
A IASI—KISINYOVI HADMÜVELET HATÁSA 
MAGYARORSZÁG KATONAPOLITIKAI HELYZETÉRE1 

Ölvedi Ignác alezredes 

A világháború története arról tanúskodik, hogy a háború 
a hadviselő országok politikai rendszerének, gazdasági, erköl
csi, katonai potenciáljának nagy próbatétele. Minden vonat
kozásban óriási erőfeszítéseket követel és sokoldalú megpró
báltatásnak teszi ki az államok anyagi, politikai, erkölcsi és 
katonai erejét. 

Egy másik tanúság, hogy nemcsak az adott ország társa
dalmi rendszere: gazdasági ereje, politikai erőssége, a nép
tömegek erkölcsi, politikai állapota van döntő hatással a há
ború menetére, hanem a háború hadászati eseményei, az arc
vonalak helyzete is döntő befolyással van a hadviselő államok 
bel- és külpolitikájára. 

A Szovjetunió megtámadásával a második világháború 
eseményeinek központja Keletre tevődött át, itt alakult ki a 
második világháború fő arcvonala. A fasiszta főparancsnok
ság szárazföldi haderejének általában 2/s-át a Szovjetunió ellen 
vetette be és mindvégig a keleti hadszíntéren tartotta.2 Itt 
zajlottak le a legnagyobb anyagot, technikát és emberi erőt 
igénylő csaták, hadműveletek, amelyekben a fasiszta Német
ország és csatlósainak főerőit szétzúzták. 

Érthető tehát, hogy a szovjet—német arcvonal eseményei 
igen érzékenyen érintették a résztvevő feleket, és komoly ha
tást gyakoroltak, különösen Németország szövetségeseinek po
litikájára és magatartására. 

Magyarország hadbalépése után a kormány katona-poli
tikáját és Németországhoz való viszonyát alapvetően a szov
jet—német arcvonal eseményei határozták - meg. Ezek hatá
sára változtak a miniszterelnökök, vezérkari főnökök, hon-

1 Hozzászólás, Borús József: A magyarországi hadműveletek jelentősége a 
második világháború történetében című előadásához. 

2 1941. június 22-én német hadosztályok 70%, 1942. november 1-én 72%-a, 
1943. július 1-én 66%, 1944. május 1-én 58% és 1945. február 1-éri 60% a szovjet-
német arcvonalon tevékenykedett. (A második világháború meghamisítói ellen.) 
Tanulmányok. Zrínyi Katonai Kiadó Bp. 1961. 84. o. 
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védelmi miniszterek, valamint a kormányok politikai és ka 
tonai célkitűzései is. 

Ugyanez vonatkozik Magyarország* megszállására is, mely
nek alapvető oka nem a Kállay-kormány magatartásában ke
resendő, ez a legjobb esetben csak ürügyül szolgált, amire 
Hitler hivatkozhatott, hanem a keleti hadszíntér 1944 első ne
gyedének hadieseményeiben. 

Az 1944-es év téli hadjáratában a szovjet hadsereg fő erő
kifejtése a szovjet—német arcvonal déli szárnyán bontakozott 
ki és a németek két nagy hadműveleti csoportosításának a 
„Dél" és az „A" hadseregcsoportok szétverését eredményezte.3 

A kedvezően alakult hadműveleti helyzetet kihasználva 
az 1. Ukrán Front csapatai március 29-én felszabadították 
Csernovicot, birtokba vették Kolomiját, Kutit, Gyeljatyint és 
ezzel kijutottak a Kárpátok előterébe, ami az ellenség hadá
szati arcvonalának kettévágását jelentette/1 Az 1941-es szov
jet—magyar határt március végén 25—50 km-re közelítették 
meg. 

1944 márciusában a Mastein-féle „Heeresgruppe Süd"-ot 
szétverték. Úgyhogy Galíciában a németek hadászati arcvona
lán a Romániában és a Kárpátoktól északra visszavonult erők 
között egy 200—300 km óriási hézag kelekezett. Ennek be
tömésére a fasiszta hadvezetés tartalékokkal nem rendelke
zett."' A rés viszont igen veszélyes volt. Kiváló hadműveleti 
helyzetet teremtett a „Közép" hadseregcsoport szárnyába és 
Lvovon, Krakowon át a Kárpátoktól északra közvetlenül a né
met birodalom ellen mérendő csapásokhoz. Továbbá nyitott 
kaput jelentett a Kárpátokon át Magyarország felé. A néme
teket ért vereség6 a délnyugat irányban gyökeresen megvál
toztatta a hadászati helyzetet, új támadó hadművelet perspek
tíváját nyitotta meg Románián keresztül a Balkánra. 

A hitlerista főparancsnokságot ezek az események várat
lanul érték. Keitel januárban Szombathelyinek azt a vélemé
nyét, hogy a német arcvonal esetleg visszavonul a Kárpá-

3 Szbornyik matyerialov po szosztávu grupirovki i peregruppirovki szuho-
putnih vojszk fasisztszkoj Germannyii i vojszk bivsih jejo szatyellitov na szov-
jetszko—germanszkom frontye za period 1941—1945. Vipuszk csetvjertij, Moszkva 
1956. sztr. 14-̂ 26. a „Dél" ég az „A" hadseregcsoportokban 90 gyalogos, 18 páncé
los és négy gépesített hadosztály, 2 gépesített dandár volt. A németek itt össz
pontosították ossz gyalogihadosztályaik 41%-át és harckocsi hadosztályuknak 72 
százalékát 

