklósnak. A századost sokat foglalkoztatta az a gondolat : miért 

36 Pogány Imre vk. ezredes, a kormányzó katonai irodája főnöke helyettesének nyilatkozatát közli: Gosztonyi 
Páter: A magyar honvédség a második világháborúban. I. m., 270. o. 36. jegyzet. L. még erre vonatkozóan: Csukássy-
Gartner Lajos alez. válaszai Gosztonyi Péter 1964-ben hozzá intézett kérdéseire. Másolat a szerző birtokában. 
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hagyta ott Miklós Béla vezérezredes a hadsereget ? Ezért kérdést intézett a volt kor
mányzóhoz: „Adott Főméltóságú Uram Miklós vezérezredes úrnak olyan bizalmas 
parancsot, hogy menjen át a szovjet oldalra? Kissé megütközve rám nézett és így 
válaszolt: — Hát így ismertetek ti engem fiam?"37 Űgy véljük, ehhez nem szüksé
ges további kommentár. A kérdésre a proklamácie elhangzása után még visszatérünk. 

Miklós Béla vezérezredest távolléte idején Kéri Kálmán vezérkari ezredes38, 
a hadsereg vezérkari főnöke helyettesítette. A hadi események hatására a magyar 
és a német parancsnokságok között fokozódtak a súrlódások, nőtt a kölcsönös bizal
matlanság. Miklós Béla vezérezredes távolléte idején az 1. hadsereg törzsszállására 
megérkezett a 1376/1 őv. hdm. 44.10. 8-án kiadott intézkedése a 10. gyaloghadosztály 
kivonására és Budapestre szállítására. Székely László hadműveleti naplójából ismer
jük, hogy a 10. hadosztály kivonása a kárpátaljai arcvonalból élénk vitát váltott ki. 
Erre hivatkozva a hadműveleti csoport (Armeegruppe) parancsnoka — Gotthard 
Heinrici vezérezredes — írásban megtiltotta a magyar magasabbegység elszállítását. 
Végül október 13-án a hadsereg vezérkari főnöke félreérthetetlen utasítást kért 
a magyar vezérkartól a 10. hadosztályra vonatkozóan. A válasz: „szállítani, mert 
a vezérkar Guderiannak ellenjavaslatot tett."39 A 10. hadosztály fővárosba rendelését 
követte a 1502/Főv. hdm. sz. 44. 10. 12-i intézkedése a VI. hadtest parancsnokának 
és törzsének kivonására, amit a németek szintén elleneztek. Kéri Kálmán vezérkari 
ezredes — a német hadműveleti csoport tiltakozása ellenére —• 12-én 16 óra 10 perc
kor a VI. hadtestnek az alábbi parancsot adta: „az elrendelt mozgást megkezdeni."10 

Székely László naplójában október 12-i dátummal még egy értékes bejegyzés van : 
„10,45 h-kor 1. VKF.-től hívják Kérit, közlik vele, hogy a debreceni csata nem volt 
átütő eredményű. Még ma jön inézkedés visszavételre a Bodrog—Tisza vonalra."41 

Vörös János vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke október 12-én — a fegyver
szünet előzetes feltételeinek megfelelően, mint erre már utaltunk — kiadta a ren
delkezést a visszavonulásra. Német jóváhagyást nem várva a 1496/Föv. hdm. 
44. 10. 12. sz. intézkedésében utasította az 1. és a 2. hadsereg parancsnokát: ,,úgy 
vezessék hadseregeiket, mintha már ez irányú intézkedések az OKH részéről kiadásra 
kerültek volna."42 Az 1. hadsereg törzsszállására sem a rendelet, sem a végrehajtására 
vonatkozó parancs nem érkezett meg. Miklós Béla távolléte idején a már elmondot
takon kívül az események közül figyelmet érdemel még Horváth Ferenc vezérőrnagy 
látogatása Huszton, aki a 2. hadsereg parancsnokának megbízásából az iránt érdek
lődött, hogy „amennyiben a németeket ott kellene hagyni", milyen álláspontra 
helyezkedik az 1. hadsereg parancsnoksága? Kéri Kálmán közölte, hogy teljesen a 

37 HL Az 1. m. HDS. iratai: ö . I. gyűjteménye. Eszenyi László vk. szds. nyilatkozata. Egy hadseregparancsnok 
átmenetelénél a szovjet oldalra mindenek előtt az adott hadműveleti helyzetet kell figyelembe venni és annak tükrében 
értékelni. Miklós Béla átmenetelét sem a Faragho vezérezredes vezette bizottság, sem a szovjet hadászati-hadműve
leti vezetés nem fogadta kitörő örömmel. 

38 Kéri Kálmán kinevezését az 1. hadsereg vezérkari főnöki beosztásba Csatay Lajos vezérezredes, honvédelmi 
miniszter kezdeményezte, amit Miklós Béla is támogatott. Képzett, művelt vezérkari tiszt. Értékelését és nézetvál
tozásait a háború menetének hatására így írja le :,,. ..a Szovjetunó, valamint nyugati szövetségeseinek katonai sikerei, 
...az angol—amerikai csapatok partraszállása Franciaországban, számos győzelmes csata a Szovjetunió területén 
végül a Kárpátok elérése... nem hagytak kétséget azt illetően, hogy a németek ezt a háborút már nem nyerhetilnneg... 
Magyarországnak 1944. március 19-én a németek által való megszállása pedig gyógyíthatatlan lelki sebet ütött raj tans... 
Olyan helyzetet idézett elő, hogy a szakítást tartottam immáron egyedül célravezetőnek." (HL 264 doboz. 2741. sz. 
irat. Kéri K. visszaemlékezése). Magatartása a hadsereg élén megfelelt a leírtaknak. 

39 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Székely László hadműveleti naplója, 17. o. 
40 TJo. A VI. hadtest parancsnokával és törzsével Vörös János vezérezredes, Horthyval egyetértésben, a Duna—• 

Tisza közén tevékenykedő 3. hadsereg parancsnokát, a németbarátság hírében álló Heszlényi József altábor
nagyot és törzsét tervezte felváltani. I t t lett volna a legnagyobb szükség olyan parancsnokra, aki hűen követi a kor
mányzó utasításait a fegyverszünet végrehajtásában. Az arcvonal megnyitása esetén a 2. Ukrán Front csapatai két 
nap alatt Budapesten vannak. Ezért volt szinte sorsdöntő, hogy ki áll a 3. hadsereg élén? A németbarát Heszlényit 
nem merték semmibe bevonni. Farkas altábornagy sem úgy viszonyult a háborúhoz, mint Vörös János, vagy Miklós 
Béla, de ekkor még úgy nyilatkozott, hogy a kormányzó parancsait végrehajtja. Edmund Veesenmayer közbenjárá
sára Lakatos Géza miniszterelnök és Csatay Lajos honvédelmi miniszter Horthynál a váltás ellen tiltakoztak. A kor
mányzó engedett, a 3. hadsereg parancsnoka helyén maradt, aminek következtében a fegyverszünet végrehajtásánál 
a Duna—Tisza közére visszavonult csapatokra nem lehetett számítani (Vörös János visszaemlékezése, i. m. 36. o). 

41 Uo. 
42 A dokumentumokat közli: Ölvedi Ignác: A budai Vár és a debreceni csata. i. m. 164. o. 
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kormányzó utasításához fogják tartani magukat, s azt minden bizonnyal a távollévő 
parancsnok is jóváhagyja.43 

A hadsereg vezérkari főnökének nemcsak a fővezérségtől és a német parancsnok
ságtól érkező kívánalmakra kellett figyelemmel lennie, hanem az október 6-án meg
indult debreceni hadművelet menetére is. Az eredmények értékeléséből a hadsereg 
törzse levonta azt a következtetést, hogy az Észak-Erdélyből visszavonulásra kény-
szerített német csapatok könnyen az 1. hadsereg hátába juthatnak, túltelítődnek 
az útvonalak és mindezek megzavarhatják, megbéníthatják az 1. hadsereg küszöbön 
álló, tervszerű visszavételét, amire a parancs érkezését már jelezték. Kéri Kálmán 
ezredes, hogy a hadsereg cselekvési szabadságát megőrizhesse, négy zászlóaljjal le
záratta a Técső—-Vencsellő közötti Tisza vonalat és két hegyivadász zászlóaljjal 
attól nyugatra Tokajig. Parancsa úgy szólt, hogy senki nem jöhet át a megjelölt 
szakaszon a hadsereg engedélye nélkül. Vasváry József és Loskay Ferenc vezérőr
nagyoknak az erre vonatkozó intézkedéseket Kéri Kálmán személyesen adta ki, 
figyelmükbe ajánlva, hogy mindez a németek tudta és megkérdezése nélkül történt. 
Tócsőnél ebből kifolyólag fegyveres összetűzésre is sor került. Végül is a németek 
kénytelenek voltak a magyarok utasításainak engedelmeskedni.44 

Az elmondott eseményekből, a német—magyar súrlódásokból, a csapatvissza
vonásokból a hadsereg vezérkari főnöke és közvetlen munkatársai arra a következte
tésre jutottak, hogy a magyar oldalon valami készülőben van. Érthető, hogy izga
lommal várták a fővárosból visszatérő hadseregparancsnokot, hogy teljes tájékozta
tást kapjanak azokról az eseményekről, amelyek végrehajtása során a fő feladat 
minden bizonnyal — a létszámában ugyan csökkent — 120 000 embert számláló 
1. hadseregre vár. 

Október 12-én este megérkezett Miklós Béla fáradtan, nyomott hangulatban. 
Mindössze annyit közölt vezérkari főnökével : kilátás van a kormányzó közeli huszti 
látogatására, s gondoskodjon különvonatának, a Turánnak a biztosításáról. Majd 
bemutatta — név említése nélkül — a Budapestről magával hozott személyt és uta
sította Kéri Kálmánt, hogy szervezze meg az „idegen" biztonságos áttételét az arc
vonalon. Hozzáfűzte, hogy mindezt különösen a németek előtt teljes titokban kell 
tartani és a saját csapatok előtt is leplezni kell. Még annyit mondott, hogy a magyar 
tiszt egy fontos megbízatást tartalmazó levelet visz a Vörös Hadsereghez.45 Bármeny
nyire paradox, ennél többet Miklós Béla a küszöbön álló fegyverszünetről nem mon
dott vezérkari főnökének. Kéri Kálmán nem kérdezett, mert nem kérdezhetett, ez volt 
a szokás. A kormányzó közeli huszti látogatása és egy magyar tisztnek fontos levéllel 
való áttétele az arcvonalon viszont megerősítette benne azt a hitet, hogy a fegy
verszünet beérőben van. 

Nemes József őrnagy sikeres áttétele az arcvonalon október 13-án délután meg
történt. Ugyancsak október 13-án este a vezérkar 1. osztályától távirat érkezett, 

43 HL 264. doboz. 2741. sz. irat. Kéri K. visszaemlékezése. 
44 Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Székely László vk. ezds. hadműveleti naplója, i. m. 17. o. 
45 A bemutatott személy Nemes József őrnagy volt, akit a francia nyelvű meghatalmazással át kellett tenni az 

arcvonalon. Nemes őrnagy a kormányzói meghatalmazást a moszkvai magyar küldöttség előtt adta át F . F. Kuznyecov 
vezérezredesnek. A meghatalmazás francia nyelvű szövege : 

„J'autorise par la présente M. Gabriel Faragho, Colonel-Generel hongrois ainsi que M. Domokos Szent-Iványi, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire et le Comte Géza Teleki, Professeur d'Université á signer de la 
part du Royaume de Hongrie une convention d'armistice á conclure avec les Puissances Alliées: l'Union des Répub
liques Soviétiques Socialistes, les Etats Unis d'Amérique et l'Empire Britannique. 

En foi de quoi j 'a i signé la présente en la faisant munir de mon sceau. 
Budapest, le 9 octobre 1944. 

Horthy" 

(Ezennel meghatalmazom Faragho Gábor, magyar vezérezredes urat, valamint Szent-Iványi Domokos rendkívüli 
követ s meghatalmazott miniszter urat és gróf Teleki Géza egyetemi tanárt, hogy a Magyar Királyság részéről fegyver
szüneti tárgyalásokat folytathassanak és köthessenek a Szövetséges Hatalmakkal : a Szovjetunióval, az Egyesült Álla
mokkal és a Brit Birodalommal. Jelen irat aláírásának hitelességét pecsétemmel megerősítem. 
Budapest, 1944. október 9. Horthy) Közli: Gosztonyi Péter: A Moszkvai Magyar Bizottság történetéből. Új Látóhatár, 
1971/5. sz. 510. o. 
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hogy a hadseregparancsnok és a vezérkari főnök 14-én este jelenjen meg Szatmár
németiben, ahol a vezérkar főnöke eligazítást tart. „Űgy sejtem — írja Kéri Kálmán 
—, ez alkalommal kellett volna tájékoztatást kapnunk az ideiglenes, (helyesen elő
zetes —• Ö. I.) fegyverszünet megkötéséről és arról, hogy milyen előkészületeket te
hetünk meg, illetve mi lesz a feladatunk a fegyverszünet kihirdetését megelőzően és 
utána."46 Csaknem az indulás előtt azonban lemondó sürgöny érkezett. A kormányzó 
14-ére virradóra ugyanis úgy határozott, hogy a vezérkar főnöke ne utazzon Szatmár
németibe. Döntését azzal indokolta, hogy az 1. és 2. hadsereg parancsnoka tájékoz
tatva van és majd ők informálják vezérkari főnökeiket. Horthy intézkedésének oka 
— minden bizonnyal — a fegyverszünet bejelentésének október 15-re történő előre
hozása lehetett, amiről 14-én reggel Vattay altábornagy még nem nyilatkozhatott. 
A kormányzónak viszont Vörös Jánosra is szüksége lehetett és ezért nem akarta, hogy 
elutazzon Budapestről, továbbá a végrehajtás időpontját illetően úgy sem tudott 
volna semmit sem mondani, s ez csak fokozta volna a zűrzavart. 

Az egymás után érkező intézkedések ellenére a hadsereg vezetésének fő feladata 
a váltakozó harcban álló, azaz védő, visszavonuló, ellenlökésekre, ellencsapásokra 
készülő, vagy éppen kivonás alatt lévő csapatok irányítása volt. A 4. Ukrán Front 
18. hadseregének és 17. gárda-lövészhadtestének hadosztályai a harcok során ok
tóber 14—15-re átkeltek a Kárpátok fő hegyláncán, elfoglalták hágóit és 5—18 
kilométeres mélységben nyomultak előre Kárpátalján Ungvár, Munkács, Huszt és Ra-
hó felé. A legnagyobb sikert az 1. magyar hadsereg jobbszárnyán érték el, október 
lö-án birtokba vették Rahót. Székely László ezredes naplója szerint október 14-én 
mindhárom magyar hadtestnek elrendelték a további visszavonulást. A 2. Ukrán 
Front csapatai viszont már Debrecen alatt voltak. Olyan nyomás nehezedett helyen
ként az 1. hadseregre, hogy itt-ott az Árpád-vonal feladásával is számolni kellett. 
A szovjet erők fokozatos térnyerése arra kényszerítette az 1. hadsereg vezetését, hogy 
az Armeegruppe Heinrici tiltakozása ellenére folytassa csapatainak hátra vonását. 
A hadsereg parancsnoka és törzse előtt is teljesen világos volt, hogy minél tovább 
tartanak ki, különösen a hadsereg jobb szárnyán, annál válságosabbá válik hely
zetük. Gotthard Heinrici vezérezredes azt írta az 1. hadsereggel való kapcsolatáról, 
hogy Miklós tábornoknak és vezérkari főnökének minden igyekezete a németek félre
vezetését és becsapását szolgálta. Bár így lett volna! De sajnos, erre a magyar 
hadászati vezetés utasítást nem adott. A hadsereg törzse a csapatvezetést mindvégig 
a német parancsnokság utasításának szellemében végezve, ügyelve arra, hogy kerülje 
a nagy véráldozattal járó összeütközéseket. A hadseregparancsnokság a 10. hadosz
tály, a VI. hadtest törzse és az 1. ejtőernyősezred kivonását a magyar vezérkar 
utasítására, német tiltakozás ellenére is végrehajtotta. 

A német hadműveleti csoport parancsnoka 1968-ban írt levelében arról panasz
kodott, hogy nem tudott az 1. hadsereg vezetőivel baráti kapcsolatot kiépíteni. 
Meglepődött, amikor Miklós Béla október 14-én azt közölte vele, hogy „részére csak 
a magyar kormány parancsai mérvadóak, de nem a németeké." Különösen ellen
szenvesnek ítélte Kéri Kálmánt, aki Heinrici szerint „cseh volt, egy áttekinthetetlen 
jellemű férfi." Kérit Miklós vezérezredes rossz szellemének nevezte.47 Heinrici is 
elismeri: a nézeteltérések ós a súrlódások oka az volt, hogy ,,az 1. hadsereget mindig 
hátrább akarták hozni, mint a szükség követelte." Különösen megdöbbent azon, 
hogy Miklós Béla a Tisza mögé akarta visszavonni hadseregét. Miklós vezérezredes 
unta velük a vitát és ezért gyakran rájuk hagyta a dolgot. Kéri azonban nem enge
dett. Egyik levelében Heinrici az alábbi esetet írta le: „Az V. magyar hadtest javas-

46 HL 264. doboz. 2741. sz. irat. Kéri K.: i. m. 26—27. o. 
47 Heinrici, G. levelei Gosztonyi Péterhez az 1. hadsereg vezetőivel való kapcsolatairól. Másolat a szerző birtoká
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latomat teljesen elfogadhatónak tartotta. Miklós is egyetértett vele és csak azután 
változtatta meg szándékát, miután vezérkari főnöke, Kéri Kálmán ezredes, a tár
gyalásokba bevonatott és ellentmondott."48 Valóban, ritkán előforduló esettel talál
kozunk. Az elöljáró német hadműveleti csoport parancsnokának utasítását a hadse
reg vezérkari főnöke — Miklós vezérezredes beleegyezése ellenére — megtagadta. 
Kéri minden bizonnyal számolt azokkal a nehézségekkel, anyag- és vérveszteségek
kel, amelyekkel a parancs végrehajtása járt volna, és valószínűleg azokkal a rendsza
bályokkal is, melyeket vele szemben a németek foganatosíthatnak. Heinrici levelei 
is arról tanúskodnak, hogy október 13-án és 14-én már pattanásig feszült volt a hely
zet a két seregtest között, a hadsereg törzse az Armeegruppe parancsnokának ren
delkezéseit nem teljesítette. Heinrici viszont tehetetlen volt a magyarokkal szemben. 

Azt, hogy a debreceni csata elveszett, a németek is megértették. Guderian vezér
ezredes úgy igyekezett ebből a vereségből a „Dél" hadseregcsoportot kihozni, hogy 
visszavonultatni tervezte a Kassa—Bükk-hegység—Budapest—Balaton—Nagyka
nizsa arcvonalra, az ún. „Margarethe Stellung"-ra.49 Ezért volt nagyon fontos, hogy 
a Kárpátokban kiépített védelem szilárd maradjon. Kedvezőtlen volt, hogy ezt az 1. 
magyar hadsereg 1944 október elejétől nem erősítette, hanem fokozatosan gyöngí
tette. A német terv szem előtt tartotta a magyarországi földrajzi viszonyokat, azaz 
hogy a szovjet támadás megállítására alkalmasabb az említett terepszakasz, mint 
az Alföld. Vörös János vezérezredes intézkedése az Erdős-Kárpátokban kiépített 
állások feladására ellenkezett a német hadműveleti tervekkel, ezért váltotta ki 
Guderian vezérezredes éles hangú ultimátumát.50 

Összefoglalva: Az 1. hadsereg parancsnoka — ha nem is mindenről — a készülő 
fegyverszünetről olyan tájékoztatást kapott Hor thy tói, ami alapul szolgálhatott 
csapatai mozgatásához. Vezérkari főnökét azonban semmiről nem informálta, ő maga 
nem készített, illetve nem készíttetett tervet a fegyverszünettel összefüggő féladatok végre
hajtására, kapcsolatfelvételre a szembenálló szovjet csapatokkal, holott erre a kormányzó
tól kapott irányélvek már kötelezték. Miklós Béla vezérezredes már itt súlyos mulasz
tást követett el.51 

A hadsereg vezérkari főnöke és hadműveleti törzse október 15-én reggel hivata
losan még semmit nem tudott a küszöbön álló fegyverszünetről ós a hadsereg ebből 
fakadó feladatairól. Azt a hírt, hogy a kormányzó megbízásából Earagho Gábor vezér
ezredes vezetésével fegyverszüneti bizottság tárgyal Moszkvában, a hadsereg vezér
kari főnöke csak október 15-én délelőtt hallotta, de akkor sem hivatalosan. Ennyire 
volt tájékozott az 1. hadsereg két vezetője a várható eseményekről a kormányzói 
szózat előtt... 

