
MAGYARORSZÁG AZ UTOLSÓ CSATLÓS SZEREPÉBEN1 

Pintér István 

Hozzászólásomban az utolsó csatlós szerepét a magyar 
hadsereg vezérkarának, illetve tisztikarának oldaláról, vala
mint a magyar baloldali erőknek ezzel kapcsolatos álláspontjá
ról szeretném néhány adattal megvilágítani. 

Ismeretes, hogy a magyar hadsereg tábornoki karának, 
tisztikaránk zöme a fasiszta Németországot messzemenően tá
mogató, úgynevezett „feltétlen németbarát" kormányok poli
tikájánál is következetesebb Hitler-barát politikát követelt. 

Ennek okát részletesen elemezni nem e rövid felszólalás 
feladata. Talán néhány lényeges problémára hívnám fel a 
figyelmet. Azok a tisztek, akik a második világháború idejére 
elérték a tábornoki rendfokozatot, a vezérkar élére kerültek, 
jórészt az Osztrák—Magyar Monarchia emlőin nevelkedtek fel. 
A szűklátókörű, a reálpolitikát nélkülöző porosz katonaiskola 
volt a mintaképük, mélyen magukba szívták a porosz milita
rizmus szellemét. A Horthy-rendszer első évtizede nem sok 
jóval kecsegtetett a magyar tisztikar számára. Ök a hadsereget 
megillető szerepet, a ranglétra fokán való gyors előrehaladást 
a területi revízió fegyveres megoldásától remélték. Ezért talál
kozunk a Bethlen-kormány idején is több olyan — a vezérkar, 
vagy a vezérkarhoz közel álló, magasrangú tisztek által ké
szített — javaslattal, amely a revízió fegyveres megoldásának 
tervét és a kormánynak ezziel kapcsolatos feladatait foglalja 
magában. 

Gömbösnek a kormány élére kerülésével — amely lényegé
ben egybeesett Hitler hatalomra jutásával —, Magyarország 
és a fasiszta Németország kapcsolatainak szorosabbá válásá
val új „soha nem látott" lehetőségek nyíltak meg a magyar 
tisztikar előtt, nemcsak katonai vonatkozásban, hanem a poli
tikai élet befolyásolásában is. Ismeretes, hogy már Gömbös 
idején megindult a tisztikarnak az államigazgatásba való be
építése. A harmincas évek végén a háborús készülődés, a re -

1 Pintér István hozzászólása, Borús József: A magyarországi hadművele
tek jelentősége a második világháború történetében, című előadásához. 
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vízió napirendre kerülése tovább növelte ezt a befolyást. Nyíl
tan követelték az ország militarizálását, a hitleri fasizmus 
módszereinek átvételét, azaz a totális fasizmus bevezetését, a 
külpolitikában pedig a fasiszta Németország fenntartás nélküli 
kiszolgálását. 

A hadseregnek a politikai életre gyakorolt befolyását 
mértéktelenül megnövelte az 1939 tavaszán, közvetlenül a 
második világháború kitörésének előestéjén hozott új hon
védelmi törvény. Ettől kezdve a tisztikar nemcsak az állam
igazgatásra, hanem a gazdasági életre is egyre nagyobb be
folyást gyakorolt. A második világháború kitörése után be
vezetett kivételes hatalom ugyancsak a német fasisztákat min
den fenntartás nélkül kiszolgáló tisztikarnak kedvezett. A ma
gyar gyáripar üzemeinek nagy részét hadiüzemekké nyilvání
tották és élükre katonai parancsnokok kerültek. (1943-ban a 
nagybirtokok egy része is katonai parancsnokokat kapott.) 

1940 őszén Teleki miniszterelnök Horthy hoz intézett be
adványában kénytelen volt megállapítani: „Magyarországon 
jelenleg két kormányzati apparátus és két kormányzat van: 
az egyik a törvényes, a másik a közigazgatás majdnem minden 
ágára kiterjedő katonai kormányzat, amelynek működését a 
törvényes kormányzat áttekinteni és ellenőrizni nem tudja".2 