4 A második világháború 1939—1945. Zrínyi Katonai Kiadó Bp. 1963. II. k. 
230. O. 

5 Belügyminisztérium Irattára: ,,V" 19430/14. Lakatos Géza vallomása. 
6 Vojenno Isztoricseszkij Zsurnal. No. 1. 1960. sztr. 21. A szovjet csapatok 

1944 első felének hadjáratában szétvertek 173 hadosztályt és 5 dandárt. Közülük 
46 harcászati magasabbegységet teljesen megsemmisítettek, vagy fogságba ej
tettek. 
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tokra még kizártnak tartotta. A dnyeperi csata után abban re 
ménykedtek, hogy bizonyos hadműveleti szünethez jutnak. 
Űgy értékelték a helyzetet, hogy a szovjetek is legyengültek, 
tartalékokkal nem rendelkeznek és a járhatatlan utak követ
keztében az arcvonal déli szárnyán nagy ereiű és nagy kiter
jedésű támadó hadműveletektől nem kell tartani.7 

Február végén, március elején — minden bizonnyal — 
a német hadvezetés is megérthette, hogy az ukrán frontok tá
madását már nem tudják megállítani. Láthatták ennek a kö
vetkezményeit is, hogy az arcvonaluk kettévágásához vezet. 
Az ellenség új stratégiai helyzetében óriási mértékben meg
növekedett a Balkán szerepe és ezzel párhuzamosan Magyar
országé is. Hazánk 1944 első felében Németország hadászati 
jelentőségű területévé vált. 

A fasiszta főparancsnokság Összeköttetése a délkelet-euró
pai államokkal és az ott levő haderejével csak Magyarországon 
keresztül lehetett. Magyarország elvesztése, vagy kikapcsolása, 
a Balkán és az ott levő német erők elvágását jelentette volna. 
A helyzet a Balkánon is nagyon súlyos volt. Tartani kellett 
attól, hogy bármelyik pillanatban bármelyik állam megmoz
dulhat. Magyarország nélkül elvész a Balkán, a román olaj. 
,,A . . . Balkánon nagyon súlyos volt a katonai he lyze t . . . val
lotta Ribbentrop. — A másik oldalon természetesen ott volt az 
orosz előnyomulás, amely mind közelebb és közelebb ért a m a 
gyar területekhez . . . és ebben a helyzetben a Führer nagyon 
félt, hogy Magyarország átáll, különbékét köt, hogy ez az egész 
rendet felborítaná és a. Dél-Balkánt, Kelet-Balkánt, vagyis 
Romániát és természetesen Horvátországot, Görögországot stb. 
egy teljesen lehetetlen helyzetbe sodorná."8 

Attól tartottak, hogy a megváltozott bonyolult helyzetben 
egy esetleges magyar ellenállás ,,teljesen lehetetlen helyzetbe 
sodorná" Németországot.9 Ezért tehát, hogy elhárítsa a fenye
gető veszélyt, Hitler elhatározta Magyarország megszállását. 
Hadászati szempontból nézve a kérdést, Magyarország meg
szállása német katonai szükségszerűség volt, amire a hitlerista 
politikai és katonai vezetést, mindenekelőtt a szovjet csapa
tok 1944 téli hadjáratának katona-politikai eredményei kész
tették, azaz a kedvezőtlenül alakult hadászati helyzet tet te 
szükségessé. Ez is bizonyítja, hogy a Németország és Magyar-

7 Kriegstagebuch des Oberskommandos • der Wehrmacht. Bol. IV. Erster ' 
Halbband. Frankfurt am Main, 1961. S. 107. 

8 Magyarország és a második világháború. (Titkos diplomáciai okmányok 
a háború előzményeihez és történetéhez.) Kossuth Könyvkiadó 1959. 461—462. o. 

9 Uo. 
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ország viszonyát a szovjet—német arcvonal eseményei nem
csak befolyásolták, hanem döntően meghatározták. 

Annak ellenére, hogy a délnyugati hadszíntér a Nagy 
Honvédő Háború mellékhadszíntere és másodrendű hadászati 
iránya volt, a Magyarországon lezajlott 1944 őszi és 1944—1945 
téli hadműveletek jelentős szerepet játszottak mind a hitle
rista hadsereg szétzúzásában, mind a hadművészet fejlődé
sében. 

A továbbiakban a iasi—kisinyovi hadműveletnek a ma
gyar katona-politikára gyakorolt hatásával kívánok foglal
kozni. Ez a legérzékenyebben érintette Horthyékat, mert ha
dászati-hadműveleti eseményei következtében széthullott a né
metek balkáni arcvonala és a szovjet csapatok 1944 szeptember 
végére mintegy 800 km-es széles arcvonalon a Duklai-hágó 
tói a Dunáig kijutottak Magyarország akkori határaira. 

1944 nyara újabb hadműveletekkel gazdagította a hadtör
ténelmet. A téli hadjárat hadászati és hadműveleti eredményei 
lehetővé tették, hogy a minden vonatkozásban fölényben levő 
vörös hadsereg a keleti hadszíntér különböző szakaszain — két-
háromhónapos hadműveleti szünet után *— az ellenség arc
vonalának feldarabolására, jelentősebb csoportosításainak szét
zúzására négy egymást követő hadászati hadműveletet indít
son (csapást mérjen). 

1944 nyarán változás állt be a szövetségesek tevékenysé
gében is. A június 6-i normandiai partraszállással megnyitot
ták a régen várt második arcvonalat Európában. Ezzel be
következett az, amit a történelem folyamán a német vezérkar 
mindig elkerülni igyekezett — Németország két tűz közé 
került. 