A váratlan kormányzói szózat 

Október 14-én a hadsereg törzse megkezdte a törzsszállás áttelepítését Husztról 
Beregszászra. 

A hadműveleti helyzet október 15-én : a Felső-Tisza, a Vecse ós az Ung völgyeiben 
szovjet támadások bontakoztak ki, súllyal Szolyva felé. Székely László naplójában 
október 15-ón ilyen bejegyzések olvashatók: „11 h tájban jön Röder, erélyesen lép 
fel és követeli, hogy a csapatokat újból rendeljük abba a vonalba, amiben tegnap este 
a hadseregparancsnok Heinricivel megegyezett, mert a zöm hátrább ment. Miklós 

48 Uo. 
49 HL Filmtár. 1258. sz. tekercs KTB/H. Gr. Süd. 6619. sz. irat. 
50 A Guderian és Vörös közötti „sürgönypárbaj" dokumentumait közli: Ölvedi Ignác: A budai Vár és a debreceni 

csata. I. m. 162—168. o. 
51 Hennyey G. is elismerte: „...a hadsereg a harcba belefáradt és a háború befejezését várta." (Űj Látóhatár, 
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azt mondta nekem, hogy ott csak gyengébb részek maradnak, s legfeljebb az ellenség 
visszanyomja őket... Válaszom, én a helyzetet így is biztosítottnak látom, Leordi-
nánál és Hahónál erődszázadok vannak, ezért nem küldöm újból előre a csapatokat. 
Ezután Wagener tábornok (az Armeegruppe vezérkari főnöke) felhív ugyanazzal 
a követeléssel. Válaszom: tegnap azt a vonalat rendeltük el, nem módosítom... 
12.30-kor felhív Kéri, kérdezi mit akart Röder ? Elmondtam. Kérdezi, meg lehet csi
nálni ? Én : a 24. hadosztály nem tudná megcsinálni. Kéri : akkor mondjuk azt, hogy 
majd holnap. Én: De hiszen holnap még hátrább akarunk jönni, Kéri: nem baj, azt 
mondjuk, hogy holnap toljuk majd a vonalat újból előre."52 így próbálták menteni 
a csapatokat és csökkenteni a veszteségeiket. 

Kéri Kálmán vezérkari ezredes, az 1. hadsereg vezérkari főnöke 15-ón 11 őm 
körül indult Husztról Beregszászra az áttelepítés ellenőrzésére és a hadseregpararics-
nok tájékoztatására. Utóbbira, valamivel 13 óra után került sor. Alig tért rá a hely
zet ismertetésére, amikor belépett a személyi segédtiszt és jelentette: a budapesti 
rádión érdekes bemondás van. A rádió a kormányzó proklamációját sugározta. 
A hadsereg parancsnoka és vezérkari főnöke döbbent csendben, kettesben hallgatták 
a rádiót és kérdően vizsgálva néztek egymás szemébe. „Végre! ! — ez volt az első 
gondolatom; hogyan tovább? — a második" — írja Kéri Kálmán. (Azon meditált, 
hogy ő miért nem tudhatott erről semmit).53 Miklós vezérezredes is döbbent arccal 
hallgatta a rádiót. Minden bizonnyal arra gondolt: miért így és most történt ez és 
nem úgy, ahogy a kormányzó október 11-én tájékoztatta? A proklamáció elhang
zása után Kéri törte meg a csendet. „Kegyelmes uram! Alázatosan jelentem, hogy 
a hadseregparancsnoksághoz tartozó minden rendű és rangú egyénnel szemben 
minden rendelkezésemre álló eszközzel el fogok járni, aki a Kormányzó Úr inten
ciójával szembehelyezkedne."54 Erre a hadseregparancsnok felállt, kezet nyújtott 
— mindvégig állva jelentő — vezérkari főnökének és megköszönte szavait. 

A józan ész azt követelte volna, hogy ha már eddig nem tette, akkor legalább 
most tájékoztassa Kéri Kálmán vezérkari ezredest a kormányzótól kapott infor
mációkról, „az 1920. III . 1-i rendeletem végrehajtandó" jelmondat tartalmáról, 
melynek beérkezését ő is várta. Nem, Miklós Béla vezérezredes még mindig hallga
tott, semmit nem mondott. A történelem nem tud határozott választ adni arra, 
hogy a hadseregparancsnok miért nem tájékoztatta vezérkari főnökét. Azt a magya
rázatot szoktuk adni, úgy vélhette: 20-áig lesz még erre ideje. 15-én elhangzott 
a [szózat, de Miklós vezérezredes ezt követően sem nyilatkozott. Miért ? Feltételezé
sünk szerint, mivel a dolgok nem úgy történtek, ahogy október 11-én Horthy és Vattay 
elmondták, Miklós Béla minden bizonnyal kapcsolatot kívánt teremteni a Várral, 
azaz ellenőrizni akarta a proklamáció valódiságát, s ezt követően cselekedni. 

Kéri Kálmán engedélyt kért arra, hogy visszatérhessen Husztra. Arra számított, 
hogy időközben megérkezik oda a legfelsőbb hadúri hadparancs és a vezérkar főnö
kének hadműveleti intézkedése a hadsereg további magatartására és feladataira 
vonatkozóan. „Hadseregparancsnokom javaslatomat elfogadta és hozzáfűzte: »Én 
addig intézkedem a Beregszászon lévő németek lefegyverzésére és a német összekötő 
tisztek bevonultatására. « A vezérkari főnök Miklós vezérezredes — korábban ész
lelt — meglepődéséből arra következtetett, hogy szintén teljesen tájékozatlan. „El 
sem tudtam képzelni, hogy előttem, vezérkari főnöke előtt, aki vele egyetemlegesen 
voltam felelős a hadseregért, valamit is elhallgasson." Kéri csak a háború után szer
zett tudomást arról Vattay altábornagytól és Pogány Imre vezérkari ezredestől, hogy 

52 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Székely László vk. ezds. hadműveleti naplója. I. m. 18. o. 
53 HL 264. doboz 2741. sz. irat. Kéri K.: i. m. 45—46. o. 
54 Uo. 
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a hadseregparancsnok a szükséges tájékoztatásnak és a kódparancs tartalmának bir
tokában volt.55 

Az október 15-i koronatanáccsal és a proklamáció kérdéseivel tanulmányunk nem 
foglalkozik.56 Olyan katonapolitikai kérdéseket érintünk csak, melyek ismerete 
nélkülözhetetlen az 1. hadsereg törzsében történtek megértéséhez. Arról, hogy októ
ber 11-én megtörtént az előzetes feltételek aláírása, a bizottság még azon éjjel értesí
tette a kormányzót, aki ha előbb nem, de 12-én reggel feltétlen tudomást szerzett 
a nagy történelmi eseményről. Ebben a sürgönyben több kérdés van a magyar csa
patokkal kapcsolatban. „Magyar csapatok Budapestre küldéséhez hozzájárultak. 
Közölni fogják velem, hogy az arcvonalon mely magyar parancsnokoknak melyik 
orosz parancsnokokhoz kell átmenniük részletes megbeszélés céljából" — olvasható 
a táviratban... Kérdezték, a csapatok hűek lesznek-e a kormányzóhoz ? Meggyőződés
sel igent mondtunk."57 

Otto Winkelmann SS Obergruppenführer (Höherer SS und Polizeiführer in Un
garn) október 10—12-én Hitler főhadiszállásán járt. Onnan a jóváhagyott puccsterv 
módosított változatát hozta magával. Hitler döntött, zöld utat engedett Szálasi 
Ferenc hatalomra juttatásának. Az elgondolás az volt, hogy Esztergomba mielőbb 
össze kell hívni a nemzetgyűlést, Horthyt a szélsőjobb oldal fossza meg kormányzói 
tisztétől és Szálasit nevezze ki államfővé. Veesenmayerhez „...október 13-ról 14-re 
forduló éjjel érkeztek meg távirati úton a döntő utasítások."-— írja Horthy.5& 

Erről a kormányzó október 14-én reggel szerezhetett tudomást. Megerősítve látta 
a Lakatoshoz és Vörös Jánoshoz befutott híreket, hogy a napokban német segítség
gel indul a nyilas puccs. Proklamációjában erre utalva Horthy a következőket 
mondta:59 „A szövetségi hűséggel ellenkező cselekményeket... a nyílt kihívással is 
tetézték... Megbízható értesüléseket kaptam arra nézve, hogy a német politikai 
színezetű csapatok erőszakos felfordulás útján saját embereiket szándékoznak ura
lomra segíteni." Ezzel a kormányzó félreérthetetlenül beismerte, hogy a németek 
és a nyilasok puccsterve kényszerítette ki október 15-i — nem kellően előkészített — 
cselekvését. Ebben a kérdésben a szovjet főparancsnokság ultimátuma : a Budapest
nek október 14-én 23 óra 45 perckor leadott sürgöny, miszerint Magyarország 
48 órán belül teljesítse az előzetes fegyverszünetben magára vállalt kötelezettsége
ket,60 nem játszott szerepet, mert Horthy már október 14-én délelőtt meghozta 
elhatározását a fegyverszünet bejelentésére. Váratlanul úgy döntött, hogy megelőzi 
a németeket és a nyilasokat, mert — szerinte •— volt még egy lépés előnye és ezt 
megpróbálta kihasználni. 

A hiba nem abban volt, hogy a fegyverszünet megkezdését október 20-ról előbbre 
hozták 15-re, ezt a hamarabbit a 11-én aláírt előzetes feltételek is követelték, hanem 
abban, hogy a tennivalókat nem gondolták át, terv nélkül cselekedtek. A végre
hajtásra nem készült ütemterv. A kormányzó elkövette azt az óriási hibát, hogy erről 
sem Faragho vezérezredest, sem a Magyar Frontot, sem az 1. hadsereg 'parancsnokát nem 
tájékoztatta, holott mindháromra lett volna lehetősége. Minden bizonnyal Miklós Béla 
magatartása és a fegyverszünethez való viszonya is másképpen alakul, ha a kormány
zói proklamáció előtt megérkezik egy futártiszt Horthy Miklós külön parancsával, 
melyben konkrét feladatokat szab az 1. hadseregnek és elrendeli a szózattal egyidő-
ben a németellenes hadmozdulatok megindítását. S hogy ez nem történt meg, azért 

55 TJo. 
56 Erre vonatkozóan 1. a 18. sz. jegyzetben megadott szakirodalmat. 
57 Macartney, C. A.: i. m. 91. o. 
58 HorthyMiklós: Emlékirataim. Buenos Aires, 1953. 270. o. 
59 Vörös János visszaemlékezése, i. m. 37. o. „Október 12-én ...Kocsis János a Standard részvénytársaság igazgatója 

közölte velem, hogy a németektől úgy értesült, hogy a napokban Szálasi átveszi a kormányt és közölte velem... a 
kormánylistát is." 

60 Macartney, CA.: im. 94. o. 
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a felelősség a kormányzót terheli. Egy ilyen parancsnak az 1. hadsereghez való el
juttatására október 14-én minden lehetőség megvolt. 

Az itt felsorolt súlyos hibák ellenére a Németországról történő leválás még való
színűleg sikerrel járhatott volna, ha Lakatos Géza miniszterelnök nem ellenzi, ha
nem támogatja a fegyverszünetet. „Vállaltam — írja visszaemlékezésében — a kor
mány minden politikai ténykedésének végrehajtását fegyverszüneti kérésünkkel 
kapcsolatban, beleszámítva annak belpolitikai és közbiztonsági következményeit... 
Ilyenformán szívvel-lélekkel és egész odaadással vállaltam a teljes sötétbe ugrást."61 

Lakatos szerint a fegyverszünet — „sötétbe ugrás". S hogy ne csak az legyen, 
hanem teljes katasztrófa, arról a kormány elnöke gondoskodott is. 

A kormányzói szózathoz a miniszterelnöknek ellenjegyzési kötelessége volt, ezért 
megismertették vele a proklamáció tervezetét. Lakatos nem értett egyet a tarta
lommal és követelte a „Magyarország a mai naptól fogva hadiállapotban lévőnek 
tekinti magát Németországgal" mondat törlését és a „fegyverszünetet kötöttem" 
szavak helyett a „fegyverszünetet kórek"-re helyesbítését. Ambrózy Gyula nem 
közölhette Lakatossal, hogy a valós helyzetnek a tervezett szövegezés felel meg, 
hanem azt ígérte, hogy lesz javítás, amire csak másnap kerülhet sor.62 A kihúzott 
és átírt mondat volt a fegyverszünet lényege, ezt Horthy Miklós hozzájárulása nélkül 
Ambrózy nem tehette meg. A kormányzó tehát engedett Lakatosnak, figyelmen kívül 
hagyva azt, hogy az kimerítette a fegyverszünetben vállaltak megszegését is. Még 
azt sem hozta nyilvánosságra, amit megtett. A törlés és a módosítás a magyar 
csapatparancsnokokat nemcsak megzavarta, hanem várakozó álláspontra állította 
és megfosztotta őket az önálló kezdeményezéstől, a németek elleni fellépéstől. A né
meteket és a nyilasokat megelőzve elsőként a miniszterelnök támadta hátba a kiug
rást. Ha a kormányzó szózata és hadparancsa az eredeti szövegezésben érkezik meg 
a csapatokhoz, az arcvonalban a parancsnokok jelentős része — valószínűleg — 
hadműveleti utasítást nem várva megkezdi az elszakadást a Wehrmachttól. A csapa
tok nagyon várták már a fegyverszünetet. S ha a németek megpróbálják megaka
dályozni a honvédség kötelékeinek elszakadását, azzal maguk kiprovokálják a ma
gyarok fegyveres ellenállását, s meggyorsítják a kapcsolatfelvételét a szovjet pa
rancsnokságokkal . 

A német hadvezetés Ottó Winkelmann és Otto Skorzeny támogatására, a „Pan
zerfaust" vállalkozás irányítására Budapestre küldte von Bach-Zelewski SS Ober
gruppenführer^ a varsói felkelés elfojtóját. Veesenmayer megerősítésére Rudolf 
Ralin követ érkezett a magyar fővárosba. Ami még e személyeknél is félelmetesebb 
volt: megérkezett é3 megkezdte kirakását Budapest környékén a 24. német pán
célos hadosztály ós az 503. „Tigris" páncélos zászlóalj. Minden készen volt, csak 
a parancsot várták az akció megindítására. Ilyen körülmények között mégis megle
petés volt a kormányzó bejelentése, valóban, egy lépéssel sikerült megelőznie a né
meteket.63 Hennyey szerint október 15-én a koronatanácson a kormányzó a fegyver
szünettel kapcsolatban kihangsúlyozta: „...hogy őt erre a lépésre nemcsak a súlyos 
katonapolitikai helyzet készteti, hanem a német csapatok és a Gestapo minősíthe
tetlen magatartása is, mely az ország tervszerű kifosztásában és kirablásában jut 

61 Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. (Visszaemlékezések) München, 1981. 137—140. o. 
62 Titkos történelmi adatok. I. m. Hlatky Endre miniszterelnökségi államtitkár vallomása. A javítás Hlatky Endre 

államtitkár előtt történt, akit Ambrózy 15-én 10 óra 30-ra kéretett magához. Az államtitkár feladata volt a szózat 
kiadása. Amikor a szöveget átvette, szóvá tette, hogy azon nincs miniszterelnöki ellenjegyzés. A kabinetiroda főnöke 
azt felelte: „ellenjegyzés nem kell, mert a manifesztumot a Kormányzó úr írta, a fegyveres erő legfelsőbb parancsolója 
teszi meg a maga hatáskörében. Ugyanakkor... azt mondta, hogy ezen még lényeges módosítás lesz és ceruzájával... 
kihúzott... mintegy három sort." 

63 A „Panzerfaust" akció tervezői úgy vélekedtek, hogy akkor számíthatnak 100%-os sikerre, ha Horthy Miklós 
fegyverszüneti bejelentéséről legalább 24 órával előbb értesülnek. Ebben az esetben lehetőséget láttak arra, hogy 
a hadmozdulatok megindításában megelőzzék a honvédséget. A gyakorlatlan Horthy megelőzte a németeket, de 
a nyilasokhoz átállt vezérkar, élén László Dezső altábornaggyal és ííádas Lajos vezérkari ezredessel, megbuktatta 
az ország Legfelsőbb Hadurát. 
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kifejezésre. Magyarország a háborút elvesztette, tehát le kell vonni a következteté
seket, bármilyen súlyosak legyenek is azok."64 Erre a miniszterelnök képtelen volt. 
A katonatömegek, de a tisztikar jelentős része is, annak ellenére, hogy még nincs 
tömeges hadifogságba menés, nagyon megelégelte már az elveszett háború folyta
tását. Bátran állíthatjuk, ha a kormányzó szózata és hadparancsa az eredeti szöve
gezésben érkezik meg, azaz hogy fegyverszünetet kötött, s Magyarország a mai nap
tól hadiállapotban lévőnek tekinti magát Németországgal és azt csaknem párhuza
mosan követi a Honvéd Vezérkar főnökének hadműveleti utasítása a németek meg
támadására, az 1. hadsereg csapattesteinek zöme, a kormányzót követve, bizonyos 
előkészületek és felvilágosítás után németellenes hadmozdulatokba kezd, s felveszi 
a kapcsolatot a szovjet parancsnokságokkal. S hogy ez nem következett be, az Laka
tos miniszterelnöknek a proklamáció szövegén végrehajtott korrekciója következ
ménye. Lakatos nem hogy nem támogatta a kormányzót a fegyverszünet kérdésébe^ 
hanem mindvégig a fék szerepét játszotta és végül tevékenységével jelentősen hoz
zájárult annak megbuktatásához, a nyilas hatalomátvétel elősegítéséhez. A kormány 
elnöke ütötte rést nem lehetett helyrehozni. Ennek volt a következménye, hogy a 
,,Panzerfaust" vállalkozás megindítását — amitől még a németek is tartottak — a hon
védség kötelékei nem csak nem zavarták, hanem még csak nem, is fenyegették, tudomásul 
vették Haduruk német őrizetbe vételét. 

A kormányzó október 14-én délután futárral kérette Balatonfüredről vissza Vörös 
János vezérezredest.65 23 óra körül érkezett vissza. Horthy a kihallgatáson közölte 
a fegyverszünet aláírását és hogy másnap bejelenti a fegyverszünetet. Vörös vezér
ezredes már több ízben felhívta az államfő figyelmét, tanácsolta és kérte, ha tenni 
akar valamit a németek ellen, az ügy és személyi biztonsága érdekében azonnal 
hagyja el a Várat, s menjen Husztra az 1. magyar hadsereghez. Azt is tudomására 
adta, az erőviszonyokból kiindulva, hogy ha Budapesten a németekkel törésre viszi 
a dolgot, „két órán belül foglyok vagyunk." Horthy erre a következő naiv választ 
adta: „Bízom abban, ha a német követet felkérem, hogy a németek hagyják el az 
állam területét, úgy Magyarországon is az lesz a helyzet, mint Finnországban". 
Vörös próbálta megértetni, hogy a németek Magyarországot nem fogják feladni. „Ez 
esetben ismét felhívtam a kormányzó figyelmét és arra kértem, hogy 15-én korán 
reggel induljon Husztra, az 1. magyar hadsereg parancsnokságára és ott jelentse 
be a fegyverszünetet."66 

A kormányzó erre azt válaszolta, hogy ő tengerésztiszt, nem hagyja el a süllyedő 
hajót, s most a legnehezebb óráiban a nemzetet sem hagyja el. Végül is a vita ered
ményeként úgy búcsúzott, hogy megfontolás tárgyává teszi a javaslatot. „Abban 
a reményben jöttem el a kormányzótól — írja Vörös János —, hogy talán mégis 
sikerül elvinni Budapestről és így kitérhet a német követ fogadása elől, egyben mód 
adódik arra, hogy a döntő pillanatban a magyar csapatok feletti parancsnokságot 
átvegye."67 A vezérkar főnöke hazaérkezése után csomagolni kezdett, feleségét is 
felköltötte, hogy másnap utaznak Husztra. Az adott történelmi helyzetben ez lett 
volna az egyetlen helyes katonapolitikai döntés, amely az aláírt előzetes fegyver
szüneti feltételek végrehajtását lehetővé teszi. Ebben az esetben az 1. hadsereg — 
bizonyos előkészületek után — a szovjet csapatokkal együttműködésben azonnal 
indulhatott volna Budapestre. 