A háború kezdetétől számos esetben előfordult, hogy a 
katonai vezérkar a kormány tudtán kívül, vagy azt túllicitálva 
tet t messzemenő ajánlatokat a német fasisztáknak. Ismeretes 
az az ügybuzgalom, amely pl. Werth Henrik vezérkari főnököt 
jellemezte Jugoszlávia megtámadásában, vagy éppen a Szovjet
unió elleni hadüzenet létrejöttében. 1941 augusztusában a 
németbarátságáról közismert Bárdossy miniszterelnök is kény
telen Horthyhoz fordulni, mer t a vezérkari főnök a németek
nek önhatalmúlag újabb javaslatokat tett a szovjetellenes há
borúban való nagyobb katonai részvételre. ,,. . . a vezérkar 
főnöke ilyen elgondolások alapján formál magának jogot arra, 
hogy a magyar kormány elhatározásait és intézkedéseit felül
bírálja — állapítja meg Bárdossy —, a jövőre nézve teendői 
tekintetében követeléseket állítson fel, teljes tisztelettel, őszin
tén meg kell állapítanom, hogy — az eddigi tapasztalatokat is 
tekintetbe véve — az együttműködés lehetőségét a vezérkar 
főnökével, sajnálatomra, nem látom biztosítva".3 Ezután Hor
thy kénytelen Werth Henriket meneszteni, de utóda, Szombat
helyi — ha nem is volt annyira „önzetlen", mint előde — ő is 
messze előtte jár t a kormány által helyesnek vélt, Hitlernek 

2 Horthy Miklós titkos iratai. Kossuth 1963. 239. o. 
3 Horthy Miklós titkos iratai. 307. old. 
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nyújtandó támogatásban. Szombathelyi tevékenységére a ko
ronát azonban a fasiszta német módszerekre annyira jellemző 
újvidéki kegyetlen mészárlás, majd a 2. hadsereg voronyezsi 
pusztulása — bár ezért elsősorban a kormányt terheli a fele
lősség —' tet te rá. 

Minden józanul, az eseményeket, a háború menetét reáli
san szemlélő, az ország sorsáért kicsit is aggódó politikus előtt 
világos volt, hogy ilyen vezérkarral és hozzá hasonló tisztikar
ral a németektől elszakadni, a háborúból kilépni nem lehet, 
de semmit sem tettek ennek megváloztatására. 

1942 őszén a hadsereg magas rangú tisztjei közül mégis 
akadt egy, aki józanul ítélte meg a háború kimenetelét, és a 
fasiszta Németország és csatlósai sorsát. 

Kiss János nyugalmazott altábornagy a katonai erőviszo
nyokat elemezve arra a megállapításra jutott, hogy: „Német
országnak immár 16 hónap ót tartó teljes katonai erőkifejtése 
Keleten nem hozta meg a várva várt s i k e r t . . . Figyelembe 
véve azon körülményt, hogy az észak-afrikai hadszíntéren és 
a meghódított területek megszállására alkalmazott katonai 
erőktől eltekintve az egész német véderő 1942. évben is kele
ten nyert alkalmaztatást és erőkifejtését zavartalanul a szov
jet ellen érvényesíthette, feltűnő az 1942. év teljesítményei
ben mutatkozó visszaesés. Mindebből nem akarok messzemenő 
következtetést levonni. Egyet azonban már most megállapítok: 
a Német Birodalom erőkifejtése az európai szárazföldön a 
csúcspontján túl v a n . . . valószínű az is, hogy a szovjet had
sereg az angolszászok erőkifejtésével együttműködve nyugati 
irányú offenzívába kezd . . . a szovjet birodalom életereje tú l 
szárnyal minden eddigi elképzelést." Kiss János ezután rész
letesen foglalkozott a magyar hadsereg tisztikara németbarát 
beállítottságának okaival. Sürgette egy, Magyarország önálló
ságát biztosítani tudó ütőképes hadsereg létrehozását.4 Ebben 
az időben azonban még kevesen vették komolyan Kiss János 
figyelmeztető szavát. 

A "szovjet hadsereg volgai győzelme és ezt követő tavaszi 
nagy offenzívája, valamint 1943 nyarán a fasiszta Olaszország 
kapitulációja végérvényesen eldöntötte a fasiszta tábor sorsát. 
Ismeretes, hogy a Kállay-kormány is tett bizonyos lépéseket, 
hogy az úri Magyarországot, a Horthy-rendszert a rohamosan 
süllyedő hajóról még idejében révbe vezesse. 

A Kállay-féle hintapolitika azonban mindvégig meg
maradt a külpolitikai tapogatódzás, az antifasiszta világkoalíció 

4 Bajcsy-hagyaték. Széchényi Könyvtár 28/42. 
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nyugati szárnya egyes diplomatáival való tárgyalgatás vona
lán és az országon belül szép keveset tett annak érdekében, 
hogy az általa elképzelt kiugrásnak bizonyos realitást is köl
csönözzön. Pedig Kállaynak 1943 nyarán már elég világosan 
tudomására hozták, mit kell tennie. 