A keleten elszenvedett veszteségek, a nyugaton megnyílt 
második arcvonal meggyorsították Némeország gazdasági és 
katonai erejének csökkenését. A hitlerista főparancsnokság a 
keleten tevékenykedő főerőivel a varsó—berlini irányban és 
az arcvonal déli szárnyán támadó szovjet csapatok feltartóz
tatására, előnyomulásuk lelassítására törekedett. Fő hadászati 
célkitűzése 1944 nyarától: időt nyerni, kitolni a háború be 
fejezését. A háború elhúzásával a végleges katasztrófát jelentő 
feltétel nélküli fegyverletételt szerették volna elkerülni. Hitler 
és vezérkara 1944 nyarától már csak az antifasiszta koalíció 
felbomlásában és a szovjetellenes imperialista körökkel egy 
esetleges különbéke megkötésében reménykedett. 

Keitel tábornagy 1945 nyarán arra a kérdésre, hopv mi
kor vált előtte ismeretessé, hogy Németország a háborút el
vesztette, így válaszolt: „Nagy vonásokban értékelve a hely-
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zetet, a következőket mondhatom: Nekem ez a tény 1944 nya
rán vált világossá . . . Megértettem, hogy a katonák a magu
két már megtették és a továbbiakban az eseményekre képte
lenek döntő hatást gyakorolni és hogy a szó a poli t ikáé. . . 
Németország 1944 nyarától kezdve csak időnyerés céljából 
folytatta a háborút — jelentette ki a tábornagy —• várva azo
kat az eseményeket, amelyek meg kellett volna történjenek, 
de mégsem történtek meg."10 

1944 második felében a háború rohamosan közeledett Né
metország határaihoz. Csatlósai csak kényszerből, rettegésük
ben támogatták, de már keresték az utat, lépéseket tet tek a ki
válásra a fasiszta blokkból. 

Ilyen katona-politikai körülmények közöt bontakoztak ki 
1944 nyarán a szovjet csapatok újabb nagyszabású támadó 
hadműveletei. Ezek közül Magyarországot legérzékenyebben 
a Lvov—szandomiri11 és a Iasi—Kisinyov körzetében 1944. 
augusztus 20-án indított hadművelet érintette. Utóbbi a Nagy 
Honvédő Háború egyik legeredményesebb, nagy mélységű ha
dászati támadó hadművelete volt. A „Dél Ukrajna" hadsereg
csoport bekerítésére, megsemmisítésére, valamint Romániának 
a háborúból való kiléptetésére irányult.12 

A szovjet csapatok pár nap alatt áttörték az ellenség vé
delmét és augusztus 20. és 27-e között szétzúzták a „Dél-
Ukrajna" hadseregcsoportot. A hadművelet hatására megmoz
dultak a román antifasiszták. Augusztus 23-án új kormány 
alakult, amely szakított Németországgal, fegyverszünetet kért 
a Szovjetuniótól. Az események hatására a hitlerista hadveze
tés megkezdte csapatainak visszavonását a Kárpátok mögé.13 

Ez arról tanúskodik, hogy a németek a szétesett arcvonal visz-
szaállítására a szovjet hadsereg előretörésének feltartóztatására 
nem rendelkeztek tartalékokkal. 

Tippelskirch nyugatnémet történész a iasi—kisinyovi 
helyzetet a következőképpen jellemzi: „Az arcvonal össze
keveredett, minden zűrzavarrá változott. Az ellenség hadai a 
német erőket elsodorva mint hatalmas tengeri hullámok höm
pölyögtek előre."14 A bekerítés külső arcvonalán tevékenykedő 

10 Vojenno Isztoricseszfeij Zsurnal. No. 9. 1961. sztr. 90, 
11 A Lvov—szandomiri hadművelet 1944. július 13-án kezdődött. Ennek 

balszárnya a Kárpátok előterében tevékenykedő 1. magyar hadsereget érte. Ez 
volt a horthysta haderő második nagy veresége. A hadsereg április 17-től július 
végéig több mint 50 000 embert vesztett. (HIL. m. kir. VKF. ein. 1. oszt. Tájékoz
tatók 1944. május—július hóra. 269. cs.) 

12 Isztorija Velikoj Otyecsesztvennoj Vojni Szovjetszkovo Szojuza 1941—45: 
Vojennoje Izdatyelsztvo. Moszkva 1962. Tom 4. sztr. 261. 

13 Uo. sztr. 271. 
14 K. Tippelskirch: Geschichte des zweiten Weltkriegs. Bonn 1954. (463. o. 

oroszul.) 
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gyorscsoportok a hadművelet 5. napjának végére 150 km-t 
nyomultak előre. 

Ez a csapás széttörte^a német arcvonal Balkánt tartó lánc
szemét és a hadászati helyzetet Délkelet-Európában gyökere
sen megváltoztatta. Románia és Bulgária kilépett a háborúból, 
fegyveres erejét Németország ellen fordította. A szovjet had
sereg előtt megnyílt az út Magyarország és Jugoszlávia fel
szabadításához. 

A iasi—kisinyovi hadművelet ennél sokkal többet is je
lenthetett volna a magyar nép történetében, különösen ha 
arra gondolunk, hogy eredményei nemcsak Románia és Bul
gária kiszakadásához teremtettek kedvező felételeket a fa
siszta blokkból, hanem a Horthysta-Magyarország háborúból 
való kiléptetéséhez is. A lehetőséget azonban nem volt, aki 
kihasználja. Horthyék és a magyar hadsereg vezetői csak a 
helyzet értékelésével foglalkoztak, de cselekvésre még augusz
tus végén sem tudtak ésszerű álláspontot kialakítani. 