64 HL Az 1. m. HDS. iratai ö . I . gyűjteménye. Eennyey G.: Külügyminiszteri működésem fontosabb eseményei. 
1944. VIII. 29—X. 16-ig. Kézirat, 9—11. o. 

65 A vezérkar főnöke, miután Horthy parancsára a szatmárnémeti eligazítás elmaradt, október 14-én reggel úgy 
döntött, megszemléli a Hadiakadémiát, ezért Balatonfüredre utazott. Előadást tartott a katonapolitikai hel yzetről. 
Igyekezett a tisztekkel megértetni, hogy elérkezett a szakítás órája. A hallgatóság zömét megnyerte magának, amiben 
természetesen szerepe volt az akadémián dolgozó titkos csoportnak is. Október 15-én tervezte a visszautazást de 
14-én a késő délutáni órákban egy futártiszt érkezett, hogy a kormányzó parancsára azonnal jöjjön Pestre. 

66 Vörös János visszaemlékezése, i. m. 38—40. o. 
67 Uo. 
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Október 15-én a vezérkar főnöke érdeklődött a főhadsegédtől, hogy mikor indul
nak. Vattay altábornagy azt válaszolta: a kormányzó nem utazik, majd közölte, 
hogy 10 órakor koronatanács lesz, s azon jelenjék meg. Ez és a vezérkar főnökének 
adott előző esti részleges tájékoztató arra utal, hogy Horthy még mindig nem bízott 
meg teljesen Vörös vezérezredesben, holott az öt magas rangú tábornok: Lakatos, 
Csatay, Hennyey, Vörös és Vattay közül, akik a kormányzót ezekben a napokban 
körülvették, Vörös vezérezredes értékelte a legtárgyilagosabban a hadi helyzetet. 
Lakatos még október 13-án is az angolok isztriai partraszállásában reménykedett. 
A vezérkar főnöke szeptember 8-án úgy értékelt, hogy az angolszászok a Balkánon 
és Közép-Európában már nem előzhetik meg a szovjet csapatokat, koncepcióját 
ehhez igazította, a fegyverszünet híve volt, elfogadta a Magyar Front kapcsolatát. 
Fő hibája, hogy nem mert cselekedni. Vezérkarában képtelen volt olyan törzset ki
alakítani, amelyre adott esetben támaszkodhatott volna. Egyedül maradt. 

A kormányzó október 15-én 12 órakor fogadta Veesenmayert, aki ezt már többször 
szorgalmazta. Hitler teljhatalmú megbízottja ekkor szerzett tudomást a magyar 
államfő döntéséről. Közölte Horthyval, hogy megérkezett Rudolf Rahn követ és 
kérte, hogy fogadja. Az audienciára valamivel 13 óra után került sor.68 

13 óra 10 perckor a rádió megkezdte a proklamáció beolvasását.69 Vattay csaknem 
ezzel egy időben — Horthy parancsára — a vezérkar főnöke elé tette a jelmondatot 
kiadványozásra. Vörös János azt habozás nélkül aláírta és átküldte szárnysegédjé
nek, Kapitánffy Albin vezérkari őrnagynak, hogy továbbítsa a vezérkar hírközpont
jába, sürgős leadás céljából. Az őrnagy teljesítette Vörös utasítását. Leadását a csa
patoknak a vezérkar hadihíradás főnöke, Porzezinszky György vezérkari alezredes 
tiltotta meg, s ez vonatkozott a hadparancsra is. A hírközpontban dolgozóknak az 
alábbi parancsot adta: „...a kormányzóságtól, valamint a Honvédelmi Miniszté
riumból átküldött táviratokat nem szabad továbbítani. A hadseregek részére senkit 
nem szabad kötni, azok csak a vezérkar hírközponttal dolgozhatnak. Továbbítani 
csak az 1. vkf. osztály által feladott táviratokat szabad. Minden más helyről jövő, 
de különösen a kormányzóságról és a HM-ből jövőket át kell adni a 7. önálló híradó 
osztálynak, Pálffy vezérkari századosnak.70 A Vattay féle jelmondat elkobzása után, 
Szörényi (Reischl) Emil vezérkari százados Nádas Lajos vezérkari ezredes utasítá
sára 14 óra 50 perckor gépbe diktálta az alábbi szöveget : 

„1591/Főv. hdm. 44. 10. 15. 
Fegyverletétel tb-n. 
A rádióban elhangzott »fegyverletétel« (Ez a szó nem hangzott el — Ö. I.) 

kifejezés nem jelenti azt, hogy mindenki eldobja a fegyverét. A harc beszüntetésére 
parancs nem ment, csak fegyverszüneti kérelem van. 

Kapják: 1., 2. 3. hds. stb. (Valamennyi önálló pság. és honvédségi szerv). 
Budapest, 1944. évi október hó 15-én. 

vitéz nemes Vörös János vezezds. 71 

68 Rahn a kormányzónak a múltját érintő legérzékenyebb kérdésekkel hozakodott elő. Megkérdezte, hogy te
hetett ilyet Horthy Miklós, akinek a neve összeforrt a bolsevizmus elleni harccal? Űgy nyilatkozott: ő is egyetértene 
a fegyverszünettel, ha azt az angolszászokkal köti meg. Horthy elfogadta az értékelést, de úgy vélekedett, hogy 
a történteken már nem változtathat. Megkérdezte viszont a követet, nincs-e lehetőség arra, hogy a német csapatokat 
kivonják Magyarországról? Rahn azt válaszolta, hogy ez kormányának döntésétől függ. Kérte, hogy míg ez megér
kezik addig a magyar csapatok ne nyissák meg az arcvonalat. A kormányzó elvben ehhez hozzájárult, de megvalósí
tására semmit nem tett, a kódparancsot nem vonta vissza. Érdekes szituáció alakult ki. Mindkét fél időnyerésre tőre -
kedett a hadmozdulatok megindítására. Rahn úgy vélte, nyert pár órát, hogy a „Panzerfaust" akció szervezetten 
indulhasson. Horthy viszont úgy gondolkozhatott, hogy ezzel megkönnyíti az 1. és 2. hadseregnek kiadott jelmondat 
végrehajtását. Csak éppen azt nem tudta még ekkor, hogy a vezérkar sem a hadparancsot, sem a rejtjelzett utasítása t 
nem fogja továbbítani. Rahn fogadásának a fegyverszünet meghiúsulásában nem volt szerepe, itt a felek játszadoztak 
egymással, hogy időt nyerjenek. 

69 Rozsnyói Agnes: i. m. 84—85. o. Idézett munkájában Hennyey G. is 13 óra 10 percre utalt a proklamáció köz
lésével kapcsolatban. 

70 H L Az 1. m. HDS. iratai. Csontos Balázs t. főhadnagynak a Vkf. híradóközpont parancsnokának vallomása. 
71 A dokumentumot közli: ölvedi Ignác: A budai Vár és a debreceni csata. I. m. 181. o. 
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Aláírásnak Vörös János nevét adták. Ez is mutatja, milyen jól kihasználták 
a Lakatos vezérezredes által nyitott kiskaput. A vezérkar tehát azonnal szembefor
dult Horthyval és a fegyverszünettel. Szálasi jóslata, hogy a vezérkar minden fegy
verszünetre és békekötésre ellenállással válaszol, beteljesedett. 

Feladtak egy táviratot, mely mind a három hadseregparancsnoknak volt címezve. 
Ebben felszólították őket, hogy sürgősen tegyenek hűségnyilatkozatot Szálasira és a 
harc folytatására. Erre azonban csak a 3. hadseregparancsnok, Heszlényi József 
altábornagy válaszolt.72 

Vörös János a koronatanácsról — délután 3 óra után — hivatalába ment. A hírre 
helyettese, László Dezső altábornagy és a vezérkar osztályvezetői azonnal főnökük
höz siettek, hogy felvilágosítást kapjanak a történtekről. Vörös vezérezredes hiva
tali helyiségében drámai jelenetek játszódtak le. A vezérkar magas beosztású tiszt
jei magukból kikelve árulásnak nevezték mindazt, ami történt. Főnökük tudomá
sára adták, hogy nemcsak rezignáltán félreállnak, hanem szembefordulnak a fegy
verszünettel, Hadurukkal, és teljesen átallnak a németek, helyesebben a Hitler uta
sítására hatalomra ültetett Szálasi oldalára. Vörös János, akit beosztottai sarokba 
szorítottak, nem mert állást foglalni, kijelentette : a proklamáció és mindaz ami tör
tént, őt magát is meglepte és hogy előzetesen sem ő, sem a miniszterek nem tudtak 
semmiről. Javasolták, hogy a hadsereg megmentésére, a bizonytalanság eloszlatá
sára azonnal hadműveleti intézkedést kell kiadni. Vörös vezérezredes rábólintott, 
amit Nádas Lajos a Vkf. hadműveleti osztály vezetője gyorsan megszerkesztett 
és kiadványoztatott a katonai ügymenet szabályainak megfelelően. A háború után 
Vörös azzal mentette magát, hogy beleszúrt egy mondatot. A bemutatott szöveg 
megfontoltabb, mint az első és stilizált volt. „A Kormányzó Ür rádiószózatában el
hangzottakat senki sem értelmezze úgy, hogy a magyar hadsereg letette a fegyvert. 
Mjndezideig csupán fegyverszüneti tárgyalásokról van szó. Ennek kimenetele még 
bizonytalan, ezért a hadseregparancsnokok intézkedései szerint a bármely oldalról jövő 
támadással szemben (az aláhúzott részt Vörös János szúrta be — Ö. I.) minden ma
gyar katona és egység változatlan erővel folytassa a harcot."73 

A Vörös János vezérezredes által beszúrt mondatot a vezérkar nem továbbította. 
Nádas Lajos vezérkari ezredes Vörös szobájából kilépve mutatta az ott várakozó 
Csettkey László vezérkari ezredesnek a beszúrást, de mindjárt nevetve hozzá is tette : 
„sajnálja, de ez már nem kerülhet bele az intézkedésbe, mert a harc folytatására 
a parancs röviddel a kormányzó rádiószózata után kiment."74 17 óra 20 perckor ezt az 
utasítást mégis a rádió is sugározta, de Vörös vezérezredes kiegészítésének elhagyásá
val. 

Á Honvéd Vezérkar tehát a proklamáció ellensúlyozására 15-én délután két ízben 
is sürgönyt adott a csapatoknak a Vörös Hadsereg elleni harc folytatására. A kor
mányzó környezete viszont a fegyverszünet érdekében egyet sem tudott eljuttatni 
a csapatokhoz. A történtek bizonyítják, hogy a kormányzó és a vezérkar főnöke 
részéről sem politikailag, sem katonailag nem történtek meg a szükséges intézkedé
sek. A másik oldalon viszont a fegyverszünet meghiúsítására precízen kidolgozott 
német—nyilas terv készült, amelyet összehangoltak a vezérkar hadműveleti osztá
lyával és a hadihíradás főnökével. 

72 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Csontos Balázs vallomása. 
73 HL A békeelőkészítő biz. kat. iratai. VII/2. László Dezső vezérezredes vallomása., HL Tanulmányok: 262/2597. 

sz. irat. Hadácsy Rezső visszaemlékezése. A kérdésre vonatkozóan lásd még: Vörös János vezérezredes: Visszaemlé
kezése. I. m. 41—44. o. 

74 Archiv P. Gosztonyi, Bern: Gsettkey László vk. ezds.: Az 1944. október 15-i események és annak előzményei 
ahogy én Budapesten a „központban" átéltem. 21—22. o. (Másolat a szerző birtokában). 
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Események az 1. hadsereg törzsszállásán a 
kormányzói proklamácia után 

A budapesti tragikus és nem a kormányzó elgondolása szerint alakuló események 
után térjünk vissza Beregszászra, illetve Husztra ! Utaltunk már rá, hogy a szózat 
a hadseregparancsnokot és a vezérkari főnököt is meglepte. 

Miklós Béla vezérezredes is döbbent arccal hallgatta a rádiót. Minden bizonnyal 
arra gondolhatott, miért az van a proklamációban, hogy „...fegyverszünetet kérünk 
ellenfeleinktől és megszüntetjük az ellenségeskedést velük szemben"?75 Miért nem 
az van, amit a kormányzó október 11-én az audiencián elmondott ? Idézzük fel, mi is 
lehetett annak a lényege? Először, az államfő arról informálta az 1. hadsereg pa
rancsnokát, hogy elfogadta a fegyverszünet előzetes feltételeit. Másodszor, hogy az 
aláíráshoz már csak a meghatalmazás szükséges, amit Nemes József őrnagy visz 
Moszkvába. Harmadszor, hogy vigye magával az őrnagyot Husztra és gondoskod
jék az arcvonalon való áttételéről. Negyedszer, rádiószózatban fordul az ország népé
hez,, s hadparancsban a honvédséghez és bejelenti, hogy fegyverszünetet kötött. 
Ezt követően érkezik egy jelmondat „Az 1920. III . i. rendeletem végrehajtandó." 
Ha ez megérkezett, fel kell venni a kapcsolatot a szovjet parancsnokságokkal és 
velük együttműködésben tevékenykedni. Ez sem érkezett meg, okát ma már tudjuk. 

Miklós vezérezredes értetlenül állt és nem tudott magának magyarázatot adni, 
miért az jelent meg, hogy „fegyverszünetet kérünk"; s még csak nem is az, hogy 
kértünk. Ebből az esetből világosan látható, hogy a Lakatos Géza miniszterelnök 
fegyverszünet-ellenes tevékenysége, a proklamáció lényegének megváltoztatására 
irányuló követelései még azokat a katonai vezetőket is megzavarták, akik készek 
voltak a kormányzó utasításait teljesíteni. Végső soron a proklamáció lényegének 
a megváltoztatásáért nem csak Lakatos miniszterelnök a felelős, aki azt kezdeményezte, 
hanem Horthy Miklós is, aki azt megengedte, függetlenül attól, hogy október 15-én 
már maga is akarta a fegyverszünetet. Továbbá a közvetlen szervezők: Ambrózy. 
Gyula, a kabinetiroda főnöke és Vattay Antal altábornagy, főhadsegéd gyengeségét 
és könnyelműségét mutatja, hogy nem vették észre : a Lakatos-javaslattal a fegyver
szünet elvetélését hagyták jóvá, azaz segítettek a németeknek és a nyilasoknak, 
hogy ledolgozzák hátrányukat, amit a váratlan bejelentés okozott. 

A keletkezett ellentmondások miatt Miklós Béla vezérezredes Kéri vezérkari ezre
des távozása után igyekezett kapcsolatot létesíteni a budai Várral. Ez 16 óra körül 
sikerült. Vattay altábornagyot kereste. Nevezett nem lévén a szobájában, Pogány 
Imre vezérkari ezredes vette fel a telefont. „Mi van nálatok Pogány"? A rádión 
kiadott utasítások mind ellentmondanak." (Annak mondanak ellent, amit Miklós 
október 11-én a Kormányzótól hallott — ö. I.) Pogány ezredes válaszolni nem tudott, 
megérkezett Vattay és átvette a kagylót. A főhadsegéd nem bocsátkozhatott magya
rázatokba, hogy miért nem úgy történt a rádiószózat, ahogy Horthy elgondolta. 
De a leghatározottabban megerősítette, hogy a proklamáció hiteles és kérte Miklóst, 
hogy a kormányzótól kapott intenciók szellemében és jelmondatnak megfelelően jár
jon el. A hadseregparancsnok így válaszolt: „Kérlek, jelentsd a Főméltóságú úrnak 
hűségemet és tudom kötelességemet."76 

75 Horthy Miklós: i. m. 312. o., 
76 HL A békeelőkészítő biz. kat. iratai. VII/19. sz. Vattay A. vallomása és Vaaay A. visszaemlékezése: i. m. 'ÓI. O. 

L. még: HL Az 1. m. HDS. iratai, ő . I . gyűjteménye. Pogány Imre levele Kéri Kálmánhoz 1980. 05. 25-én. 
Az altábornagy az esetet így írja le: jjPogány ezds. ...jelentette, itt van a készüléknél Miklós Béla és érdeklődik, 

érvényes-e a jelmondat, a proklamáció. Átvettem a telefont és a leghatározottabban megerősítettem annak érvényes
ségét és közöltem, hogy a jelmondatnak megfelelően kell cselekedni." Miklós hűségmegerősítő nyilatkozata meg
nyugtatta a főhadsegédet, Horthynak is úgy jelentett, hogy az 1. hadseregnél minden rendben van. Október 15-éii 
a késő délutáni órákban dalnoki Veress Lajos vezérezredes, a 2. hadsereg parancsnoka, Vattay altábornagyot kérette 
a távírőgéphez. Helyette Pogány Imre vk. ezredes ment át a hírközpontba és mindenről tájékoztatta Veress vezérez
redest, azaz megerősítette: a proklamáció hiteles és Horthy nevében kérte, hogy a jelmondat szellemében járjon el. 
A 2. hadsereg parancsnok így válaszolt: „Hódolatteljes tiszteletem a kormányzó úrnak, úgy a magam, mint a csapa-
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Ez a határozott felelet azt jelentette, hogy Miklós Béla vezérezredes megértette 
az 1. hadsereg feladatát és hűséges lesz a kormányzóhoz. Vattay altábornagy meg
nyugvással fogadta a hadseregparancsnok egyértelmű válaszát és így is jelentette 
Horthynak. Amire a történelem még mindig nem tud választ adni, hogy miért ezt 
követően állt be Miklós Bélánál egy „mirelit" magatartás az egész ügyhöz viszonyítva ? 
A kormányzósággal történt telefonbeszélgetés mindent tisztázott, a feladatot megér
tette, de nem tett érte semmit. Minden akadály elhárult a vezérkari főnök tájékoz
tatása elől, de ő még csak kísérletet sem tett rá. Viselkedését enyhén szólva a teljes 
közömbösség jellemezte a hadurától kapott feladat és a hadsereg törzsében zajló 
események iránt. Semmire nem intézkedett, nem vezetett, nem készíttetett hadműveleti 
tervet a jegyver szünet végrehajtására. A hadsereg felkészítését a szovjetekkel való kap
csolatfelvételre és a németekkel való szembefordításra még elméletben sem kísérelte 
meg. Holott október 15-én a Kárpátokban a hadműveleti helyzet és a hadsereg er
kölcsi állapota ehhez megfelelt. 

A német hadműveleti vezetés ennek meghiúsítására tartalékokkal nem rendelke
zett. „A szomszédos (német) páncéloshadseregtől, mely a duklai horpadásban igen 
súlyos harcokban állt, elöljáró német parancsnokunk, Heinrici vezérezredes még 
alárendelt erőket sem tudott volna ellenünk átiránj'ítani."77 Annyira nem volt német 
erő, hogy a „Panzerfaust" akció végrehajtásának támogatására a Szlovákiából 
kivont 24. páncélos hadosztályt irányították Budapestre, hogy erőfölénnyel rendel
kezzenek. A 2. Ukrán Front főerői Debrecen alatt sejtetni engedték, hogy a támadást 
Nyíregyháza—Csap felé folytatják és bekerítéssel fenyegetik a 8. német és a 2. magyar 
hadsereg Észak-Erdélyben rekedt egységeit. A Tiszán Szegednél átkelt 37. hadtest 
tovább mélyítette hídfőjét, sikereit Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas és Baja irá
nyába fejlesztette tovább, megteremtve a feltételeket a Budapest elleni támadáshoz. 
A Pesti Hírlap október 11-én helyzetértékelést adott. Elismerték, hogy a Tiszánál és 
Debrecennél zajló ütközet „...a szovjet hadvezetőségnek arra a szándékára vall, 
hogy a dél felől előretörő csapatait egyesíteni akarja a Duklai-hágónál harcoló kö
telékekkel. Ennek a törekvésnek hadászati célja az volna, hogy az Arad—Debrecen-
Kassa vonalon elvágja az ettől keletre állomásozó német—magyar erőket."78 Eriess-
ner vezérezredes a „Dél" hadseregcsoport parancsnoka azt írja, hogy kénytelenek 
voltak eltűrni a szovjet csapatok átkelését a Tiszán, mert nem volt mit ütközetbe 
vetni ellenük. A hadműveleti helyzetet súlyosnak ítélte. A 2. Ukrán Eront „...nyil
vánvaló szándéka, hogy hadműveleti súlypontjának a Tisztától keletre történő át
meneti áthelyezésével először északi irányba nyomul előre azzal a céllal, hogy a 
Beszkideken át támadó erőkkel együttműködésben a hadseregcsoport hátába jusson 
és elvágja hátsó összeköttetéseit."79 Csapatokat követelt és sürgette a Wöhler had
műveleti csoport visszavételét. Csapatokat nem kapott, az Oberkommando des 
Heeres nem tudott hadosztályokat küldeni Magyarországra. 