Kétségtelen, hogy az uralkodó osztályok egy része Horthy
val az élen felismerte, hogy Németország a háborút elvesz
tette. Mindenáron azonban uralmuk fenntartására és átmen
tésére törekedtek. Ennek megvalósítását az amerikai—angol 
megszállásban látták. A második arcvonal megnyitása, a szö
vetségesek 1944 nyári olaszországi sikerei után az angol— 
amerikai csapatok közelgő partraszállását várták a Balkánon 
is. Szemükben újra felcsillant annak a reménye, hogy jönnek 
az angolszászok és megakadályozzák a szovjet csapatok to
vábbi előnyomulását. Horthyék ismerték Churchillék balkáni 
terveit, minden bizonnyal ezért reménykedtek még 1944 szep
temberében is angol csapatok megérkezésében. 

A balkáni partraszállás problémáinak elemzésére jelen 
esetben nincs lehetőségünk. Mindössze annyit kívánok meg
jegyezni, hogy téves és nem helytállók — egyes történelmi 
művekben hangoztatott — megállapítások, hogy az angolok 
balkáni partraszállása azért maradt el, mert a nyugati szö
vetségesek kénytelenek voltak tartani magukat a Szovjetunió
val kötött megállapodáshoz, hogy a Balkánra nem küldenek 
csapatokat.15 Olyan megállapodás a szövetségesek között, hogy 
a nyugatiak nem küldhetnek csapatokat a Balkánra, nem köt
tetett. A teheráni konferencián, amelyre egyes szerzők hivat-

15 Az egyetemes és magyar hadművészet története (Hadtörténelmi Intézet 
és Múzeum kiadása. Kézirat) Zrínyi Katonai Kiadó III/2. k. 68. o. A. Gyeborin: 
A második világháború, Zrínyi Katonai Kiadó 1961. 367—368. o. és Adonyi Fe
renc: A magyar katona a második világháborúban. 1941—1945. Férd. Kleinmayr, 
Klagenfurt 1954. 68—69. o. 
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koznak, a szovjet állam vezetői valóban mindenekelőtt az 
„Overlord" végrehajtását követelték, mint a Németország el
leni háború második arcvonalának alapját. 

A második arcvonal Nyugat-Európában való létrehozásá
nak szükségességét bizonyítva a szovjet állam vezetői sem a 
teheráni konferencián, sem azután nem vetették el, nem elle
nezték az angolok délkelet-európai elgondolásait. A Szovjet
unió Törökország beléptetését Németország elleni háborúba 
— ami feltétlen egyet jelentett volna a Balkánon megindított 
hadműveletekkel, angol csapatok megjelenésével és azok elő-
nyomulásával az Adriai tenger partján, valamint a Duna
medence felé — nemcsak nem ellenezte, hanem támogatta is.16 

Churchillnek arra a javaslatára, hogy Törökország be
vonásával kapcsolatban mindent meg kell tenni, Sztálin a kö
vetkezőket válaszolta: „Természetesen nagyon jó lenne, ha 
Törökország belépne a háborúba . . . Meg is kell kísérelni rá
venni . . . arra, hogy harcoljon . . . sok a hadosztálya, amelyek 
csak tétlenkednek."17 Igaz, a szovjet államfő hozzátette, hogy 
kételkedik az akció sikerében, de amint látjuk, nem ellenezte, 
ellenkezőleg, mint ezt a konferencia dokumentumai igazol
ják, katonai szempontból kívánatosnak tartotta. Törökország 
beléptetése a háborúba azonban nem sikerült. Ennek követ
kezményeként hadműveletet a Balkánon csak partraszállás 
után hídfőből lehetett volna indítani. Ez viszont jelentős erők 
összpontosítását követelte, amire 1944 nyarán az amerikai— 
angol szövetségeseknek nem volt lehetőségük. A helyzet úgy 
alakult, hogy 1944 elején a Földközi-tengeri hadszíntéren 
levő erők és eszközök egy részét igénybe kellett venni az 
északnyugat-franciaországi partraszálláshoz.18 Az erők másik 
részét pedig a dél-franciaországi partraszállás végrehajtására 
vették számításba. Az angol—amerikai csapatok harmadik ré
sze Olaszországban volt lekötve. 

Churchill 1944. július 12-én Sztálinnak küldött levelében 
beismeri: nincs erejük és eszközük, hogy Törökországot támo
gassák, ha mégis belépne a háborúba. A brit kormányfő épnen 
ezér t 1944 n y a r á n Törökor szágo t m á r n e m a h a d b a l é p é s r e , h a 

ie Mezsdunarodnaja Zsizny No. 7. 1961. sztr. 181—183. és No. 8. sztr. 146— 
147. A teheráni konferencia anyaga. 

17 uo . No. 7. sztr. 183. 
18 M. o. No. 7. szttr. 181. és No. 8. sztr. 150. A Földközi-tenger térségéből 

két hadosztályt, valamint deszant hajók egy részét és egyéb eszközöket átadtak 
az „Overlord" hadműveletnek. Az amerikaiak pedig négy hadosztályt vontak 
ki ugyanerre a célra. 
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nem csak diplomáciai kapcsolatok megszakítására kéri.19 

Az angolok balkáni tervét 1944 nyarán tehát nem a Szovjet
unió ellenvetése, hanem Törökország magatartása és az ame
rikai—angol hadvezetés katonai lehetőségei hiúsították meg. 