Eigyelmet érdemel Veesenmayer 1946. június 17-én e kérdéssel kapcsolatban tett 

tok nevében hűségemről biztosítom." Meglepő, hogy a vezérezredes az általa szerkesztett Magyarország Honvédelme 
c. trilógiában erről teljesen elfelejtett megemlékezni. Amikor Vattay altábornagy jelentette a kormányzónak, hogy 
a 2. hadsereg parancsnokával is sikerült telefonon beszélnie, Horthy megjegyezte : „Most már tájékoztatva van mindkét 
hadseregparancsnok, tudják feladatukat, és ha helyesen cselekszenek a háborúból való kiválásunk sikerülhet, még ha a palotát 
el is foglalják. (L. erre vonatkozóan: HL Az 1. m. HDS. iratai. Pogány Imre levelei, i. m. és uo. Csontos Balázs i. ni. ) 

Vattay elkövetett egy nagy mulasztást, nem közölte Miklós Béla vezérezredessel, hogy Faraghoék Moszkvában 
Horthy megbízásából aláírták a fegyverszünet előzetes feltételeit. 

77 A. A. Grecsko: i. m. 77. o. és HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I . gyűjteménye. Eszenyi László az 1. hadsereg tör
zsében szolgálatot teljesítő volt vezérkari százados nyilatkozata. Az 1. páncélos hadsereg állományában 44 október 
közepén öt leharcolt német hadosztály (a 96., a 168., a 254. gyalogos, és a 100., a 101. könnyűgyalogos hadosztály) volt, 
továbbá néhány önálló zászlóalj, valamint három tüzérezred, öt tüzérosztály, egy rohamlöveg zászlóalj és négy pán
céltörő tüzér osztály. Egyetlen páncélos hadosztályát kivonták a budapesti „Panzerfaust" akcióhoz. Figyelmet érde
mel az 1. páncélos hadseregről az alábbi szovjet jelentés : „Az ellenség nagy veszteségeket szenvedett. Főként a lába
dozó sebesültek sorából töltötte fel alakulatait." Az állomány feltöltöttsége 60%-os volt. Ezeket a hadosztályokat az 
1. gárdahadsereg lekötötte. Heinrici semmit nem tudott volna innen elvonni az 1. magyar hadsereg ellen. 

78 Pesti Hírlap, 1944. október 11. 
79 HL Filmtár. 1258. sz. tekercs. KTB/H. Gr. Süd. 6854. sz. ha t 
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vallomása. Beismerte, hogy a németeknek nem voltak tartalékaik és ha a magyarok 
határozottan cselekszenek, a fasiszta szövetségből való kiválásukat nem tudták 
volna megakadályozni. „Azonkívül Lakatosnak, mint tapasztalt tisztnek — vallotta 
— tudnia kellett volna, milyen gyenge lábon állnak a német tartalékok és az egész 
utánpótlás. Egy kis előkészített frontszakasz, amelyet az oroszok áttörnek, elegen
dő lett volna, hogy az egész magyar keleti frontot veszélybe döntse." Ezért volt 
fő követelmény, hogy a „Panzerfaust" akció legalább 24 órával megelőzze a magyar 
honvédség hadmozdulatait. Hitler volt teljhatalmú megbízottja így folytatta: „Ha 
Horthy... bátran és határozottan akciójának élére lépett volna, ha saját maga beszélt 
volna a rádióban, és ha kinyilvánította volna elhatározottságát, akár törik, akár 
szakad, úgy az ő személyére letett eskünek jelentősége és súlya egész másképpen 
jutott volna érvényre... Egy későbbi történelemírás feladata lesz, hogy 1944. októ
ber 15-e felett értékítéletet mondjon. Egy azonban biztos, hogy Horthy neve ezen 
a napon elvesztette utolsó csengését is és egyidejűleg ez a Horthy volt az, aki vég
eredményben a régi feudális-kapitalista uralmi rendszer első ápolója és védője volt, 
aki ezen a napon saját múltjának felszámolója lett."80 A hadi helyzettel és a Horthy
val kapcsolatban mondott véleményével csak egyetérthetünk. 

Az idézett néhány példa is bizonyítja, hogy a német hadműveleti vezetés a Kárpát-
medencében tartalékokkal nem rendelkezett és október 15-ón csak más arcvonalról 
hozhatott volna hadosztályokat Magyarországra, amihez több napra lett volna szük
ség. Jellemző a „Dél" hadseregcsoport helyzetére, hogy a proklamáció elhangzása 
után az arcvonalban semmit nem tettek a „Denevér" fedőnevű akció végrehajtásá
ra.81 Ezért tartjuk helytállónak azt a következtetésünket: ha Miklós Béla vezérezre
des a kormányzó nevében hadseregének határozott parancsot ad a 4. Ukrán Front 
előtti út megnyitására, némi előkészület után a szovjet csapatokkal együttműkö
désben hadserege élén indulhatott volna Budapestre. Az előnyomulásukat akadályozó 
német egységeket a szovjet—magyar csapatok könnyen szétverhették volna, de 
ilyenekkel jóformán nem kellett számolni, mert a németeknek nem volt mit ütközetbe 
vetniük, ha a magyarok cselekvésre szánják magukat és a 4. Ukrán Front megindul 
az Alföld felé. 

A történelem számára talán örök titok marad, hogy Miklós Béla vezérezredes 
miért nem élt a felkínált lehetőséggel, miért hagyta ő is cserben hadurát ? A köteles
ségteljesítés, amit Vattaynak is megígért, elmaradt. Horthy nagyon bízott Miklós 
Béla hűségében és abban, hogy parancsait teljesíteni fogja, ő azonban a várakozás 
álláspontjára helyezkedett a kormányzósággal történt telefonkapcsolat után is. 
Megvárta, míg Budapesten a hatalom kérdése eldőlt, s utána, annak figyelembe véte
lével cselekedett. 

Miklós Lajos (Miklós Béla fia) próbál választ adni a vezérezredes „ódzkodására", 
s igyekszik megmagyarázni apja magatartását is : 

„Létezett-e bármiféle nyílt, vagy titkos katonai terv a németek megtámadására 
és egy németek elleni háborúra a szövetségesek oldalán?"82 Nem volt ilyen terv, 
nem is lehetett, ilyen előkészítésére a vezérkar alkalmatlan volt. De nem is volt 
rá szükség, mert nem Budapesten kellett volna kezdeni a fordulatot, hanem a csa
patoknál. Ott meg a parancsnoki döntésen van a lényeg. Aki a parancsot meg-

80 Zinner Tibor—Róna Péter : Szálasiék bilincsben. Bp., 1986. I I . k. 190—191. o. 
81 HL Film tár. 1258. sz. tekercs. KTB/H. Gr. Süd. 6788. és 6790. sz. irat. A „Dél" hadseregcsoport parancsnokság a 

október 3-án egy esetleges magyarországi szükségállapot idejére hadműveleti tervet készített. A művelet „Fleder -
maus" (Denevér) fedőnevet kapta. A német hadtest- és hadosztályparancsnokok felhatalmazást kaptak, hogy német
ellenes megmozdulások feltételezése esetén az alárendeltségükben, vagy szomszédságukban lévő magyar alakulatoka t 
azonnal lefegyverezzék. 

82 HL Az 1. m. HDS. iratai. Miklós Latos: Észrevételek és kiegészítések Vígh Károly: Ugrás a sötétbe című köny
véhez. Kézirat. 18—20. o. 
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tagadja, azt hadbíróság elé állítják és agyonlövik. Horthy Miklós is az 1. és a 2. had
seregre építette a kiugrást, de elkövetett egy nagy hibát : nem utazott Husztra. Úgy 
vélte elég lesz a parancs kiadása. Arra nem is gondolt, hogy utasítása nem jut el 
a csapatokhoz. Létezett ugyanis egy titkos utasítás, az ún. kódparancs a németek 
elleni fordulatra és ezt az 1. és 2. hadsereg parancsnoka megkapta. Sőt Miklós Béla 
személyesen Horthytól. Október 15-én pedig, amikor Miklós vezérezredes felhívta 
a Várat, Vattay megerősítette: úgy járjon el, ahogy Budapesten a kormányzóval 
megbeszélték. 

Veress Lajos vezérezredes bevallja, hogy az átállás végrehajtására a németek elleni 
szembefordulásra semmit nem tett. Miklós Béla azzal magyarázta mulasztását, hogy 
„a kormányzó által szándékolt átállás sem előkészítve nem volt, sem nem szabályozta 
senki az összhangot (feladatok, időpontok, előkészítés, stb.) az egyes hadseregek és 
Budapest között."83 Arról hallgatott Miklós Béla is, hogy 120 000 ember várta a paran
csot és ha jó az előkészítés, ha a parancsnok az események élére áll, minden bizonnyal tel
jesítik is a legfelsőbb Hadúr iránti esküjüket. 

Nem felel meg a valóságnak Miklós Lajos azon állítása sem, hogy miután atyjának 
nem sikerült telefonösszeköttetést létesíteni a Várral, „Kérivei közölte, hogy a 
kormányzó szózata valódi, fegyverszünetet kért és a németek elleni fordulás küszö
bön áll." Mint korábban ugyanis már utaltunk rá, Miklós vezérezredes 16 óra körül 
beszélt Vattay altábornaggyal, Kéri vezérkari ezredes viszont 13,30 után Husztra 
indult. 

Miklós Lajos szerint a jelmondatról azért nem tett említést, mert attól tartott, 
hogy „a vezérkariak húzódozni fognak a végrehajtástól". Rendelkezéseit „pontról-
pontra kiadta, anélkül, hogy a parancsot vevőknek fogalmuk lett volna, hogy 
Miklós már előzőleg kapott utasítás alapján intézkedett."84 Tárgyi tévedés, hiszen 
ilyen parancs kiadására nem került sor. Nem utal arra sem, hogy Miklós Béla mind
ezeket mikor közölte és kikkel ? Az események menete szerint ezt csak azután tehette, 
miután visszatért Husztra. Ez, mint később látni fogjuk, 15-én éjfél körül történt. 

Miklós Bélától sem Kéri Kálmán, sem Székely László nem kapott olyan parancsot, 
hogy a németek ellen meg kell indítani a harcot és be kell szüntetni a támadást 
a szovjet hadsereg ellen. 

A hadseregparancsnok bemutatása után térjünk át a vezérkari főnök tevékenysé
gének, intézkedéseinek értékelésére. Kéri Kálmán vezérkari ezredes 13 óra 30 után 
indult vissza gépkocsival a hadsereg törzsszállására. Úgy véljük, senki számára nem 
meglepő, hogy Beregszásztól Husztig végig a proklamációról és az ezzel kapcsolatos 
tennivalókról elmélkedett. A kutató munkáját megkönnyíti, hogy Kéri Kálmán 
maga mondja el, milyen gondolatok, problémák foglalkoztatták a közel másfél órás 
úton. Mindenekelőtt próbálta megérteni, miért hozták nyilvánosságra az ügyet, 
ha még csak „fegyverszünetet kérünk" van? Gondolatai gyorsan peregtek, de egyre 
csak azt súgták: eredményesebb lett volna a fegyverszünet megkötésének bejelen
tése, amit szinte párhuzamosan követ a hadparancs ós a vezérkar főnökének had
műveleti intézkedése. It t sok volt az ismeretlen, nem tudott elfogadható választ adni 
magának arra, hogy miért így történt és nem úgy, ahogyan az eredményesebb lett 
volna? Ezért áttért a németek (a leendő ellenség) hadműveleti helyzetének elem
zésére és értékelésére. Megvillant agyában az a gondolat is, vajon a németek Finnor
szághoz hasonlóan kivonulnak-e Magyarországról ? Arra a következtetésre jutott : ez 
nem valószínű. Magyarországot nem fogják feladni. Ezért a hadseregnek fel kell 
készülnie esetleges német támadások elhárítására is. Amíg a fegyverszünet ügye 

83 Vígh Károly: i. m. 325. o. 
84 HL Az 1. m. HDS. iratcii; Miklós Lajos: i. m. 20. o. 

— 467 — 



nem oldódott meg, addig tartózkodni kell a velük való fegyveres összecsapásoktól. 
Kedvezőnek minősítette viszont, hogy az ,,A" és a „Dél" hadseregcsoport nem 
rendelkezik azonnal alkalmazható hadműveleti tartalékokkal, sem Debrecentől, sem 
Duklától nem tudnak erőket elvonni az 1. hadsereg elleni csapáshoz. S mivel a közeli 
térségben német tartalékok nincsenek, figyelmet érdemlő erők mintegy 4—5 nap 
múlva zavarhatják csak meg az 1. hadsereg tevékenységét. Végkövetkeztetése: 
a hadműveleti helyzet alkalmas a fegyverszünetre, a német tartalékok hiánya 
lehetővé teszi a hadsereg átállításának előkészítését. 

Ezt követően felidézte a szózat azon mondatát, hogy ellenfeleinkkel szemben 
megszüntetjük az ellenségeskedést. Ezt úgy magyarázta, hogy azonnal, még ma, el 
kell rendelni — és a vezérkar főnökének direktívája minden bizonnyal erre utalni is 
fog — a Vörös Hadsereggel szembeni támadás beszüntetését, valamint minden pro
vokáció kerülését. Továbbá az is felötlött benne, hogy meg kell tenni az előkészü
leteket a közeli kapcsolatok felvételére. Ebben már konkrét feladatot szabott magá
nak és arról elmélkedett, könnyen lehet, hogy őt bízzák meg ennek a lebonyolításá
val. Igyekezett a gondolatot megszokni, ami nem is mutatkozott olyan egyszerűnek. 
Végezetül utolsó kérdésként a hadsereget értékelte. I t t az volt a következtetése, 
hogy a hadsereg egységét, fegyelmét minden eszközzel fenn kell tartani, mert a kö
zeli napokban arra nagy szükség lesz. Már az úton megerősödött és meggyökerezett 
benne az a vélemény, hogy a hadsereg csak akkor jelent értéket a fegyverszünet esetérc, 
ha fegyelmezett, egységes és alkalmas hadműveleti feladatokra.^ A hadsereg fegyelmét, 
a szüntelen visszavonulások ellenére, kielégítőnek tartotta. A tisztek, de a katonák 
zöme is, az életveszély ellenére teljesítették a kapott feladatokat, a parancsok telje
sítését kötelességüknek érezték. A vezérkari főnök ezt úgy értékelte, ha ezek a kato
nák képesek vert helyzetben is helytállni, akkor még inkább megteszik ezt és enge
delmeskedni fognak, ha a megunt háború befejezését kell megvédeni a németekkel 
szemben. A helyzetelemzésen, a következtetéseken érződik, hogy azokat képzett 
vezérkari tiszt végezte, aki már ekkor megértette azt is, hogy a fegyverszünet nem 
a hadsereg leszerelését, hanem újszerű módon való alkalmazását jelenti, mégpedig 
az eddigi szövetséges ellen, együttműködésben volt ellenfeleinkkel. Kéri Kálmán 
magatartását az úton többszörösen elemzett és értékelt kérdések október 15-ének 
délutánjára és éjszakájára nem csak befolyásolták, hanem gyökeresen meghatározták. 

A hadsereg vezérkari főnöke 15 óra után érkezett vissza Husztra. Elsőnek Kováts 
Eerenc vezérkari százados jelentkezett és a kocsiból kiszálló Kéri Kálmán vezérkari 
ezredesnek átnyújtotta — a vezérkar főnökének hadműveleti utasítása helyett — 
a vezérkar hadműveleti osztályáról érkezett táviratot. Ebben az 1591/föv. hdm. 44. 
10. 15. sz., 14 óra 50 perckor leadott sürgönyben a harc továbbfolytatására intéz
kedtek. Külön kihangsúlyozva, hogy csak fegyverszüneti kérelem van, aminek ki
menetele még ismeretlen. A távirat alá Vörös János vezérezredes nevét írták. 

Teljesen érthető módon az elolvasott távirat izgalmat és megdöbbenést váltott 
ki az 1. hadsereg vezérkari főnökéből. Kéri Kálmán vezérkari ezredes hadműveleti 
intézkedést várt a hadsereg alkalmazására az előtte még ismeretlen fegyverszüneti 
feltételeknek megfelelően, s helyette azt olvashatta, hogy a harcot a németek oldalán 
folytatni kell. De a történelem sok időt nem adott a meditálásra. Ahogy a hír szét
futott a vezérkari főnök megérkezéséről, a Huszton maradt vezérkari tisztek hívást 
nem várva eligazításra jelentkeztek. Kéri Kálmán így emlékszik vissza ezekre a 
percekre: „Katonai pályám talán legválságosabb pillanatát éltem át. Kezdtem 
érezni, hogy Budapesten valami nincs rendben, s ha nem tudok higgadt maradni, el
lentmondó intézkedések útvesztőjébe kerülök és a hadsereg felbomlik: először szel-

85 Kéri Kálmán nyilatkozata a szerzőnek. 
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lemileg, azután szervezetileg is. De töprengésre nem volt idő. Intézkedni kellett álta
lánosságban és tisztázni a helyzetet a további parancsok alapjának megteremtésé
hez."86 Most mutatkozott meg, hogy mennyire hiányzott az az ismeret, aminek Miklós 
Béla birtokában volt, de magában tartotta. Kéri Kálmán, 'parancsnoka hibájából és 
mulasztásából, magára maradt, csak a saját és törzse józan mérlegelésére, értékelésére 
támaszkodhatott és arra a feltétlen helyes törekvésre, hogy a fegyverszünet végrehajtásához 
hadseregre van szükség, ezért mindenáron meg kell őrizni a hadsereg egységét, nyugalmát 
és fegyelmét, míg beérkeznek a hadműveleti utasítások. Ezek kiadásában ekkor még 
bízott. 

A hadműveleti osztály tisztjei nem csak a távirattal várták főnöküket, hanem 
Székely László vk. ezredes és Eszenyi László vk. százados (a hadműveleti osztály 
beosztott vezérkari tisztje) megszerkesztették az 1. számú intézkedést is a csapatok 
részére. „Fegyverszünetet kértünk, de még nem kötöttünk. A csapatok tartózkod
janak minden támadó hadmüvelettől, de bármilyen irányból jövő támadást erélyesen 
utasítsanak vissza. Részletes intézkedés következik."87 — írja Eszenyi László. Kéri 
vezérkari ezredes az intézkedést a távol lévő hadseregparancsnok jóváhagyása nélkül 
kiadta, amit továbbítottak is a csapatokhoz, hadosztályparancsnokságokig be
zárólag. Úgy emlékszik, annyival egészítette ki az intézkedést, hogy minden provo
katív magatartást kerüljenek a Vörös Hadsereg csapataival szemben. Az utasítás, 
amely a hadseregparancsnokság 1. számú intézkedése lett, 16 óra előtt került kiadás
ra. Az 1. hadseregnél a vezérkartól érkezett parancsokat a harc folytatására nem 
továbbították, a másodikat sem. De maga a vezérkar hadtesttel bezárólag adta le a 
parancsokat. 