1944. augusztus végén, szeptember elején azonban a hadá
szati helyzet gyökeresen más volt. A 2. Ukrán Front csapatai 
a iasi—kisinyovi hadművelet eredményeinek jó kihasználása 
következményeként augusztus végén kijutottak, vagy útban 
voltak Magyarország határai felé. A 3. Ukrán Front előnyo
mulása pedig sejtetni engedte, hogy tevékenységének fő irá
nya Bulgária és Jugoszlávia, azaz a Balkán lesz. Ebből arra 
is lehetett volna következtetni, hogy a Balkánra angol—ame
rikai csapatok már nemigen érkeznek. Ilyen körülmények kö
zött angol megszállást várni azt jelentette, hogy a kialakult 
katona-politikai helyzetet a Lakatos-kormány nem vette figye
lembe. A tervek tehát, amelyeket Horthy ék 1944 szeptember 
elején szövögettek, irreálisak voltak, pusztán vágyakra épül
tek. Ennek következménye, hogy Magyarország a katasztrófa 
utolsó órájában sem tudott kilépni a fasiszta szövetségből, 
annak ellenére, hogy ehhez 1944 augusztus végén és szeptem
ber első napjaiban a hadászati hadműveleti helyzet és a po
litikai körülmények is kiválóan megfeleltek. 

Malinovszkij marsall csapatai Románia felszabadítása 
után az ellenséget üldözve folytatták előnyomulásukat. A né
met hadvezetésnek azt a tervét, hogy a keleti és a déli Kár
pátokban tartós védelmet létesít és feltartóztatja a szovjet 
csapatokat, meghiúsultak. Átkeltek a Kárpátokon szeptember 
első felében, visszaszorították a Dél-Erdélybe betört német— 
magyar alakulatokat és 15-ére kijutottak Kimpulung—Moldo-
veneszk, Régen, Marosvásárhely, Torda, Bród, Karánsebes, 
Turnu-Severin vonalára.20 

Ezek után felvetődhet a kérdés, hogy a kedvező feltétel 
kihasználására Horthyéknak a háborúból való kiugrásra meg
volt-e a reális lehetőségük? Nem vádoljuk alaptalanul Horthyt 
és a hadsereg vezetőit, amikor azt állítjuk, hogy augusztus vé
gén elszalasztották a fasiszta szövetségből való kilépésre kí
nálkozó legkedvezőbb alkalmat? 

19 Sztálin üzenetváltása az USA. és Nagy-Britannia kormányfőivel. 1941— 
1945. Kossuth 1958. I. k 284. o. „Törökország hajlandó . . . megszakítani kapcso
latait a tengelyhatalmakkal — írja Churchill Sztálinnak. Én egyetértek önnel 
abban, hogy Törökországnak hadat kellene üzennie, de attól tartok, hogyha 
ezt megmondjuk, makacskodni fog, repülőgépeket követel . . . továbbá együttes 
katonai akciókat követelhet Bulgáriában és az Égei-tengeren, amikor most nin
csenek meg a szükséges eszközeink. . . Fegyvert követelhet, mi pedig nem ad
hatunk, mivel az év elején neki szánt készleteket -már másutt használtuk fel." 

20 Isztorija Velikoj Otyecsetvennoj Vojni Szovjetszkovo Szojuza: I. m. 
Tom 4. sztr. 281. 
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Horthyéknak Románia átállása után nemcsak kedvező k ö 
rülmények teremtődtek a kiszakadásra, hanem megvolt hozzá a 
lehetőségük is. Ez a következő tényekkel bizonyítható. 

A szovjet csapatok a hitleristák déli szárnyának fő erős
ségét a „Dél-Ukrajna" hadseregcsoportot szétverték. Friess-
ner visszaemlékezésében arról ír, hogy a Kárpát-medencében 
megtépázott, leharcolt, élőerőben és hraci technikában meg
gyengült egységek vonultak vissza, amelyeket csak rendezés 
után lehetett újra harcba vetni.21 

Az 1944 áprilisában alakult „Dél-Ukrajna" hadsereg
csoportba 47 hadosztály tartozott, ebből a német harcászati 
magasabb egységek száma 25 volt.22 Létszámát tekintve meg
közelítette a 650 000-t.23 A számokból láthatjuk, hogy a „Dél-
Ukrajna" hadseregcsoport igen komoly erőt képviselt. Azt a 
feladatot kapta, hogy lasi—Kisinyov körzetében a védekezésre 
alkalmas terep adottságait kihasználva menjen át védelembe 
és biztosítsa a balkáni irányt. 

A csoport szervezésénél, feltöltésénél jelentős szerepet 
játszott a német főparancsnokság 1944 tavaszi helyzetértéke
lése. Ügy vélem, nem lesz érdemtelen pár gondolatot erről 
is elmondani. A hitlerista hadvezetés 1944 nyarán a szovjet 
hadsereg főerőkifejtését az arcvonal déli szárnyán vár ta : 
A Fekete-tenger és Lvov között az „Észak-Ukrajna" és a „Dél-
Ukrajna" hadseregcsoportok ellen. A „Közép" és az „Észak" 
hadseregcsoportokkal szemben csak lekötő jellegű tevékeny
séggel számolt. Ettől a következtetéstől még akkor sem tért 
el, amikor már adatokkal rendelkezett arról, hogy a szovjet 
főparancsnokság Bjelorussziában a „Közép" hadseregcsoport
tal szemben erőket összpontosít. Keitel egy 1944 májusában 
tar tot t értekezleten kijelentette: „Az ellenség adott csoportosí
tásából és az általános katona-politikai helyzetből arra kell 
következtetni, hogy az oroszok főerőiket az arcvonal déli szár
nyán összpontosítják, valószínű a lvovi és a bukaresti i rány
ban."24 

Az események, mint ismeretes, nem így következtek. 
A szovjet főparancsnokság 1944. június 23-án Bjelorusziában 
és július 13-án a lvov—szandomiri irányba támadó hadműve
leteket indított. A tartalékok hiányában küszködő német had-

21 Friessner: Verratene Schlachten. (Die Tragödie der deutschen Wehr
macht in Rumänien und Ungarn) Halsten Verlag. Hamburg 1956. 107. o. 

22 Sztaornyik matyreialov po szosztavu vojszk Germannyii: i. m. sztr. 132— 
137. 

23 isztor i ja Velikoj Otyecsesztvennoj Vojni Szovjetszkovo Szojuza: i. m . 
Tom. 4. sztr. 259. A 650 000 csak a „Dé l -Ukra jna" hadse regcsopor t á l l o m á n y á b a 
tar tozó német és r o m á n csapatok l é t számára vonatkozik . 

24 u o . 130. o. 
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vezetést a nem várt nagyméretű hadműveletek igen nehéz 
helyzetbe hozták és arra kényszerítették, hogy az arcvonal 
más szakaszairól vonjon el erőket.25 1944 júliusában a „Dél-
Ukrajna" hadseregcsoportból mintegy tíz hadosztályt Belo
russziába és a lvov—szandomiri irányba dobtak át. A balkáni 
irányból elvont erőket a iasi—kisinyovi hadművelet megindí
tásáig a német hadvezetés már nem tudta pótolni. Tartalékait 
a szovjet csapatok bjelorusziai és szandomiri támadása fel
őrölte. A iasi—kisinyovi hadművelet megindításának pillana
tában tehát csak 15—17 német magasabb egységgel számol
hatunk. Ennek fő erőit a szovjet csapatok bekerítették és meg
semmisítették. Az ellenség halottakban és foglyokban 256 000 
katonát vesztett.26 

A „Dél-Ukrajna" hadseregcsoport szétverése, a román for
dulat igen súlyos, túlzás nélkül állíthatjuk, katasztrofális hely
zetet teremtett a délnyugai irányban. A német hadvezetés az 
arcvonal déli szárnyán hadműveleti tartalékokkal a balkáni 
és a magyarországi hadászati irányok lezárására nem rendel
kezett. Friss erőket a szovjet csapatok előnyomulásának fel
tartóztatására nem vethetett ütközetbe. A Vörös Hadsereg 
augusztus végén és szeptember első felében teljesen felzárkó
zott a magyar határra. A Keleti Kárpátok gerincén27 egyes 
alakulataival már augusztus utolsó napjaiban átkelt. A német 
hadvezetésnek új védelmi vonalat az augusztusi áttörés után 
az előzőtől nyugatra mintegy 700 km-re, általában az akkori 
magyar határ mentén sikerült csak létrehozni. Ezt is csak 
Horthyék támogatásával. A német főparancsnokságnak 1944 
augusztus végén nem voltak erői arra, hogy a Keleti és Dél
keleti Kárpátok átjáróit birtokba vegye. Az utóbbi megszállá
sára a támadást szeptember 5-én, akkor is alapvetően a 2. ma
gyar hadsereg erőivel indították meg. 

El kell oszlatnunk azt a téves felfogást, hogy Magyar
országon a román átállás időszakában félmillió német katona 
állomásozott. Ha a németek szabad alakulatokkal és 500 000 
fős megszálló erőkkel rendelkeznek — mint ahogy ezt egyes 
forrásokban állítják —, a bukaresti fordulat után minden bi
zonnyal azonnal megszállták volna a Keleti és Déli Kárpátok 
átjáróit, s a harcot az előnyomuló szovjet csapatokkal nem 
Észak-Erdély határain veszik fel, hanem a védelemre kiválóan 
alkalmas Kárpátokban. 

25 A másod ik v i lágháború 1939—1945: i. m. 259. és 267. n. 
26 Uo. 279. O. 
27 OL. Mt. j kv . 1944. augusz tus 25. 
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Igen sokan akkor is és azután is azzal érveltek a háború 
folytatása mellett, hogy Magyarország területén félmillió né
met katona állomásozott, amivel szemben a magyar hadsereg 
nem vehette fel a harcot. Ezért Magyarországnak nem volt 
más választása, mint folytatni a háborút és a várakozás állás
pontjára helyezkedni. A Lakatos-kormány augusztus 29-i első 
minisztertanácsán kérte a német hadvezetést, hogy az elő
nyomuló szovjet csapatok feltartóztatására a Magyarország 
térségében levő mintegy 500 000 katonát vesse be.28 Horthy 
1944 júniusi Hitlerhez írt levelében 250 000-et említ.29 Mind
két dokumentumban a német erők létszámadatai túlzottak. 