Ezt követően a vezérkari főnök intézkedett, hogy teremtsenek telefonösszekötte
tést a vezérkarral. Utasította Röder ezredest, a német összekötő törzs vezetőjét, 
hogy elhelyezési körleteiket nem hagyhatják el, s elrendelte a távbeszélővonalaik 
megszakítását. Ezt követően irodájába kérette a hadsereg törzsszállásán dolgozó 
magasabb parancsnokokat és beosztott vezérkari tiszteket, hogy emlékeztesse őket 
a kormányzó proklamációjára, de egyben felhívja figyelmüket a vezérkar 1. osztályá
tól érkezett parancsra is. Tudni akarta, hogy kiben mi lakozik azok értelmezését 
illetően. ,,Kéri vezérkari főnök — írja Eszenyi László —• utalt arra, hogy történelmi 
időket élünk, vezetni csak úgy tud, ha ismeri, hogy ebben a kritikus helyzetben kiben 
mi lakozik. Kérte, hogy az események ismeretében nyilatkozzunk követendő maga
tartásunkat illetően éspedig ősi honvédségi szokás szerint a rangban legfiatalabbal 
kezdve, hogy véleményét az idősebbek ne befolyásolják. Rám mutatott, mert én vol
tam a legfiatalabb..., a következőket válaszoltam: Katona vagyok. Esküm szerint 
fogok cselekedni. Ez világosan utalt arra, hogy a kormányzóra tett eskümet értem 
alatta. Csekély változtatásokkal az ott állók mindegyike ugyanígy nyilatkozott, 
tehát vezérkari főnökünk egy, a honvédség történetében talán egyedülálló hűség
nyilatkozat birtokában volt."88 

Székely László válasza volt a legbátrabb: „Mi esküt tettünk a kormányzóra, aki 
a legfelsőbb Hadurunk. Számunkra teljesen mindegy kell legyen, mit mondott a rá
dióban Szálasi... Eskünkből kifolyólag ós az alkotmány szerint is amire szintén 
esküt tettünk, csak egy parancs lehet érvényes : a kormányzó hadparancsa. Miután 
a proklamációban csak annyi volt, hogy fegyverszünetet kért, nem pedig, hogy kö
tött, magatartásunkat ehhez kell szabnunk... Amíg a fegyverszünet életbelépteté
sének időpontját nem tudjuk, addig..! állásainkat továbbra is tartanunk kell, de 

86 HL 264. doboz. 2741. sz. irat. Kéri Kálmán visszaemlékezése: i. m. 
87 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Eszenyi László nyilatkozata. 
88 Uo. Jelen voltak: Záray Emil vezérőrnagy, műszaki parancsnok; Lehóczky Lajos ezredes, tüzérparancsnok, 

dr. Uhlyarik Jenő ezredes, légvédelmi parancsnok; Csabai Károly ezredes, híradóparancsnok; Székely László vk; 
ezredes, hadműveleti o. vezető. ; Molnár Károly vk. őrnagy 1/b. vezető : Kováts Ferenc és Eszenyi László beosztott vk. 
századosok. 
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tartózkodnunk kell bármiféle támadólagos részlet-harccselekményektől. Minthogy 
a németeknek e lépésünk valószínűleg nem fog tetszeni, és ellenrendszabályokat fog
nak megpróbálni, ilyenekkel is számolnunk kell és meg kell akadályoznunk, hogy le
fegyverezzenek bennünket. "89 

Az 1. hadsereg vezérkari főnökének irodájában lefolyt tiszti gyűlés valóban sors
döntő történelmi jelentőségű értekezlet volt. Először is bizonyította, hogy az 1. had
sereg vezetése a kormányzó mellett van. Másodszor, megerősítette azt a korábbi követ
keztetésünket, hogy amennyiben a proklamáció az eredeti megfogalmazásban hang
zik el („fegyverszünetet kötöttem" és „Magyarország a mai naptól Németországgal 
hadiállapotban lévőnek tekinti magát") az 1. hadsereg parancsnoksága hadparancs 
és jelmondat nélkül is szembefordult volna a németekkel. Ez az eset bizonyítja, 
hogy Lakatos miniszterelnök nem mulasztást, hanem megbocsáthatatlan bűnt kö
vetett el a magyar hazával és a nemzettel szemben, amikor az idézett mondatot 
kihúzatta. Sőt minden bizonnyal az önállótlan, dönteni nem merő Miklós Béla vezér
ezredes magatartása is másképpen alakul. Mivel a seregekhez más parancsok nem 
érkeztek, helyesebben a proklamációt támadó és semmisnek nyilvánító intézkedé
sekkel szemben a vezetés minden szinten teljesen magára maradt, a parancsnokok 
politikai magatartásától függött, hogy mi történik a csapatoknál. Harmadszor, az 
összehívottak véleményéből arra kell következtetnünk, hogy az 1. hadsereg tisztikarának 
többsége valószínűleg követi hadurát a fegyverszünet végrehajtásában, ha erre parancsot 
kap. 

Azt is igazolja ez a kis tanácskozás, hogy a fegyverszünet előzetes feltételeinek 
végrehajtását az 1. hadseregnél nem a németek buktatták meg, hanem az, hogy a 
hadsereg nem kapott hadműveleti intézkedést tevékenységére és Miklós Béla vezér
ezredes nem mert önállóan cselekedni. Vörös János vezérezredes a Szálasi-perben 
tett vallomásában beismerte, hogy az egyik oldalon pontos terv, megszervezett erők 
— németek, nyilasok — álltak, a másik oldalon, a fegyverszünet oldalán semmi 
sem volt. A fővárosban az erőt valóban a németek és a nyilasok képviselték. Mindezt 
Horthyék is tudták. A Budapestről bejelentett fegyverszünet ezért elhibázott volt 
és eleve bukásra ítélt. Horthy Miklós elrendelte a gépezet beindítását, csak a gépezet 
nem indult be, a vezérkar meghiúsította azt. Horthy Miklós és a fegyverszünet meg
buktatását a volt vezérkar tagjai ma is büszkén vállalják. 

A katonapolitikai és a hadműveleti helyzetből kiindulva a fegyverszünet sikerére 
csak abban az esetben lehetett számítani, ha Horthy Husztra megy és ott jelenti 
be a szakítást a németekkel, ha ott adja ki hadparancsát. Ekkor Miklós Béla is 
mert volna cselekedni. A háború végét pedig nemcsak a katonák, hanemja tisztek is 
várták. Erre vonatkozó kérdéseimre Székely László a következőket válaszolta 
„Már IX. hó. 22-én bejegyeztem, hogy az azonnali fegyverszünetet tartottam szük
ségesnek. Ezt a felfogásomat az befolyásolta akkor és ma is, hogy a tisztikar több
sége szeretné már a háború befejezését. Ugyanígy a legénység is, ha másért nem, 
már csak a létfenntartási ösztönétől, az életben maradás vágyától vezérelve."90 Ezt 
a csapatok erkölcsi, harci szelleme, az átállások, a dezertálások és az október 15. 
után bekövetkezett rohamos széthullás — amelyet sem a német, sem a nyilas terror 
nem tudott megfékezni — ékesen bizonyítja. A magyar csapatok tömeges fogságba 
menése általában — amit a szovjet dokumentumok is bizonyítanak — október 
közepétől válik általánossá. Eddig csak fogságba „esésről" beszélhetünk, ettől az 
időtől „fogságba menésről". Kéri Kálmán — október 15-re emlékezve —kijelentette, 
hogy: ,,...a kormányzói proklamáció — a meglepetés és a közeljövő eseményeire vonat-

89 Uo. Székely László Miklós Lajoshoz 1968. 01. 28-án írt leveleiből. 
90 Uo. 
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kozó ideges bizonytalanság ellenére — megnyugtatóan, sok helyen bizalmat gerjesztően 
hatott.'''' Elmondta még, hogy a hadseregnél nem fogadták ellenszenvesen, bár nem 
értett mindenki egyet vele, de amíg a parancsnokság a helyén volt, nem nyilatkozott 
senki ellene. „Miután az átállás lelkileg nem volt előkészítve, meglepetés, tanácsta
lanság uralkodott, de a proklamációval való szemhehelyezkedésre még utalások sem 
történtek és egyetlen ilyen tartalmú jelentés sem érkezett a hadseregparancsnok
ságra... A hadsereg tisztikarának fegyelme (az 1. hadseregről van szó — Ö. I.) — 
hangsúlyozta a vezérkari főnök —, még kifogástalan volt. A parancsok feltétlen 
teljesítésére voltak nevelve és bizonyos, hogy azok mellé, akik értelmi okokból 
kifolyólag készek voltak teljesíteni a hadseregparancsnok utasításait, a szokatlan és 
bonyolult helyzetben felsorakozik a tisztikarnak az a része is, amelynek az eddigi 
szövetségessel való szembefordulás érzelmileg idegen lett volna. így azokat, akik 
megkísérlik a parancsok nem teljesítését, számban messze meghaladták volna."91 

A csapatok és a kormányzói szózat 

Hogyan viszonyultak a csapatok a proklamációhoz ? Veress Lajos vezérezredes 
Magyarország honvédelme II. kötetének 242. oldalán azt írja: „A csapatok legna
gyobb része a proklamációt nem hallotta, mert azok az ellenséggel voltak elfoglalva." 
A katonatömegek sokkal érzékenyebben reagáltak a fegyverszüneti zörejekre, mint 
a tölgyfalombosok. A háború végét, befejezését nemcsak a katonák, hanem a tisztek 
is várták, a fegyverszünetben reménykedtek, csaknem ez tartotta még állásaikban a 
csapatokat. 

A 2. hegyizászlóalj 2. százada volt parancsnokának, Móricz Lajos főhadnagynak — 
(ma néphadseregünk nyugállományú ezredese) naplója szerint a kormányzói prok-
lamáció után tartott zászlóalj tiszti gyűlésen csak egyetlen tisztnek volt ellenvéle
ménye. A döntő többség boldogan köszöntötte a „háború végét."92 

Karátsony József (néphadseregünk nyugállományú ezredese) 1944 októberében 
századosi rendfokozatban a 11. hajdú gyalogezred III. zászlóaljának volt parancs
noka, a proklamáció hatását így írja le: ,,1944. október 14-én a l l / I I I . zászlóalj 
éjszakai menetet hajtott végre és 15-én hajnalban beért a kijelölt szálláskörletébe 
Hársfalvára (Szolyvától északra 4 km), 14 órára tiszti gyűlést hívattam össze, ahol 
ismertetni akartam a feladatot... Tiszti gyűlésre készültem, amikor a segédtisztem 
lélekszakadva jött: Százados Űr!, Százados Úr! tetszett hallani? Béke van! Békét 
kötöttünk a ruszkikkal !... Bekapcsoltam a rádiót és én is végighallgattam a beolva
sott közleményt. Meghallgatása után kimentem az utcára és az ott elém táruló látványt 
a mai napig sem felejtettem el!... Az utcán volt a falu apraja-nagyja és önfeledt 
boldogsággal ugrált, ölelkezett, csókolózott a zászlóalj katonáival... Katonákon és 
civileken, öregeken és fiatalokon, mindenkin a fenntartás nélküli boldogság öröme 
látszott! Mindenki beszélt és mindenki megértett mindent szót, pedig a ruszinok 
nem tudtak magyarul, a katonák nem tudtak ruszinul. Ott és azokban a percekben 
mindenki boldog volt. Velem együtt mindenki úgy érezte, hogy megszabadultunk 
egy szörnyű lidércnyomástól és most már minden szép és jó lesz... Ott csak nevető, 
mosolygó arcok és szemek voltak, akik semmi másra nem gondoltak, csak arra, hogy 
vége a háborúnak és ezért végtelenül boldogok voltak. Ezt a boldogságot nem lehet 
leírni: ezt csak átélni lehetett!... Számomra ez az élmény azt is eredményezte, hogy 
erkölcsi erőt és támaszt adott a feladat végrehajtásának megtagadásához. A más
napra, október 16-án 06.00-ra tervezett Buzsora elleni támadás elmaradt."93 

91 Kéri Kálmán nyilatkozata a szerzőnek. 
92 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I . gyűjteménye. Móricz Lajos ny. ezds. nyilatkozata. 
93 Uo. Karátsony József ny. ezds. nyilatkozata. 
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Figyelmet érdemel Berkó István vezérkari alezredesnek, a III . hadtest vezérkari 
főnökének vallomása is : „A kiáltvány elhangzása után — írja — a velem szemben 
ebédelő Hollósy-Kuthy László altábornagyot kihívtam az udvarra és ott négyszem
közt tárgyaltunk... Felkértem parancsnokomat, hogy javaslatomat meghallgatva 
intézkedjék... Az altábornagy kijelentette, hogy egy jottányival nem tud többet, 
mint amit a rádióban hallottunk. Én ugyanezt jelentettem neki és hogy távbeszélőn 
érdeklődni fogok »szervezetszerű magyar elöljárónál« az 1. hds. pságnál... Mentem 
mindjárt a hadműveleti irodába, felhívtam... Kéri Kálmán ezredest, hogy megtud
jam: van-e fegyverszünet és mi a teendő? Azt mondták még Beregszászon van. 
Kérem a helyettesét, ... ő is azt a választ adta, hogy semmit sem tud. Megígérte: 
mihelyt tudnak valamit, továbbítják ide, Perecsénybe is. Én még hozzáfűztem: 
vedd a jelentkezésemet hűségnyilatkozatnak, a parancsnokom részéről is — így je
lentsd. (A csapatparancsnokságok zöme így viszonyult a proklamációhoz — Ö. I.) 
Vártunk még vagy másfél-két órát, nem bírtam idegekkel, Hollósy—Kuthy bele
egyezésével autóba vágtam magam, elindultam Beregszászra... Miklós Bélát ide
gesen, egészen magából kivetkőzve találtam ...Feltettem neki a kérdést: — Van-e 
fegyverszünet? »Nincs fegyverszünet« —- válaszolta Miklós. (A Várral történt tele
fonbeszélgetés után volt — Ö. I.) Kell-e harctevékenységet folytatni? »Nem kell«. 
— Mi a teendő, ha a Vörös Hadsereg támad ? »Akkor védekezni kell, de mi tartóz
kodjunk a támadástól.« Azt megígérte —- nagyon hangsúlyozott kérésemre —, hogy 
mihelyt lehet, azonnal intézkedik, ha máskép nem, futárral. Megjegyezte: »most 
beszélt telefonon a Várral és ő is intézkedést vár«. Kölcsönösen kissé megnyugodva 
elbocsátott és legnagyobb meglepetésemre, mikor a kezem a kilincsen volt, utánam 
szólt. »Azt sem bánom, ha Ti kiküldtök parlamentereket«. (Ez jól jellemzi Miklós 
Béla hozzáállását a kérdéshez —• ö. I.) Erre nem feleltem és távoztam, mert tudtam 
a hadikövet kiküldésének előfeltételeit."94 

„Már sötét volt — folytatja Berkó — amikor visszaérkeztem a III . hadtestpa
rancsnokság törzsszállására, Perecsénybe, ahol közöltem a hadműveleti irodában 
levő parancsnokommal és Lovász Olivér vezérkari őrnagy helyettesemmel, hogy 
amint lehet, konkrét intézkedést kapunk, ők keserűen mosolyogva közölték, hogy 
amíg én visszafelé utaztam, megérkezett a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen 
parancsa a harc tovább folytatására."95 

Karlóczy Ferenc vezérkari ezredes — aki Hadácsy Rezsőn keresztül kapcsolatban 
volt a Magyar Fronttal — így emlékszik vissza a proklamáció fogadtatására a 24. 
gyalogos hadosztálynál: ,,...1944. október 12-én reggel útbaindultam Királymezőre 
(a 24. gyalogoshadosztály parancsnoki teendőinek átvételére — ö. I.). Ekkor már 
tudomásom volt az október 11-én Moszkvában megkötött fegyverszünetről és a ter
vezett átállásról. Bemutatkozásom alkalmából (15-én délután volt —• Ö. I.) ebben 
a szellemben beszéltem a tisztikarral és azt a meggyőződést szereztem, hogy mindenki 
boldogan az átállás mellett van."98 

Ezeket erősítette meg Szende László százados is, aki a 24. hadosztály gyalogsági 
parancsnokának, Czech Vilmos vezérkari ezredesnek volt a vezérkari tisztje. „A csa
patok legénysége — nyilatkozta —, de a tisztek is reménykedtek, hogy fegyverszü
net, fegyverletétel lesz, s vége lesz a meddő küzdelemnek, a szovjetekkel szembeni 
harcnak... Kevés rádióvevő készülék dacára futótűzként terjedt el a várt fegyver
szünet híre, még a legkisebb alegységnél is... Minden rádiót bekapcsolva vártuk 
a további híreket Budapestről. Sajnos, hamarosan megkaptuk Vörös János vezérez
redes parancsát, hogy csupán fegyverszüneti tárgyalásokról van szó... kimenetele 

94 Bolcor Péter: Zsákutca. I . m. 111—112. o. 
95 HL Az 1. m. HDS. iratai, ő . I. gyűjteménye. Berkó István vk. ezredes nyilatkozata. 1944. október 15-én még 
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még bizonytalan, ezért változatlan erővel folytatni kell a harcot !... Parancsnokom 
szinte teljesen összeroppant, könnyezve ült mellettem."97 Az elmondottak bizonyít
ják, hogy a tisztek és a legénység döntő többsége fegyverszünetet várt, magatartá
suk azonos volt. A katonai fegyelem azonban megakadályozta, hogy mellette állást 
fogalaljanak, vagy véleményt nyilvánítsanak. 

S végül adjuk át a szót Mocsár Gábor neves írónak, nézzük meg, ő hogyan élte át 
ezeket a boldog perceket. 

„De mi, ott, kint a fronton, Huszton! Mit tudhattunk a hátunk mögött kavargó, 
s a kulisszák mögött zajló manőverekről ? Mi csak a sipkáinkat dobáltuk az égnek, 
minthogy rádiósok lévén híradás a kötelességünk, beszaladgáltuk a közeli utcákat, 
bekiabáltunk a katonák szállásaira fegyverszünet ! Fegyverszünet. Vége a háborúnak ! 
... Hazamegyünk! Fegyverszünet! Vége a háborúnak!"... 

„Kirohantunk a városon áthaladó országútra, a Fő utcára. A szemtanú hitelessé
gével állítom, amit mondok: a proklamáció elhangzása után két-három órával 
a huszti főutcán német teherautók dübörögtek — visszafelé. Rakva katonákkal. 
Minden gépkocsin befűzött géppuska, jobbra-balra, hátra irányzott csővel. A német 
katonák — ha nagyritkán láttuk őket — ezelőtt sapka nélkül, lezser, eleresztett 
tartással, vidáman integetve haladtak el a magyar alakulatok között. Azért mon
dom, hogy ritkán láttuk őket, mert a Duklai-hágótól a Keleti-Kárpátok arcvonalán 
voltaképpen összefüggő magyar seregtestek tartották a frontot, német főparancs
noknak alárendelten, s német alakulatokkal itt-ott megerősítve, de a frontvonal, a 
magyaroké volt. Ezek a most szemünk előtt hátrafelé tartó német gépkocsik valami
féle parancsnoki törzs járművei lehettek, s a katonák, akik rajtuk ültek, teljes harci 
készültségben, fejükön sisak — döbbenten és zavart, dühös tekintettel méregettek 
minket, vidám magyarokat. Vonulásuk — a szemtanú hitelességével állítom — ha
tározottan a visszavonulás, majdnem a menekülés képét mutatta: észre veszi az 
ilyet egy visszavonulás látványát már megrögzítő és őrző katonaszem."98 

Még odaát, a 4. Ukrán Frontnál is észrevették, hogy valami rendkívüli dolog tör
tént a magyaroknál: „érthetetlen vigalomnak voltunk a fültanúi" — nyilatkozta 
Herencsár Lajos volt frontpropagandista.99 

Szükséges azonban megjegyezni, hogy az öröm, a vigalom a „fegyverszünetnek 
a háború végének, a hazamegyünknek" szólt. Arra, hogy mindez csak akkor valósul
hat meg, ha kiverik az országból a németeket, az első percekben nagyon kevesen 
gondoltak. Ezért bizonyos katonapolitikai előkészületekre lett volna szükség annak 
megértetésére, hogy a fegyverszünet csak a németek elleni fegyveres fellépéssel válhat 
valóra, amelyhez jelentős segítséget nyújt a Vörös Hadsereg. 

Az 1. hadsereg több részéből vett példák bizonyítják, hogy a katonák és a tisztek 
zöme is nagyon várta már a fegyverszünetet, a vesztett háború befejezését, nem 
viselkedtek közömbösen a proklamáció iránt és megértették volna a németek elleni 
fellépés szükségességét is. A nyilasok által megtépázott kormányzói tekintélyt a rádió
szózat a hadsereg állománya előtt megnövelte. De mi van akkor, ha a kiáltvány őszintén 
elmondja, hogy a fegyverszünetet már aláírták és a különböző szintű parancsnokok is 
megkapják ugyanazt a parancsol, amit Miklós vezérezredes? Válaszunk, iigy véljük, 
csak egy lehet : a hadsereg minden bizonnyal teljesíti a hadúr iránti kötelességét. A kato
nák és a tisztek is parancsot vártak a fegyverszünet végrehajtására. De az ennek ki
adásával felruházott és megbízott Miklós Béla vezérezredesnek nem volt bátorsága 
a németek elleni harcra, vezetni a hadseregét, hiába feleltek meg ennek az erőviszonyok és 
u katonapolitikai helyzet is. Ennél a kérdésnél nem szabad megfeledkezni arról a se-

97 TJo. Szende László volt százados nyilatkozata. 
98 Mocsár Gábor: ...Eleitől fogva. Irodalmi önéletírás. Bp., 1986. 468—469. o. Első történelmet adó irodalmi írás 
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gítségről, amelyet a 4. Ukrán Front nyújtott volna az 1. hadseregnek, ha a kapott 
feladat végrehajtását megkezdi. A hadsereg egységét, fegyelmét is csak a németek 
elleni fellépéssel lehetett volna megtartani, ezt igazolják az október 15-ét követő 
események. 