1944 márciusában magyar és német források alapján kb. 
9—10 hadosztálynyi erő szállta meg az országot.30 Nincs ada
tunk a „Margarethe I" tervet végrehajtó csapatok létszámára 
vonatkozólag. Tételezzük fel — ami azonban teljesen kizárt —, 
hogy a Magyarország megszállására alkalmazott egységek tel
jes feltöltöttségüek voltak. Német hadosztályok létszáma álta
lában 15—16 000 körül mozgott, 1944-ben azonban ritkán ta
lálkozunk teljes létszámú magasabb egységekkel. A gyakoribb 
a 10—12 ezres hadosztályok száma. A németek a legnagyobb 
erőfeszítéssel szedték össze a megszálláshoz szükséges csapa
tokat. A tervet többször módosították éppen abból kifolyólag, 
hogy megfelelő erőt a feladat végrehajtására nem tudtak össz
pontosítani. Hitler nemcsak politikai okokból alkudozott Hor
thyval és kereste a viszonylag békés megoldás módszerét, ha
nem katonai kényszerből is. Németországnak nemcsak Magyar
ország termelőképességére, nyersanygára, hanem katonai ere
jére is szüksége volt a Galíciában keletkezett rés betömésére 
Ezért keresték azt az utat, amely lehetővé teszi továbbra is 
Magyarország teljes igénybevételét, legalábbis keleten a Szov
jetunió elleni háború folytatásához. A megszállás első napjai
ban a hitlerista vezetők körében a magyar hadsereg kérdése 
központi ü?v volt. A „Margarethe I" tervet irányító politikai 
és katonai vezetők is elég gyorsan felismerték, hogy az adott 
helyzetben a legcélszerűbb nem a hadsereg lefegyverzése és 
újbóli megszervezése, hanem azonnali mozgósítása és német 
hadműveleti vezetés alatti alkalmazása, lehetőleg német sereg
testek közé beékelve. Ezel kettős feladatot óhajtottak meg
oldani. Egyfelől Magyarország erőinek igénybevételével stabi
lizálni Galíciában az arcvonalat. Másfelől mielőbb szabaddá 

28 OL. Mt. jkv . 1944. augusz tus 29. 
29 H o r t h y Miklós T i t kos I r a t a i . K o s s u t h K ö n y v k i a d . , 1962. 456. o 
30 Magyarország megszállásával kapcsolatos német irodalmat feldolgozta 

Kun József: „Magyarország német katonai megszállásának előkészítése és lefo
lyása, 1943. szeptember — 1944. március". Hadtörténelmi Közlemények 1963/1. 
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tenni az ország megszállásában részt vevő erők nagy részét. 
„Világos előttem — írta Veesenmayer március 21-i jelentésé
ben —, hogy a legfontosabb feladat abban áll, hogy a jelenleg 
Magyarországon állomásozó német csapatokat messzemenően 
szabaddá tegyem."31 

A javaslat Berlinben is elfogadtatott és március 26-án 
Greifenberg altábornagy már megkapta az utasítást: „. . . a ma
gyar hadseregnek lehetőséget kell adni, hogy az előző kor
mány bűneit jóvátegye."32 Ennek alapján március 29-én egy 
német—magyar katonai konferencia megtárgyalta a szüksé
ges intézkedéseket. Az értekezlet határozatának lényege: min
den hadi feltöltött seregtestet haladéktalanul a Kárpát-arc
vonalra kell küldeni, a póthadosztályokat fel kell tölteni és 
a lehető leggyorsabban szintén a harctérre irányítani.33 Miután 
a magyar vezérkar ezeket a követeléseket elfogadta és meg
valósítására a szükséges intézkedéseket folyamatba tette, a 
megszálló német csapatok zömét kivonták az országból. Weichs 
tábornagy Budapestről visszatért Belgrádba és április 25-én a 
,,Margarethe I" hadművelet hivatalosan befejeződött.34 

A hadsereg kérdésével kapcsolatban felsorakoztatott t é 
nyek meggyőzően bizonyítják, hogy Magyarország megszál
lása katonai szükségszerűség volt, s hogy Nélmetonszágnak 
Horthy ék haderejére nagyon is szüksége volt. 

Német—magyar adatok alapján Magyarország megszállá
sában tehát — kilenc hadosztálynyi erő vehetett részt. Ez a 
már ismertetett létszámadatokkal együtt nem lehetett több 
150—200 000 katonánál. Az arcvonal helyzete viszont — mint 
erre már utal tunk — arra kényszerítette a német hadvezetést, 
hogy a megszálló hadosztályaik nagy részét 1944 tavaszán és 
nyarán kivonják. 1944 augusztus végén, szeptember elején 
3—5 német hadosztálynyi erő államásozhatott csak Magyar
országon.35 Létszámukat tekintve nem haladhatta meg a 
45—65 ezer főt. Hitler ekkor már nagyon szűkében volt a ka
tonáknak. Még oda sem tudott elegendőt adni, ahol feltétlen 
szükség lett volna. 

Ezért követelték Lakatosék szinte ultimátumszerűén a 

31 GFM 2—99. 109911. Veesenmayer 1944. március 21-i jelentése. Idézi: Ránki 
György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világháborús szerepéről. 
Kossuth Könyvkiadó, 1964. 271. o. 

32 A. Hillgruber: Das deutsche — Ungarische Verhätnis im letzten Krigs-
jahr. Wehrwissenschaftliche Rundschau 1960. február. 84. o. Lásd még idevonat-
kozólag: C. A. Macartney: October fifteenth a history of -modern Hungary 
1929—1945. Edinburgh University press. 1957. Part II. 253. o. 