Térjünk vissza a hadsereg törzsszállására! Kéri Kálmán így foglalta össze véle
ményét: „Lelkem mélyén biztos voltam abban, hogy a velünk szemben állókat le 
tudjuk küzdeni, a kételkedőket meg tudjuk nyerni, mert úgy érzem, hogy a fejlemé
nyek és az eredmények igazolni fognak bennünket."100 Ehhez azonban parancsot 
várt, azaz hadműveleti intézkedést a hadsereg alkalmazására az új katonapolitikai 
helyzetnek és a fegyverszünet feltételeinek megfelelően. Ez sajnos nem jött meg. 
A parancsnok valamit kapott, de ő meg mindvégig magában tartotta azt. Ezért 
nem történt semmi lényeges még abban a törzsben és annál a hadseregnél sem, ame
lyet alkalmazni lehetett volna a fegyverszünet előzetes feltételeinek megvalósítására. 

A Honvéd Vezérkar főnökének felhívása telefonon nem járt eredménnyel. Ezt 
követően Kéri Pogány Imre vezérkari ezredes hívásával kísérletezett. Ez október 
15-én úgy 17—18.00 óra között sikerült. Kérdésére Pogány ezredes úgy nyilatkozott, 
hogy a legilletékesebb személy válaszol és átadta a kagylót Vattay altábornagynak. 
A főhadsegéd ezeket mondta: „A kormányzói szózat hiteles és érvényben van, a néme
tekkel az érintkezést meg kell szakítani, az oroszokkal pedig felvenni. A főhadsegéd 
a Miklós vezérezredessel történt beszélgetéshez hasonlóan a lényeges kérdést itt is 
elhallgatta. Nem nyilatkozott arról, hogy a fegyverszünet meg van-e kötve és mi 
annak feltétele, s melyek a hadsereg hadműveleti feladatai. A további felvilágosítást 
elhárította azzal, hogy „nincs időm veled tovább beszélni, mert itt zajlanak az esemé
nyek."101 Innen már kapott valamit, de ezt cselekvésre, arra, hogy több mint 120 000 
embert elindítson valamerre, még mindig kevésnek tartotta. Kérinek ebben a vonat
kozásban teljesen igaza volt. Kikövetkeztette viszont azt, hogy a kormányzóság és a 
vezérkar külön hajón eveznek. A ,,.. .beszélgetés — írja Kéri Kálmán — megerősített 
abban, hogy ne Szálasiék, hanem Horthy proklamációjának szellemében járjak el 
ebben a rendkívüli és kritikus helyzetben.. ."102 

Az este is leszállt, de még mindig nem jött hadműveleti feladat. A kora esti 
órákban a munkácsi hírközpont parancsnoka jelentette, hogy egy kisebb német csa
pat jelent meg és a hírközpont átadását követelik. Kéri Kálmán kérdése: „Kellően 
biztosítva van-e a központ?" Az „igen" után: „Akkor tagadd meg felszólításukat és 
ha kell, tűzzel verd vissza őket" — volt az utasítás. A hírközpont parancsnoka riasztó
lövést adatott le, mire a németek eltávoztak. 

Egy másik incidens a németekkel Huszton történt. Még 15-én délután a városba 
visszaérkezve a vezérkari főnök egy légvédelmi gépágyús osztályt és a hadsereg
parancsnokság törzsének még itt maradt részeit a városba vezető utak lezárására 
utasította. A késő esti órákban egy tehergépkocsikból álló német oszlopra, mely 
az előőrsöknél a megállási felszólításnak nem tett eleget, Uhlyarik ezredes parancsára 
tüzet nyitottak, mire a németek Beregszász felé visszafordultak.103 

Ezt követően — Budapesten keresztül — Kéri ezredest felhívta Wagener tábor
nok, Heinrici vezérkari főnöke és felelősségre vonta a történetekért. „»Milyen alapon 
nem engedélyezte az oszlopnak a német összekötő törzshöz való menetét?« Kéri 
válasza: »Nem volt jelezve«! »ön is az árulók közé állt?« — volt a második kérdés: 
»Én mindenkor a kormányzói utasításhoz tartom magamat« — felelte. Majd arról 
érdeklődött, hogy »Bízik-e Miklós vezérezredes Horthy iránti hűségében?« Kéri 

100 Kéri Kálmán nyilatkozata a szerzőnek. 
101 HL 264. doboz.; Kéri K.: i. m. 
102 Uo. : Vattay annyira nem tartotta sorsdöntőnek a Kérivel való beszélgetést, hogy még a háború után írt vissza

emlékezésében sem utal erre. Szűkszavúságát a háború után azzal magyarázta, hogy biztos volt abban: a pa
rancsnok mindenről informálta vezérkari főnökét. 
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válasza rövid volt ! »megingathatatlanul« (unerschütterlich) »Ennek súlyos következ
ményei lehetnek« fejezte be a beszélgetést Wagener."104 A volt tábornok 1984. július 
16-án Kéri Kálmánhoz írt levelében az 1944. október 15-i helyzetre utalva a követ
kezőket írta: „Természetes, hogy Heinrici vezérezredes és én is a dolgok ilyetén fejlő
dését a katonai fegyelem megtagadásának és húségtörésnek tekintettük."105 Valóban 
azért hívták mindkettőjüket (Miklóst és Kérit) Szobráncra, hogy letartóztassák őket, 
amit Heinrici is beismert. „Miklós harcászatilag alá volt nekem rendelve, de fegyel-
mileg nem. Hogy mi történjen majd vele, erről tehát nem én, hanem az ő elöljáró 
hatósága Budapesten kell döntsön. Oda akartam én Miklóst egy német kocsiban útba
indítani."106 — nyilatkozta a már idézett levélben. 

A vezérkari főnök megértette, hogy a kapcsolatmegszakítás a németekkel, amire 
a főhadsegéd is utalt, bekövetkezett. Ekkor gondolt konkrét formában először Vattay 
altábornagy azon megjegyzésére, hogy ezzel párhuzamosan fel kell venni az érint
kezést az „oroszokkal". De hogyan, mit tegyen ennek érdekében ? — tette fel a kérdést 
magának. Még mielőtt választ talált volna a hogyanra, újra telefonhoz nyúlt. Min
den áron kapcsolatot akart teremteni a vezérkarral. Vörös Jánostól akarta hallani az 
1. hadsereg feladatát. Miután ez nem járt eredménnyel, Pogány Imre ezredes fel
hívásával kísérletezett újra. De itt is eredménytelenül. Budapest 15-én este nem adott, 
nem fogadott telefonhívásokat. 

Jogos annak a kérdésnek a felvetése, hogy ennyi kudarc és bizonytalanság után, 
miért nem hívta fel a vezérkari főnök a Beregszászon tartózkodó hadseregparancs
nokot, miért nem kérte intézkedéseit, utasításait a tragikus helyzetben ? De fordítva 
is feltehetjük a kérdést. Mivel magyarázható az, hogy a hadsereg parancsnokát nem 
érdekelte, hogy az adott drámai helyzetben a vezérkari főnök milyen intézkedéseket 
ad a csapatoknak, a nyilas hatalomátvételt segíti-e, vagy a kormányzói proklamá-
ció végrehajtását ? A kérdőjelek sokaságát sorolhatjuk, de megérteni és megmagya
rázni — a magyar nemzet, állam és a hadsereg drámai óráiban — a parancsnok és a 
vezérkari főnök egymáshoz való viszonyát, nem tudjuk. Arról nem szabad megfeled
kezni, hogy Kéri vk. ezredes valamennyi intézkedését a parancsnok, szolgálati úton, 
megkapta. De groteszk, hogy a válságos helyzetben Miklós vezérezredes elmulasztotta 
vezérkari főnökének kötelező tájákoztatását és még csak érdeklődést sem tanúsí
tott rendelkezései iránt. Ilyen felelőtlenséget egy hadseregparancsnoknak nem lehet 
megbocsátani. 

Kéri Kálmán magatartásának megítélésében fontos az a körülmény, hogy abban 
a biztos tudatban volt, parancsnoka sem tud többet, mint ami a proklamációban el
hangzott. Azt, hogy Miklós Béla vezérezredes mindenbe be volt avatva és Vattay 
altábornagytól az utasításokat, ha hézagosan is, a cselekvésre megkapta, csak jóval 
a háború befejezése után tudta meg. A vezérkari főnök visszaemlékezésében csak 
ennyit mondott erről: „valószínűleg nem hitt szavaim és tetteim őszinteségében."107 

Az eseményeket kutató következtetése, hogy sok kár származott a parancsnok és 
a vezérkari főnök kimért, rideg együttműködéséből, pedig úgy indultak, hogy 
mindvégig egy hullámhosszon játszanak, és a hadsereget úgy vezetik, hogy mind
végig a kormányzó mögött álljon. Mivel a „mit kell tenni?" — a kormányzói szózat 
után — Miklós vezérezredes birtokában volt, így a felelősség őt terheli, és nem lehet 
50—50%-ra megosztani a két vezető között. Nem marasztalható el a vezérkari főnök 
azért, aminek végrehajtására nem kapott utasítást. 

Eszenyi László volt vezérkari százados nyilatkozatában világosan leszögezte: 
„A parancsnok... és a vezérkari főnök is a huszti hadseregparancsnokságon tökélete-

104 HL 264. doboz.; Kéri K.: i. m. 
105 Wagener tábornok 1984. 07. 16-i levele Kéri K-hoz. Másolat a szerző birtokában. 
106 HL 264. doboz.; Kéri Kálmán : i. ni. Uo. Heinrici levelei Gosztonyi Péterhez. (Svájc) 
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sen biztonságban volt. A hadsereg csapatai a kiadott intézkedéseket pontosan és 
fegyelmezetten hajtották végre, beleértve a németek elleni harcot is. (Lásd: Técső, 
Huszt-Nyugat, Munkács)"108 Eszenyi százados nyilatkozata ismételten megerősíti 
azt a korábban már levont következtetésünket, hogy az 1. hadsereget, vagy annak 
zömét, ha a parancsnok az élére áll, Horthy mögé fel lehetett volna sorakoztatni. 

Miklós vezérezredes mintha csak a kivárás álláspontjára helyezkedett volna; vezér
kari főnökét teljesen magára hagyta gondjaival, problémáival. Kérinek sem volt 
azonban bátorsága, hogy Székely László vezérkari ezredessel, helyettesével őszintén 
kicserélje nézeteit. Olyan kérdés ez, melyre egyikük sem tudott választ adni. Jelen 
esetben Kéri vk. ezredest kell elmarasztalnunk, hogy helyettesét nem vonta be 
a tervébe. 

A hadi helyzet kedvező volt 15-én, jelentős események nem voltak az arcvonalon, 
mintha a szovjet fél is a várakozás álláspontjára helyezkedett volna, nagyobb mérvű 
támadást nem indított. Reggel mindezek ellenére a csapatoknak utasítást kellett 
adni, tovább várni nem lehetett. A parancsnokságnak is állást kellett foglalnia és 
ennek szellemében parancsokat kiadnia. Ebben a helyzetelemzésben jutott Kéri vk. 
ezredes arra a következtetésre, hogy a magyar fővezérségtől észszerű parancsot már 
nem várhat, ezért a legcélszerűbb, ha Vattay altábornagy felhívásának eleget téve, 
azokkal tisztázza a helyzetet, akikkel eddig szemben állott, „azaz az oroszokkal". 
„Ekkor fogalmazódott meg bennem a szándék — írja —, hogy a világosság beálltával, 
azaz október 16-án reggel a Huszthoz legközelebbi arcvonalrészen átmegyek és fel
veszem az érintkezést a 4. Ukrán Front parancsnokságával."109 

Kéri Kálmán megértette tehát, hogy a fegy verszünetet Magyarország érdeke, léte, 
további fennmaradása követeli, és hogy ebben a hadműveleti helyzetben az csakis 
a szovjet hadsereggel együttműködésben lehet eredményes. Az elhatározással pár
huzamosan a vezérkari főnök feladta a „finn változat"-ot, amely eddig őt is foglal
koztatta. Meggyőzte önmagát is arról, hogy a németek Magyarországot nem adják 
fel és csak harc árán lehet tőlük megszabadulni. 

Már hozzálátott a terv előkészítéséhez, amikor valamivel éjfél előtt Miklós Béla 
váratlanul visszatért Husztra. Kéri vk. ezredes jelentette a foganatosított intézke
déseket, a Vattay altábornaggyal folytatott beszélgetés lényegét, a vezérkartól érke
zett táviratok tartalmát, az incidenst a németekkel, majd hozzáfűzte: „szükségét 
látom, hogy a helyzet tisztázása és az esetleges együttműködés érdekében az oroszok
kal az érintkezést felvegyem." Miklós vezérezredes közömbös jóváhagyással tudo
másul vette vezérkari főnökének intézkedéseit és jelentését, a 4. Ukrán Fronthoz való 
átmeneteire azonban nem reflektált. „Az volt a benyomásom — írja Kéri ezredes 
-—, hogy mérlegeli a tervezett lépésemet, töpreng javaslatomon."110 

Október 16-án hajnalban az 1. hadsereg két vezetője között megbeszélés kezdődött, 
de még most is csak kizárólag az átmenetre tett javaslatot vitatták meg. Megszületett 
a döntés : Kéri vk. ezredes átmegy a 4. Ukrán Fronthoz, tájékozódik, majd mielőbb 
visszatér. Ez mind helyes, de újra nem a lényeggel kapcsolatos intézkedés. 

Kéri vk. ezredes helyzetismerete alapján ez volt az egyetlen helyes döntés, amit 
hozhatott. Feltétlenül egyetérthetünk vele. Viszont a hadseregparancsnok újra, meg
bocsáthatatlan mulasztást, hibát követett el. Nem ismertette a Vattay altábornagytól kapott 
feladatot, és nem ennek a tervnek a konkretizálására, a németek elleni fellépés részleteinek 
a megvitatására küldte át vezérkari főnökét. Kéri Kálmánnak a részletes helyzetet 
felölelő térképpel, hadműveleti tervvel kellett volna átmennie, amely tartalmazza 
a magyar csapatok részletes csoportosítását, a németek elleni fellépés elgondolását, 
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és hogy melyik útvonalakat tervezik szabaddá tenni a Kárpátokon át támadó szov
jet 18. hadsereg és a 17. hadtest számára, stb. S hogy ez nem így történt, az kizárólag 
Miklós Béla magatartásán múlott, és azon, hogy még mindig nem volt döntése a had
műveleti tevékenységre. A tárgyalást azzal fejezte be: ,,Az ökörmezői völgyzárnál 
menj át. Indulj mielőbb."111 

Ezt követően hozzálátott a készülődéshez. Közben 16-án 07 óra körül váratlanul 
a Honvéd Vezérkar főnöke jelentkezett, akit Kéri Kálmán Miklós Bélához kapcsol
tatott, de ő is fültanúja volt a beszélgetésnek. Erről visszaemlékezésében azt írja, 
hogy Miklós Béla ingerülten először azt kérdezte, hogy 14-én este miért nem jött el 
Szatmárnémetibe a tervezett megbeszélésre (már utaltunk rá, hogy ezt Horthy uta
sítására leállították), majd hogy mi a hadsereg feladata. A vezérkar főnöke a had
seregparancsnokot ekkor arról tájékoztatta, hogy irodáját nem hagyhatja el, elő
szobájában németek vannak. (Ez igaz volt). Majd úgy intézkedett, hogy a hadsereg
nek a harcot a németek oldalán kell folytatni, különösen ügyelve bal szárnyára, ne
hogy az 1. német páncélos hadseregnek a duklai horpadásnál küzdő részei veszélyes 
helyzetbe kerüljenek. Felhívta továbbá figyelmét arra, hogy Heinrici vezérezredes 
meghívásának tegyen eleget és jelentkezzen nála Szobráncon. 

Váratlan fordulat. Ezekben október 15-e nagyon gazdag volt Huszton is. Kéri 
ezredes a megbeszélés után engedélyt kért, hogy elindulhasson. „Kegyelmes Uram! 
Itt az utolsó perc, hogy elinduljak." Miklós Béla erre még így válaszolt: „rendben". 
Mindez valamivel 08.00 óra előtt történt. Pár perc múlva jelentkezett Röder ezredes, 
a német összekötő, aki szóban közvetítette Heinrici meghívását. Ezt a vezérkari főnök 
tudomásul vétellel nyugtázta, megemlítve, hogy erre már Budapestről is megkapták 
az utasítást. Kéri Kálmán indulásra készült, amikor irodájába feldúltan betoppan 
Miklós Béla és közli : „.. .a 4. Ukrán Fronttal a tárgyalást és érintkezésfel vételt a saját 
személyemre nézve is szükségesnek tartom és perceken belül indulhatunk."112 Erre 
a valóban váratlan fordulatra nemcsak Miklós Bélánál, de Kéri Kálmánnál is rövid
zárlat következett. Miklós Béla vezérezredes a rádióban előző este elhangzott Szálasi-
-hadparancsból, a vezérkar főnökétől kapott feladatból megértette, hogy Horthy 
Budapestről bejelentett fegyverszüneti kísérlete elbukott, s a „zöld ár" elöntötte 
a fővárost és így országosan a németek és a nyilasok parancsolnak. Továbbá, hogy 
Heinricinél színt kell vallani. Bár eddig semmit nem tett, de ha nem áll Szálasi mellé, 
mindkettőjüket letartóztatják. Mint ismeretes, Heinrici ezt is akarta. Két út volt 
Miklós Béla előtt. Az egyik : a hadsereg élére áll, hű marad a kormányzóhoz, s megnyit
ja az átjárókat a 4. Ukrán Front 18. hadserege és 17. hadteste előtt, s mögöttük 
hadseregével ő is Budapestre vonul. Az adott történelmi helyzetben ez lett volna 
az egyetlen helyes — a haza és a nemzet érdekét szolgáló — tett. A másik, hogy ő is 
az árulók sorába lép ós csatlakozik a nyilasokhoz. Az elsőhöz nem volt bátorsága, 
hiába kínálta a történelem tálcán a fordulathoz a kiváló hadi helyzetet, viszont áruló 
sem akart lenni. Ezért őrhelyének elhagyását választotta, abban a reményben, hogy 
a 4. Ukrán Fronttal való együttműködés tisztázása után tovább rendelkezik hadsere
gével. Figyelmen kívül hagyta az időtényezőt, hogy az időveszteség a harctéren nem 
pótolható és nemcsak ő, hanem a németek és a nyilasok is dolgoznak. A 4. Ukrán 
Frontnál nem volt szükség a személyére, mert az együttműködést a vezérkari 
főnök megszervezi. Ez teljesen felesleges, hibás lépés volt. A hadseregjmrancsnok 

111 Uo. Miklós vezérezredes utasítást adott, hogy a 4. Ukrán Front és az 1. hadsereg között létre kell hozni a rádió
kapcsolatot. Molnár Károly vk. őrnagy az 1/b. oszt. vezetője megbízatást kapott arra, hogy rádióval és a szükséges 
szakszemélyekkel, tolmáccsal menjen át a 4. Ukrán Front parancsnokságára. A hadseregnél Burits őrgy.-ot, Molnár 
helyettesét bízták meg a rádióállomás működtetésével. Molnár túl sokáig készülődött. Miklós Béla és törzse jóval 
előtte ment át. Molnár, amikor erről a 16. ho. törzsénél tudomást szerzett, félve attól, hogy a senki földjére kiküldött 
magyar járőrökbe ütközik, visszafordult. Ezért nem volt Miklós Bélának rádióösszeköttetése hadseregével. Oly hírek 
is terjedtek, hogy Molnár őrgy. először bejelentkezett Budapestre és csak utána indult el. Nem valószínű, ő intézte 
el a parancsnoki változás után az átjött tisztek elhelyezését, hogy László altábornagy hadbíróság elé ne állítsa őket. 

112 Uo. 

— 477 — 



maradása nem járt életveszéllyel. Székely ezredes 16-án reggel megnyugtatta Miklós 
Bélát, hogy Huszton biztonságban van. Fel sem villant előtte az a szabály, hogy 
a parancsnok nem hagyhatja el a hadsereget, mert az közönséges „szökés". Továbbá 
az sem, hogy az adott szituációban a nyilasok azonnal ráteszik kezüket a hadseregre 
és megindul a nyilas propaganda a csapatoknál is. Szinte hihetetlen, hogy ezt egyikük 
sem ismerte fel. 

A parancsnoki döntéstől a vezérkari főnök csak lassan tért magához. Jelentette, 
hogy akkor a parancsnokságot át kell adni az itt tartózkodó Vasváry József vezér
őrnagynak és tájékoztatni kell őt az átmenet céljáról. Ez is szabálytalan volt. 
Vasváry vezérőrnagy tiltakozott is ellene, nem is vette át a parancsnokságot. „Had
seregparancsnokom utasítására egy hadseregparancsot kellett megfogalmaznom, hogy 
azt Vasváry vezérőrnagy hirdeti ki, amint arra a Burits századosnál levő rádióállo
más útján parancsot kap. Ennek lényege az volt, hogy az 1. hadseregnek a rádión 
közölt részletintézkedések alapján a Vörös Hadsereggel együttműködve, a németek 
ellen kell fordulnia." Kéri vk. ezredes visszaemlékezése szerint Vasváryval Miklós 
Béla tárgyalt négyszemközt és átadta a parancsnokságot.113 

Ezzel kapcsolatban szükséges hangsúlyozni : Miklós Bélának minden körülmények 
között a hadseregnél kellett volna maradnia. Horthy szózatában az állt, hogy „a 
csapatok esküjükhöz híven... az általam kinevezett parancsnokoknak kötelesek 
engedelmeskedni." A hadsereg vezérkari főnökét Vörös János nevezte ki. Az adott 
helyzetben, a proklamáció értelmében a hadtest- és hadosztályparancsnokok Miklós 
vezérezredes eltávozása esetén a vezérkari főnöknek nem tartoztak engedelmesség
gel. A hadműveleti helyzet tehát nem azt követelte, hogy az egyik, vagy másik, ha
nem azt, hogy a hadseregparancsnok maradjon a helyén és intézkedjen. 

Figyelmet érdemel a Miklós vezérezredes és Vasváry vezérőrnagy közötti eszme
csere, ami a parancsnokság átadása előtt zajlott le október 16-án reggel. A hadsereg
parancsnoknak arra a kérdésére, hogy elmenjen-e Szobráncra, vagy ne, Vasváry 
vezérőrnagy a következőket válaszolta: „Kegyelmes uram, rendelje el a visszavonu
lást a Felső-Tiszára. Én már kiszámítottam, hogy Tokaj—Sátoraljaújhely térségében 
8—10 magyar hadosztály lehetne együtt négy nap alatt, addigra tisztázódik a helyzet, 
megtudjuk, hogy tulajdonképpen mi is van itt. Ha ezt az erőösszevonást végre
hajtja, akkor kegyelmes úr egészen más pozícióból beszélhetne, mint most, amikor 
minden erő szét van szórva." Azt is javasolta még Vasváry, hogy „ne menjen Szob
ráncra", mert ő önálló hadseregparancsnok és neki jogában áll, hogy kizárólag 
magyar szempontok szerint járjon el.114 Nyilatkozatában Vasváry is kitért arra, hogy 
az 1. hadsereg hadmozdulatait a németek nem tudták volna megakadályozni, mert 
nem voltak tartalékaik. Ha Miklós Béla megfogadja a vezérőrnagy javaslatát, 
s megkezdi a visszavonulást és erről Kéri vk. ezredes tájékoztatja a 4. Ukrán Front 
parancsnokságát, az azonnal megindítja Budapest felé az előnyomulást. Mindez 
azért maradt el, mert Miklós vezérezredes nem a katonapolitikai, s nem a hadműveleti 
helyzet szükségességének megfelelően cselekedett, nem a 120 000-es hadsereg meg
mentését tartotta elsődlegesnek, hanem a saját biztonságát. Miklós vezérezredes 
mindezeket nem mérlegelte. Néhány perc múlva visszatért a hadseregparancsnokság 
folyosóján álldogáló Vasváry vezérőrnagyhoz és a következőket mondta: „most 
megyek (az oroszokhoz), átadom neked a hatalmat. Válaszom volt: nem fogadhatom 
el, mert mások hivatottak a parancsnokságot átvenni... Erre nekem egy proklamá-
ciót adott e szavakkal : Ezt délután 5-kor add ki ! Válaszom volt : Tegnap a kormányzó 
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úr adott ki proklamáeiót, ma Kegyelmes Ur. Egy hadseregnek parancs, nem pedig 
proklamáció kell! Jó, majd kaptok! — volt a felelet. Ma is még várom..."115 

Miklós Béla könnyelműsége és felületessége, hogy a legkritikusabb napokra a had
seregparancsnokságot olyan tábornokra bízta, aki nem vállalta azt és ő mégis eltá
vozott, ez a hadseregparancsnokság lerázása és nem átadása volt. Meglepő módon 
mindketten úgy vélték, hogy rádióüzenettel a hadsereget szembe lehet fordítani 
a németekkel. Azzal nem számoltak, hogy a szovjet oldalról kiadni szándékozott pa
rancsot a magára hagyott és tájékozatlan hadsereg fenntartással fogadja és lehet, mire 
az megérkezik, már nem ők a parancsnokok. A helyes döntés — az adott hadi helyzet
ben — az lett volna, ha Kéri Kálmán átmegy, de ez is csak úgy lett volna eredményes, ha 
Miklós Béla már előzőleg elhatározásra jut és ezt egyeztetik a 4. Ukrán Front parancsnok
ságával. De Miklós Bélának még mindig nem volt elhatározása a hadsereg alkalma
zására. Kéri felelőssége abban áll, hogy nem merte felhívni parancsnokának figyel
mét a következményekre, arra, hogy átmenetelét még azok a tisztek és katonák 
is „szökésnek" fogják tekinteni, akik: parancsait várják, hogy a németek ellen for
duljanak, és vezetésével Budapestre vonuljanak. 

Miközben Kéri vk. ezredes a parancsot fogalmazta, Röder német vezérkari ezre
des ismét jelentkezett és kérte, hogy ő is, mint kísérő, velük mehessen Heinrici fő
hadiszállására. Kéri közölte, hogy ezt az utasítást a vezérkar főnökétől is megkapták 
és rövidesen indulnak. Az indulásra 8 és 9 óra között került sor. Kéri Kálmán így 
írja le átmenetelüket : 

„Röder német vezérkari ezredest az indulásról értesítettem. Amikor gépkocsijával 
megjelent, megkértem, hogy vezessen minket Szobráncra. Röviddel a hadsereg
parancsnokság elhagyása után ő valóban Szobráncra vette az irányt, gépkocsiját erősen 
felgyorsítva, mi pedig, egy-két perc késedelemmel indulva, az útról még Huszt bel
területén lekanyarodtunk ökörmező felé... 

A völgyzáró erőd parancsnokának segítségével egy gépkocsijaink részére rögtön
zött hídon az akadály- és aknamezőkön át a senki földjére jutottunk, és gépkocsi
jainkra fehér zászlót tűztünk ki. Az orosz előőrsökig az erődparancsnok egy félszázad 
erejű különítménnyel kísért el bennünket. Útközben ismeretlen irányból néhány 
lövés esett felénk, anélkül, hogy kárt tettek volna bennünk. 

Korábbi harcok elesettjei mellett elhaladva végre egy kozák felderítőre bukkan
tunk, aki tovább vezetett Volóc irányába. Közben besötétedett. Az erőd-félszázad 
levált rólunk és visszatért ökörmezőre, mi pedig rövidesen beérkeztünk a Volócon 
települt orosz hadosztályparancsnoksághoz. 

Közölve jövetelünk célját, a hadosztályparancsnok kijelentette, hogy fegyver
szüneti feltótelekről tudomása nincs, érkezésünk meglepetésszerűen érte, de a más
napra elrendelt támadást leállíttatta. Felhívta a hadtestparancsnokát és további 
intézkedéseket kért. Éppen vacsoráztunk a hadosztályparancsnokkal és vezérkari 
főnökével, amikor egy jó óra múlva a hadtestparancsnok is megjelent egy rendkívül 
megnyerő, nyugodt, idősebb tábornok személyében. Közölte, hogy a fegyverszüneti 
tárgyalásokról valamit tud, de a fegyverszüneti feltételekről neki sincs tudomása és 
ott a helyszínen felhívta a 4. Ukrán Front főparancsnokát."116 E beszélgetés alapján 
a hadtestparancsnok Miklós Bélát és Kéri Kálmánt a 4. Ukrán Front parancsnoksá
gára kísérte. 

Szinte hihetetlen: hibát hibára halmozott a vezetés. Egyszerre mindkét vezető ide
ges volt és kapkodott, döntésképtelenné vált, ez okozta a drámát. Azt az embert, aki 
az adott helyzetben feltétlenül felemelte volna szavát — Székely László ezredest, a 
hadműveleti osztály vezetőjét — elengedek, hogy áttelepüljön Beregszászra, de a 
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tervről nem tájékoztatták. Ezzel kettős mulasztást követtek el: nem informálták 
a törzs legmegbízhatóbb munkatársát szándékukról és megengedték, hogy eltávoz
zon akkor, amikor a legnagyobb szükség volt arra, hogy valaki ott maradjon. A do
kumentumok és a visszaemlékezések tanulmányozása arra enged következtetni, ha 
Székely Lászlót a parancsnok és a vezérkari főnök bevonja a tárgyalásokba, terveik 
megvitatásába, valószínűleg más döntés születik. Miklós vezérezredestől azzal 
búcsúzott Székely vk. ezredes: „ne menjen Heinricihez, a hadsereg törzsében bizton
ságban van."117 Az értékelés helyénvaló volt. Miklós vezérezredes mégis valószínű
leg ezután határozta el, hogy ő is átmegy. Nem tárgyalta meg Székellyel a problémát, 
nem bízott a hadseregben. Ezért, miután Budapesten a hatalom kérdése eldőlt 
Szálasi javára, Horthy nevével nem mert a hadsereg élére állni, inkább a menekülést 
választotta. Miklós Bélánál nem elégedhetünk meg azzal, hogy nem volt hajlandó 
Szálasit és a németeket szolgálni. Hatalom volt a kezében: 120 000 katona és tiszt. 
Ő ezt a tömeget nem a haza megmentésére alkalmazta, hanem odadobta őket a nyi
lasoknak és a németeknek, a gondjaira bízott had cserbenhagyáeáért a történelem 
nem dicséri, hanem bírálja őt. 

A sorsfordító történelmi tragédiáról Székely László vezérkari ezredes mit sem 
sejtve, Beregszászról 10 óra körül bejelentkezett Husztra. Ekkor szerzett tudomást 
a még ott tartózkodó Vasváiy vezérőrnagytól, hogy Miklós vezérezredes és Kéri vk. 
ezredes hidat vertek az oroszok felé. „Székely csak részletesebb magyarázat után ér
tette meg a helyzetet és láthatólag le volt sújtva — írja Eszenyi László. Kétségbe
esetten nézett rám és azt kérdezte, hogy most mit csináljunk?"118 Eszenyi javasolta, 
hogy a legidősebb tábornokot hívja be a parancsnokság ideiglenes átvételére, amíg 
felsőbb intézkedés nem történik. így került ideiglenesen a hadsereg élére Hollósy-
Kuthy László altábornagy. Tennivalója nem sok akadt. A nyilas hatalom már októ
ber 16-án hazaárulónak bélyegezte Miklós Bélát és Kéri Kálmánt, és október 16-án 
László Dezső altábornagy személyében kinevezte az új hadseregparancsnokot, aki 
17-én délben megérkezett az 1. hadsereg törzsszállására. Azon a napon, amikor Mik
lós vezérezredesek a 4. Ukrán Eront parancsnokságán megkezdték a tárgyalást, 
már nem voltak az 1. hadsereg vezetői. Eszenyi László volt vezérkari százados nyilat
kozatát — amely minden bizonnyal az 1. hadsereg tisztikara zömének véleménye 
volt — így fejezi be: „Miklós Bélának a helyén kellett volna maradnia. Kérit egyedül 
küldeni át előzetes tájékozódásra nyíltan, s nem szökésszerűen és ugyancsak teljes 
nyíltsággal tájékoztatni a parancsnokokat, a csapatokat a helyzetről és szándékáról. 
Sok minden másként alakult volna."119 Vas váry József vezérőrnagynak is ez volt 
a véleménye. 

Miklós vezérezredes is érezhette, hogy az általa is épített katonai rendszer előírt 
fegyelmét megszegte. Láttuk a Vasváry vezérőrnaggyal folytatott vitáját, aki nem 
vette át a parancsnokságot, a vezérezredes mégis odadobta azt, mit sem törődve 
azzal, hogy a vezérőrnagy mit tesz ? Kuznyecov vezérezredes — a Vörös Hadsereg 
vezérkara főnökének helyettese — október 16-ról 17-re virradó hajnalban magához 
kérette a magyar küldöttséget. Tájékoztatta Faraghoékat a Kárpátokban történtek
ről. „Megérkezett Miklós Béla — az 1. hadsereg parancsnokának vallva magát —, 
azt állítja, hogy azért jött, hogy az orosz Vörös Hadsereggel és a Magyar Delegáció
val az összeköttetést megteremtse és a tárgyalásokat... akarja folytatni." E be
jelentés után Kuznyecov tábornok közli, hogy 16-án este László Dezső altábornagyot 
kinevezték a vezérkar főnökévé és az 1. hadsereg parancsnokává. Kérdezi: László, 
vagy Miklós az 1. hadsereg parancsnoka ? Faragho vezérezredes Miklós mellett foglalt 

117 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I . gyűjteménye. Székely L. idézett naplója. 
118 Uo. Eszenyi L. nyilatkozata. 
119 Uo. 
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állást, hangsúlyozva azt, hogy nem fogja átadni Lászlónak. Kuznyecov, a szovjet 
hadsereg felderítő főnöke megérezte, hogy mi van e mögött. „Nem a Gestapo elől 
szökött-e meg Miklós, életét kívánva megmenteni?" Faragho erre csak azt mondta: 
,,Nem, mert előtte a Kormányzónál volt."120 

Október 17-én délután Kuznyecov vezérezredes Faraghoékat ismét magához 
kérette. Tájékoztatta a magyar küldöttséget a Magyarországon lezajlott események
ről. Eközben belépett egy szovjet tiszt, jelentette, hogy Miklós vezérezredes a 4. Uk
rán Front főhadiszállásán tartózkodik és a telefonnál van. Faragho vette fel a ké
szüléket. A két tábornok között a következő párbeszéd hangzott el :121 I t t csak a főbb 
kérdésekre utalunk. Faragho Gábor (F. G.) : „Milyen utasításokat kaptál a kormány
zótól?" Miklós Béla (M. B.): „Vegyem fel az oroszokkal és veletek az érintkezést." 
Ilyent valóban tartalmazott a kódparancs, de minden bizonnyal nem úgy gondolták 

120 Teleki Géza jegyzőkönyve alapján közli: Gosztonyi Péter: A Moszkvai Magyar Bizottság történetéből. JJj 
Látóhatár, 1971/5., 512. o. 

121 Uo. 514—515. o. A Faragho Gábor és Miklós Béla vezérezredesek között lezajlott beszélgetést teljesen közöljük. 
„Faragho G.: Mit tudsz a kormányzóról? 
Miklós B. : Védőőrizetbe vették a németek, azt hiszem tegnapelőtt. 
F. G.: Milyen utasításokat kaptál a kormányzótól? 
M. B . : Vegyem fel az oroszokkal és veletek az érintkezést. Magyarországon felfordulás van, Szálasi vette á t a ha

talmat. 
F . G.: Mit tudsz Veress Lajosról? 
M. B . : Nem engedi, hogy a németek megtámadják, visszaveri őket. Tasnádon van, tegnapelőtt telefonon beszéltem 

vele. Igen jó viszonyban vagyunk. Csapatainkat mindketten kézben tartjuk. Összeköttetésem most nincs vele. 
F . G.: Mit tudsz Heszlényiről? 
M. B. : Kecskeméttől nyugatra van Fülöpszállás környékén. 
F . G.: Van-e összeköttetésed hadosztályaiddal? 
M. B. : Igen. Jók. 
F . G.: Hol lesz a főhadiszállásod? 
M. B. : Még bizonytalan, a körülményektől függ. 
F . G.: Csapatok mozgásban vannak? 
M. B. : Nem. Állnak. 
F . G.: Miután önálló hadmüveleteket nem végezhetünk, az orosz vezérkar utasításai szerint kell eljárnunk. Szent-

Iványi Domokos fel fog keresni, vele minden kérdést letárgyaltok. Fel kell vennetek az összeköttetést Veressel és 
Heszlényivel. 

M. B. : Sem Heszlényivel, sem Veressel nem tudok összeköttetést felvenni, mert köztünk németek vannak. Köny-
nyebb az összeköttetést az orosz arcvonalon keresztül megteremteni. 

F. G.: Igyekezz azért Verestől egy törzstisztet átkérni magadhoz. 
M. B. : Megkísérlem. 
F. G.: Mennyi időbe került az orosz vonalparancsnoksághoz átjönni? 
M B . : 14 órába. 
F . G.: Ki a helyettesed? 
M. B. : Vasváry József vezérőrnagy. 
F . G.: Megbízható szerinted? 
M. B. : Igen. Tiszti becsületszavát adta, hogy parancsaimat teljesíti. 
F . G: összeköttetésed van vele? 
M. B. : Van, rádión keresztül. 
F . G: Parancsaidat a Kormányzó nevében add ezentúl. 
M. B. : Értem. 
F. G.: Vezérkari főnököd hol van? 
M. B . : I t t van velem, de a helyettesem Vasváryval van és több megbízható vezérkari tisztem is ott van. 
F. G.: Tehát jó kezekben van a hadsereg? 
M. B. : Igen. 
F. G. : Értesítsd körletedet, hogy ha László Dezső odaérkeznék és át akarná venni az 1. hadsereg parancsnokságát, 

tartóztassák le. 
M. B. : Meg fog történni. 
F . G. : Hol van Farkas Feri? 
M. B. : Pár nap előtt Pestre rendelték, azóta nem tudok róla. 
F . G. : Állítsátok össze az orosz vezérkarral a harci terveket, maradj ott az orosz parancsnokságon, míg Szent-Iványi 

megérkezik, keress összeköttetést Veressel. Szálasiék kinevezték László Dezsőt az 1., Major Jenőt a 2. hadsereg pa
rancsnokának. Mindkettőt le kell tartóztatni. 

M. B. : Értem. 
F. G. : Tudod-e, Veress Lajos kapott-e írást a Kormányzótól? S mi van benne? 
M. B. : Mindkettőt tudom. 
F. G. : Milyenek Veress és közted a parancsnoklási viszonyok: hogy van ez szabályozva? 
M. B . : Én vagyok a rangidős. 
F . G.: Veress a Kormányzó által megbízott miniszterelnök. Beszéld meg vele és tisztázzátok ezt a kérdést. Várd 

meg Szent-Iványit s beszéld meg vele a dolgot. Tudod-e, hogy a Kormányzó Veresst helyetteséül jelölte ki? 
M. B. : Tudom, hogy Veressnek a Kormányzótól írása van. 
F . G.: Ha Szent-Irányi nem érkezne le, akkor is teljesítsd az orosz vezérkar parancsát. 
M. B. : Igen. 
F . G. : Tiszta-e a helyzet előtted ? 
M. B. : Igen. Teljesen tisztában vagyok vele. 
F . G.: Befejeztem. Van-e még valami? 
M. B. : Nincs, kész." 
Kuznyecov engedélyezte, hogy Szent-Iványi Domokos, Nemes József őrnaggyal és egy szovjet tiszttel, október 

18-án a 4. Ukrán Front főhadiszállására repüljön, hogy Miklós Bélával személyesen beszélhessenek. 
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el, hogy Miklós vezérezredes hagyja el a hadsereget. F. G. : „Mit tudsz Veress Lajos
ról?" M. B.: „Nem engedi, hogy a németek megtámadják..." A valóság az, hogy 
október 15-én este már letartóztatták. F. G. : ,,Van-e összeköttetésed hadosztályaid
dal?" M. B.: „Igen jók." Az igazság: semmilyen összeköttetése nem volt. De a leg
érdekesebb a következő volt: F. G.: „Ki a helyettesed?" M. B.: „Vasváry József 
vezérőrnagy." F. G. : „Megbízható szerinted?" M. B. : „Tiszti becsületszavát adta, 
hogy parancsaimat teljesíti." F. G.: „összeköttetésed van vele?" M. B.: „Van, 
rádión keresztül." Ezzel kapcsolatban az igazságot már ismerjük. Vasváry vezér
őrnagy nem vette át a parancsnokságot, a rádió nem érkezett meg. Ennyire voltak 
igazak Miklós vezérezredes válaszai. 

Az utókor megdöbbenéssel veszi tudomásul, hogy Miklós Béla tábornok a történe
lem adta kiváló lehetőséget a sorsfordulóra elszalasztottá, azaz meg sem kísérelte, 
hogy a vezetésére bízott több mint 120 ezres hadsereget harcba vezesse. Vannak, 
akik úgy vélekednek, hogy ha megjön a hadparancs és a jelmondat úgy, ahogyan 
Miklóst október 11-én tájékoztatták, akkor minden bizonnyal teljesíti feladatát. 
Való igaz, hogy szolgálati úton nem érkezett meg egyik sem, erről a vezérkar gondos
kodott. A proklamációból viszont kimaradtak azok a mondatok — Lakatos mi
niszterelnök interveniálására —, amelyek minden rendű és rangú parancsoknak 
irányt adtak volna a további tevékenységre. 