33 uo. 
34 A Hi l l g rube r : u. o. és C. A. M a c a r t n e y : u . m . 257. o. 
35 L. F. C. F u l l e r : T h e second Wor ld W a r 1939—1945. St ra tegica l a n d 

Tact ica l His torg . L o n d o n 1948. 139. o. (oroszul) . 
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német csapatokat. Vörös János vezérkari főnök a miniszter
tanács szeptember 8-i ülésén a dél-erdélyi kudarcot indokolva 
a német egységekkel kapcsolatban kijelentette, hogy: „ . . . n é 
met erők sem keletről, sem délről nem érkeztek be és német 
erők Magyarországon is alig voltak".36 Rámutatott arra is r 
hogy erősebb német segítségre nem számíthatnak, s hogy m a 
gukra vannak hagyva.37 

Nincs szándékunk lebecsülni a Magyarországon állomásozó 
német megszálló erőket. A létszámadatok ismertetésével mind
össze azt kívántuk bizonyítani, hogy nem a német megszálló 
erők fosztották meg Horthyt a cselekvéstől. 

A horthysta haderő létszáma 1944 augusztusában 600— 
700 000 fő, abszolút erőfölényben volt a megszálló német csa
patokkal szemben.38 Még ha figyelembe vesszük is az 1. had
sereg arcvonalán tevékenykedő német egységeket, és a Keleti 
Kárpátokon keresztül visszavonult német alakulatokat39, a 
honvédség élőerőben akkor is jelentősen felülmúlta a néme
teket. Ez az erő a szovjet csapatokkal együttműködve bősége
sen elegendő lett volna az országban állomásozó és a Romá
niából visszaözönlő német alakulatok lefegyverzésére. 

Ezek véleményünk szerint azok a legjellemzőbb tényezők r 
amelyek igazolják, hogy Horthyéknak Románia átállása után 
a kiugráshoz az objektív feltételek adva voltak. Hiányzott 
azonban a poliikai és katonai vezetők akarata. Különösen nagy 
hiba volt, hogy a kilépést még akkor sem kelet felé akarták, 
amikor a szovjet hadsereg már Magyarország határaihoz ér
kezett. 

A hadműveleti helyzet és a német—magyar erőviszony 
alapján túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az országot megszállva 
tartó erők semmi szín alatt nem akadályozhatták volna meg a 
kiugrást, ha a kormány és a hadsereg vezetői erre vállal
koznak. 

Minden alapunk megvan annak a feltételezésére, hogyha 
a Kárpát-Ukrajnában és Észak-Erdélyben tevékenykedő 1. és 

36 Magyarország és a másod ik v i l ágháború : i. m. 475. o. 
37 Uo. 474. o. 
38 HIL. A békeelőkész í tő biz. ka t . ir. 1/2. és XV/10. 
39 A ,,Dél-Ukrajna" hadseregcsoport szétverése után a 2. Ukrán Front 

jobbszárny csapatai megkezdték a 8. német hadsereg visszavonuló egységeinek 
üldözését. A 8. hadseregből mindössze 5 hadosztály és néhány önálló egység 
kerülte el a teljes szétverést. Ezek a keleti Kárpátokban a visszavonulás során 
az átjárókat, szorosokat igyekeztek megszállni és ott védelmet kiépíteni. Az 
1. magyar hadsereg jobbszárnyától Brassó Északkelet körzetéig ezek a német 
egységek tevékenykedtek. Sokkal rosszabb volt a helyzet a 6. német hadsereg
nél, csak jelentéktelen erőket tudott a Dny észter an túlról visszahozni. A had
seregnek csak maradványai menekültek be Erdélybe. (K. Tippelskirch: i. m-
463. o.) 
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2. magyar hadsereg a szovjet csapatok előtt megnyitja a hegy
vidék útvonalait és a németek ellen fordul, a kiugrás augusztus 
végén minden nagyobb 'zökkenő nélkül végbemegy. Talán 
még gördülékenyebben, mint Romániában. A németek ugyanis 
a Romániában kapott ütéstől még nem tértek magukhoz. Még 
egy csapás augusztusban és a déli szárny teljes szétesését ered
ményezhette volna. 

Katonai szempontból értékelve a helyzetet: a magyar had
sereg átállása, az arcvonal megnyitása pár nap alatt a Kárpát
vonal darabokra hullását eredményezi, azaz Magyarország 
északkeleti, keleti és délkeleti határai mentén tervbevett új 
német arcvonal kialakítását meghiúsítja. Ebben az esetben a 
Duklai-hágótól Makóig az arcvonal teljesen felszakadozott 
volna. A németek kilátástalan hadműveleti és hadászati hely
zetbe kerülnek. S hogy mindez nem következett be, nem a 
német megszálló csapatokon múlott, hanem Horthyn és vezér
karán. Magvarország politikai és katonai vezetői még szep
tember elején sem ismerték fel, hogy a fenyegető katasztrófá
ból való kijutás egyetlen járható útja a katonai: azonnali fegy
verszünet a Szovjetunióval és szembefordulás a németekkel. 

Horthy ék nem ezt az utat választják. Segítséget kérnek 
a németektől a szovjetellenes háború folytatásához. Mindent 
készek voltak áldozni, csak feltartóztassák a szovjet hadsere
get a Kárpátokban, amíg megérkeznek a nyugati szövetsége
sek. Ez volt a lényege az augusztus 29-én alakult Lakatos
kormány katonapolitikájának. Ezen csak akkor változtattak 
és akkor küldték el képviselőiket Moszkvába, amikor már be
igazolódott, hogy a szovjet csapatokat sem a Kárpátokban, 
sem az ország határain nem lehet feltartóztatni és a nyugatiak 
is tudomásukra adták, hogy Magyarországnak fegyverszüneti 
kérelmével a Szovjetunióhoz kell fordulni. 
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