El kell fogadnunk azt a sokat hangoztatott véleményt: ha a kormányzói kiált
vány az eredeti formában jelenik meg, és a hadparancs, illetve a rejtjeles szöveg 
megérkezik, az események minden bizonnyal más fordulatot vesznek. Ezt elismerve 
sem vehetjük le Miklós Béla válláról a történelmi felelősséget. Miklós vezérezredes 
ugyanis Vattay főhadsegédtől megkapta az utasítást, hogy mindenben úgy járjon el, 
amint azt Budapesten megbeszélték, s azt is hozzátette, hogy a jelmondat érvényben 
van, teljesítse, ennek alapján ment át a 4. Ukrán Fronthoz. Joggal kérdi az utókor, 
hol maradt az eskü, amelyre a magyar királyi tisztek olyan gyakran szoktak hivat
kozni ? Vattay altábornagynak szavakban Miklós vezérezredes is megerősítette Horthy 
iránti hűségét, csak tetteiben feledkezett meg esküjéről. 

A történtek elemzése arra enged következtetni, hogy az események akkor is ked
vező fordulatot vettek volna, ha az 1. hadsereg parancsnoka — hivatásának és be
osztásának magaslatán állva — teljesíti esküjét és a Vattay altábornagy útján ka
pott feladatokat. Találkozunk olyan véleményekkel is, amelyek azzal mentik Miklós 
Bélát, hogy nem ismerte a fegyverszünet előzetes feltételeit és azért nem cselekedett. 
Téves ez a megítélés: a hadművelet vezetőjének nem kell a politika döntéseit fel
tétlen ismernie. A parancsnokot nem a fegyverszünet feltételei kellett hogy érdekeljék, 
hanem, hogy mi a feladata a hadseregnek és ezt megkapta. Miklós Béla katona volt, 
parancsot kapott Horthytól, hogy vegye fel a kapcsolatot az oroszokkal. 0 ezt akkor tette 
meg, amikor a hatalom kérdése Budapesten eldőlt, és úgy, hogy a gondjaira bízott 
hadsereget magára hagyta. Történeti groteszk, Miklós vezérezredest azért marasztal
juk el, mert nem teljesítette Horthy Miklós parancsát. 1944. október 15-én a nemzet 
és a haza léte, becsülete Horthy Miklós parancsainuk a teljesítését követelte, amely 
egyet jelentett ekkor a szövetségesekkel kötött fegyverszünet előzetes feltételeinek végrehaj
tásával, továbbá harcot a németek ellen, együttműködésben a szovjet csapatokkal. 

Tétlenségét súlyosbítja, hogy csak az 1. honvéd hadsereg hadműveleti helyzete tette 
lehetővé alkalmazását a fegyverszünet előzetes feltételeinek végrehajtására. A németek 
csak az 1. hadsereg megfordítását nem tudták volna meghiúsítani, ehhez tartalékok
kal nem rendelkeztek. Nem kívánjuk Veress Lajost a felelősség alól felmenteni, de a 
2. hadsereg szét volt darabolva hadosztályokra, ezredekre és a visszavonulás során 
annyira összekeveredtek a németekkel, hogy ha a parancsnokot nem tartóztatják 
le, akkor sem tudott volna eredményesen szembeszállni a Wehrmacht-erőkkel. 
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Az elmúlt 40 év alatt itthon és Nyugaton is sok könyv, tanulmány, cikk, törté
nelmi riport, feljegyzés, visszaemlékezés látott napvilágot, amelyek valamilyen for
mában érintették az 1. honvéd hadseregnél 1944. október 15—16-án lejátszódott 
drámai eseményeket. Számos írásban itthon és a nyugati magyar nyelvű irodalomban 
is gyakran olvashatunk olyan közléseket, hogy az 1. hadsereg cserben hagyta a kor
mányzót és ezzel jelentősen elősegítette az október 15-i kiugrási kísérlet elvetélését. 
Miklós Béla igen, de a hadsereg még október 16-án reggel is parancsot várt, csakhogy 
nem kapott. 

Arról nem polemizálhatunk, mi lett volna, ha a hadsereg parancsot kap a németek
kel való szembefordulásra, a tisztikar hány százaléka lett volna hű a hadúrhoz és 
hányan tagadták volna meg az engedelmességet. Miklós Béla vezérezredes a harc 
beszüntetésére, a szovjet csapatokkal való kapcsolatfelvételre, a németek megtáma
dására parancsot nem adott, önállóan cselekedhetett volna hadseregével. Nem volt 
hozzá bátorsága. Macartney professzor az „Ungarns Weg aus dem Zweiten Welt
krieg" címen közzétett tanulmányában megrágalmazta az 1. hadsereg tisztikarát. 
Azt írja: ,,A magyarok nem támadták meg a németeket, azért mert a hadsereg 
tisztjei, néhány kivételtől eltekintve, megtagadták az ilyen akcióban való részvé
telt."122 Ugyanebben a munkában október 16-án reggelre utalva azt írta, hogy a had
sereg nem ismerte el többé Miklós vezérezredest. 

A törzs volt tisztjei, Székely László vk. ezredes, Eszenyi László és Kováts Ferenc 
vk. századosok 1966. augusztus 20-án levélben tiltakoztak a professzornál: „Ez az 
állítás — írják — az 1. hadseregre vonatkozólag határozottan téves, mert sem a had
sereg vezetési törzse, sem a seregtestparancsnokok (hadosztály, hadtest) Miklós 
Béla vezérezredestől, a hadsereg parancsnokától ilyen intézkedést soha nem kaptak. 
Márpedig nem lehet vonakodni egy olyan akcióban való részvételtől, melyet az 
illetékes parancsnok nem rendelt el."123 Macartney második állítására a következő
ket írták: „Határozottan állítjuk, hogy az a megállapítás sem felel meg a valóság
nak, hogy Miklós parancsadási jogát a hadsereg nem ismerte el. Ebben az időpont
ban (október 16-án reggel — ö. I.) Miklós vezérezredes még Huszton volt és tetszése 
szerint intézkedhetett volna hadseregével, melynek vezetői a honvédségnél addig 
ismeretlen, de a sorsdöntő órákkal magyarázható hűségnyilatkozatot tettek csak az 
előző napon."124 A történeti valóságnak a hadsereg volt vezérkari tisztjeinek nyilat
kozata felel meg. Nemhogy nem ismerte el a hadsereg Miklós Béla vezérezredest, 
hanem a parancsait várta, vezetést várt, ami sajnos elmaradt. A helyzetre és Miklós 
Bélára is nagyon ráillenek Grácián szavai: „Ártalmasabb a határozatlanság, mintha 
rosszul viszünk véghez valamit... : :125 De még találóbb Mocsár Gábor neves írónk 
értékelése: „...egy-egy politikust, vagy akár hadvezért is ütközet közben nemcsak 
az minősíti, amit megtett, hanem az is, amit elmulasztott." 

Minden bizonnyal magas rangú tisztek letartóztatására is szükség lett volna, de 
a többség követi Miklós Béla vezérezredest, ha a csapatok élére áll. Kéri Kálmán 
véleményét így foglalta össze : „Lelkem mélyén biztos voltam abban, hogy a velünk 
szemben állókat le tudjuk küzdeni, a kételkedőket meg tudjuk nyerni, mert a fejle
mények és az eredmények igazolni fognak bennünket." Ehhez azonban parancsot 
várt, azaz hadműveleti intézkedést a hadsereg alkalmazására, az új katonapoliti
kai helyzetnek és a fegyverszünet feltételeinek megfelelően. Ezt sajnos nem a vezér
kari főnök, hanem a parancsnok kapta meg. 0 meg mindvégig magában tartotta. 
Ezért nem történt semmi lényeges még abban a törzsben és annál a hadseregnél sem, 

122 Macartney, CA.: i. m. 87. o. 
123 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Székely L. vk. ezds. Eszenyi L. és Kováts Ferenc vk. szds-ok nyi

latkozatai Maccartney professzornak. 
124 Uo. Eszenyi L. nyilatkozata. 
125 Bölcsességek könyve. Aforizmák, szállóigék. Összeállította: Kristó Nagy István. Bp., 1984. I. k. 252. o. 
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amelyet alkalmazni lehetett volna az előzetes fegyverszünet feltételeinek megvaló
sítására. 

Nem felel meg a valóságnak az a szintén igen elterjedt állítás, hogy az eltelt 18 óra 
alat t a németek sem tétlenkedtek, felkészültek arra, hogy Miklós, illetve az 1. had
sereg ellen forduljanak. A német hadműveleti vezetés azonnal alkalmazható tar ta lé
kokkal nem rendelkezett. Sem Debrecentől, sem Duklától nem tudot t erőket elvonni. 
Még egy ezredet sem tudo t t volna október 20-a előtt az 1. hadsereg ellen irányítani. 
Miklós Bélának tehát nem kellett német ellencsapástól, ellentámadástól tar tania . 

* * * 

Röviden összefoglalva : Mindenekelőtt azt kell félreérthetetlenül látnunk, hogy a prok
lamácie» előrehozásából, a bűnösen könnyelmű előkészítésből származó negatívumok elle
nére —1944. október 16-én és 16-án — az 1. hadsereg hadműveleti helyzete és csapatainak 
fegyelme, harci szelleme megfelelő előkészítés esetén alkalmas volt a németek elleni harcra. 
Miklós Béla a parancsot arra, hogy vegye fel a kapcsolatot a 4. Ukrán Fronttal és 
támadja meg a németeket, ha nem is direkt formában, de megkapta. . ; 

A hadsereg, a tisztek és a katonák is, a proklamációt „Vége a háborúnak!" öröm
teljes jelszavakkal fogadták, az egész ország népe ünnepelt... a szélsőjobboldaliaktól 
eltekintve. Az öröm csak 15-én éjfélig ta r to t t , az előkészületek hiánya, Lakatos .hi
bája, Miklós Béla bátortalansága megbosszulta magát . A vezérkar németbarát és 
nyilas tagjainak magatartása igazolta azok előrelátását, akik a vezérkar árulásától 
ta r to t tak . Ez bekövetkezett: nem továbbí tot ták Horthy parancsait, a csapatokat 
elszakították a Vártól. A rádiót viszont a németek és a nyilasok vették birtokukba. 
A németek második fegyveres beavatkozásával hazánkban azonnal megkezdődött, 
a nyilas csőcselék felfegyverzése és a fontosabb objektumok megszállása. 

Hiba volt, hogy a kormányzó és tanácsadói, akik az egész fegyverszünet ügyét 
irányították, nem ismerték fel, hogy azt csak a harctéren küzdő csapatokra építve 
lehet eredményesen végrehajtani. Az 1. hadsereg kedvező helyzetét a kormányzó 
nem használta ki, a hadsereg vezetőit nem vonta be az előkészületekbe. Ha az 1. had
sereg vezetőit bevonják, Kéri Kálmán vk. ezredes 13-án reggel már kidolgozott te rv
vel indulhatott volna a szovjet parancsnokságra az együttműködés megszervezésére. 
Úgy kellett volna összehangolni a dolgokat, hogy a proklamációval egyidejűleg 
a németek elleni hadműveletek is meglepetésszerűen megkezdődjenek. A csapat
tiszteknek a háborúból kiábrándult és a helyzetet felismerő része a felső vezetéstől 
utasítást várt a cselekvésre, arra azonban nem került sor. 

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a tisztikar tagjai nem önálló emberek, nem olya
nok, akik korlátok nélkül cselekednek szabad akaratuk és meggyőződésük szerint, 
hanem benne élnek a katonai hierarchiában. A parancsok közbeeső állomásokon 
keresztül érkeznek a legfelsőbb helytől az egyénekhez. Ezért let t volna különleges 
jelentősége annak, hogy Hor thy és a vezérkar főnöke Husztra utazzon és ot t adja ki 
a parancsot, ebben az esetben az 1. hadsereg teljesíti azt. Hogy mindez elmaradt, 
ezért a felelősség a Várat, Hor thyt és Lakatos miniszterelnököt terheli. Ezzel a mu
lasztással a kormányzó és környezete azt a hadsereget fosztotta meg a cselekvéstől, 
mely a fegyverszünet érdekében Hor thy bármely parancsát hajlandó lett volna 
teljesíteni. 

A hadi helyzet háromszor volt Magyarország segítségére, hogy kiléphessen a fa
siszta blokkból. 1944 márciusában, augusztus végén és október közepén. Mindez 
azonban csak akkor járhatot t volna eredménnyel, ha a politikai és katonai vezetés, 
Horthyval az élen, nem fél és negyed, hanem egész elhatározásra jut , és ennek követ
kezményekónt megfontoltan, tervszerűen megszervezi és előkészíti a teendőket. 
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Improvizált, meggyőződés nélküli, a fegyverszüuetet „sötétbe ugrásnak" nevező 
miniszterelnöktől, bátortalan, határozatlan vezérezredestől, akik inkább megszöknek, 
vagy hagyják magukat letartóztatni, minthogy cselekedjenek, sorsdöntő eredményt 
elvárni nem lehet. 

Ennek a tragédiának okait már nem Trianonban, hanem magában az ellenforra
dalmi rendszerben kell keresni. Horthy Miklós és rendszere még önmaga védelmében 
sem tudott fegyvert fogni Hitler ellen, így az események lesöpörték a történelem 
színpadáról. 

Игнац Элъведи 

КОМАНДОВАНИЕ ВЕНГЕРСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ 1 ГОНВЕДСКОЙ 
АРМИИ И ПРОКЛАМАЦИЯ ПРАВИТЕЛЯ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 1944 ГОДА 

Резюме 

В своей работе автор рассматривает вопрос о том, как реагировало на прокламацию прави
теля, опубликованную 15 октября 1944 года, и что сделало командование 1 венгерской армии. 
Статья группируется вокруг четырех вопросов: 

Д. Анализируется обстановка, сложившаяся после Яссо-Кишиневского перелома, и решение 
Миклоша Хорти просить перемирия. Автор показывает замыслы сторон, их планы, подго
товку немцев сорвать попытку Хорти заключить перемирие и их, действия, содействовавшие 
приходу к власти Ференцу Салаши. Автор характеризует совещание, проведенное в связи 
с этим 3 октября, которое вынесло решение о том, что как только правитель совершит реша
ющий шаг, необходимо начать акцию «Панцерфауст» («бронированный кулак». Считали 
необходимыми, чтобы военные передвижения немецких войск опередили передвижение гон-
ведской армии и что правитель , , . . . т т з Ъег Акдюп ипЪеат§1: т деШяспе Напйе ГаПеп, с!а 
еопх! §апге 8аспе пиЫоз", («должен обязательно пасть в действии в немецких руках, иначе это 
совершенно бесполезное дело»), ибор в противном случае всё дело потеряет смысл. 

2. Во второй группе вопросов — поскольку документами на этот счет мы не располагаем, — 
с учетом военно—политических и военных событий, гипотезу относительно содержания 
собеседования Хорти генерал-полковника Белы Миклоша. 

Исследователь приходит к выводу, что командующих I армией получил от Хорти на случай 
заключения перемирия директивы, не обходимые для ведения действий. 

3. При рассмотрении третьей группы вопросов автор показывает, как реагировал премьер-
министр, министр иностранных дел и Генеральный штаб Гонведекой армии на заявление 
просьбы о перемирии. Здесь он говорит о том, что для осуществления перемирия не было 
составлено продуманного плане, даже не смогли передать войскам зашифрованный приказ. 
Однако генеральный штаб действовал без всякого указания, но против воли верховного 
Главнокомандующего и подорвал (торпедировал перемирие. Таким образом чанало акции 
«Панцерфауст» смогло предупредить маневр армии.) 

4. Основное заключение статьи излагается в разделе, озаглавленном «Событиа, прохо
дившие в ставке I армии после прокламации правителя». Автор дает отдельно характеристику 
генерал-полковнику Миклошу и отдельно показывает облик полкавника Кальмана Кери, 
начальника генерального штаба. В статье показано й документально подтверждается, что 
войска, солдаты и офицеры I армии с удовлетворением, облегчением и надеждой восприняли 
заявление о просьбе на заключение перемирия. 

В статье делается вывод о том, что 1 армию, если бы её командующий решился на это, 
можно было бы ввести в действие для реализаций перемирия и для спасения страны. Генерал-
полковник Бела Миклош выбрал не этот путь. Он бросил 120 000 человек в жертву нила-
шистам, а сам, ради личного спасения перешел к советским войскам. Его поступок история 
не может оценить положительно. 

Автор статьи делает попытку дать ответ на эти вопросы, которые вызывают немало споров 
и в настоящее время. 
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Ignác Ölvedi 

DAS K.U. 1. HONVED ARMEEKOMMANDO UND D I E PROKLAMATION 
DES REICHSVERWESERS VOM 15-TEN OKTOBER 1944 

Resümee 

In seiner Studie erforscht der Verfasser, wie das Kommando der Ersten Ungarischen Armee 
auf die Proklamation des Reichsverwesers vom 15-ten Oktober 1944 reagiert hat . Das Inhalt 
der Studie gruppiert sich um vier Fragen. 

1. Der Verfasser analysiert die Lage nach der strategischen Wendung von Iasi-Kisiniow und 
den Beschluß von Miklós Hor thy für die Bit te um Waffenstillstand. Der Verfasser macht uns 
bekannt mit der Vorstellungen und Pläne der Teilen und die Vorbereitungen der Deutschen für 
die Vereitelung der Versuch des Waffenstillstands von Hor thy und für die Unterstützung des 
Machtantri t ts von Ferenc Szálasi. ölvedi stellt die mit der Vorerwähnten im Zusammenhang 
stehende Beratung vom 3-ten Oktober dar, die entschloß, gleich nach dem entscheidende Schritt 
des Reichsverwesers die Aktion „Panzerfaust" eingeleitet werden muß. Es wurde für wichtig 
gehalten, daß die Kampfbewegungen der Deutschen Truppen der der Honvedarmee vorausgehen 
sollen und der Reichsverweser „bei Aktion unbedingt in deutsche Hände fallen muß, da sonst 
ganze Sache nutzlos". 

2. In der zweiten Fragegruppe stellt der Verfasser eine Hypothese über das Inhalt des ge-
schprächs zwischen Horthy und dem generaloberst Béla Miklós aufgrund der militärpolitischen 
und Kriegsereignisse auf — da uns keine Dokumente zur Verfügung stehen. Die Schlußfolgerung 
des Verfassers ist, daß der Kommandant der Ersten Armee die Richtlinien für dem Fall eines 
Waffenstillstandes von Hor thy bekommen hat . 

3. Der Verfasser stellt in der dritten Fragegruppe dar, wie der Ministerpräsident, der Außen
minister, und der Honved Generalstab für die Anmeldung der Bitte um Waffenstillstand rea
gierten. 

Hier erörtert die Studie, daß kein durchgedachter Plan für die Durchführung des Waffenstill
stands gemacht wurde und nicht einmal den Kodbefehl an die Truppen übermittelt werden 
konnte. Der Generalstab hat aber ohne Befehl gehandelt und gegen den obersten Kriegsherr den 
Waffenstillstand torpedierte. So konnte der Einleitung der Aktion „Panzerfaust" der Kampf
bewegungen der Honvedarmee vorausgehen. 

4. Die Studie erörtert ihren Hauptgedanken im vierten Teil unter den Titel; „Ereignisse am 
Stabsquartier der Ersten Armee nach der Proklamation des Reichsverwesers. Die Studie stellt Gene
raloberst Béla Miklós und Oberst Kálmán Kéri, den Generalstabschef vor. Der Verfasser erörtert 
und beweist durch Dokumente, daß die Truppen der Ersten Armee Soldaten und Offiziere die 
Anmeldung der Bitte um Waffenstillstand mit Freude, erleichtert un Hoffnungsvoll empfangen 
haben. 

Die Schlußfolgerung der Verfasser ist, die Erste Armee hät te bei der Verwirklichung des 
Waffenstillstands und in der Rettung des Heimats angewandt werden, können falls sich der 
Kommandant für handlung entschlossen hät te . Generaloberst Béla Miklós hat nicht diesen Weg 
gewählt. Er hat 120 000 Leute den Pfeilkreutzlern hingeworfen und er um sich zu retten, übertrat 
zu dem Sowietischen Truppen. Die Historie kann seine Tat nicht positiv werten. 

Die Studie versucht eine Antwort auf diese auch noch heute vielumstrittenen Fragen zu finden. 