A baloldali antifasiszta erők, maga a kommunista párt is, 
1943 előtt alig tartottak fenn kapcsolatot a hadsereg tisztikará
val. Hosszú időn keresztül figyelmen kívül hagyták ezt a rend
kívül fontos kérdést, és csak 1943-ban találkozunk első ízben 
a hadseregre vonatkozó részletesebb elemzéssel. 

Ezért van különös jelentősége a Független Kisgazdapárt 
által 1943. július 31-én Kállayhoz eljutott memorandumnak. 
Köztudott, hogy ezt a memorandumot Bajcsy-Zsilinszky Endre 
írta, s a munka során beható tárgyalásokat folytatott a kis
gazdapárt, a szociálidemokrata párt, s a kommunista (illetve 
ebben az időben) Békepárt képviselőivel. A memorandum egé
szének értékelése nem feladata felszólalásomnak. Itt csak egy 
kérdést szeretnék kiragadni. A memorandum legalapvetőbb
nek a németekkel való szakítást, a háborúból való kiválást tar
totta. Ennek végrehajtását azonban, szemben a Kállay-kor-
mánnyal, csak úgy vélte megoldhatónak, ha ezt belpolitikailag 
is megalapozzuk. „Nem kétséges, hogy szabad önrendelkezé
sünk visszaszerzésének és érvényesítésének, ennek során sem
legességünk kimondásának nem deklaratív része nehéz — ol
vashatjuk a memorandumban — . . . hanem a belső átállítás 
erre az irányra. Pedig a belső átállítás nélkül egyfelől aligha 
valósulhat meg szilárd érvénnyel maga a deklaráció, másfelől 
nélküle többé-kevésbé üres szó marad csupán". Majd így foly
tatja: „Nyilvánvaló, hogy a gyors és határozott belső alapozás
nak előbb kell megtörténnie, minden lehetőség szerint a nem 
hadviselők, illetőleg semlegességi deklarációnál". 

Ezután részletezi a „belső alapozást" biztosító legfonto
sabb feladatokat. Különös fontosságot tulajdonít a hadsereg 
vezérkara, tisztikara felelősségre vonásának és teljes átszerve
zésének. „Távozniok kell mindazoknak a magasrangú katonák
nak, akik bármi módon osztoznak a felelősségben: a) háború
balépéseinkért, b) katonai felkészültségünk hiányosságaiért, 
hiányos katonai felszereléssel való kivonulásunkért . . . egész 
eddigi hadviselésünk vérlázító lelkiismeretlenségeiért, c) a „né
met—magyar sorsközösség" babonája, s a német győzelem föl
háborító szuggerálásáért és p ropagá lásáér t . . . általában a ma
gyar állami önállóság, függetlenség, a magyar katonai eszmény 
germán szellemű elhomályosításáért tisztikarunkban". 

A memorandum gondosan felvázolja azokat a feladatokat 
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is, amelynek végrehajtása során jelentősen csökkenne, illetve 
visszaszorulna a vezérkar befolyása a kormány, az államigaz
gatás hatáskörébe tartozó intézkedésekben. Nagyobb hatás
kört kíván biztosítani a honvédelmi miniszternek, amelynek 
katonai intézkedései nem kerülhetik meg a kormány beleegye
zését. Szükségesnek tartja „az egész honvédvezérkar és a hon
védelmi minisztérium személyi átszervezését".5 

Bajcsy-Zsilinszky Endre és az őt támogató baloldali erők 
valóban szakítani akartak Hitlerrel és jól látták, hogy ennek 
végrehajtása csak úgy biztosítható, ha a szakítás belső feltéte
leit a kormány végrehajtja. Számoltak azzal is, hogy ez német 
retorziót válthat ki. Ez esetben is vállalni kell a harcot. Ma
gyarországnak minden erejével szembe kell szállni a német 
megszállással — állapította meg a memorandum befejező ré
sze.6 Ez utóbbi volt az az egyik pont, amelyen a Kállay-féle 
hintapolitika megfeneklett, s amely miatt a memorandum ösz-
szes javaslata papíron maradt. Kállayval, majd később Horthy
val, s a rendszer más vezető egyéniségeivel a memorandumot 
benyújtó, illetve abban foglaltakat magukénak valló pártok 
vezetőinek, magának Bajcsy-Zsilinszky Endrének lefolytatott 
tárgyalásai, rendre eredménytelenül végződtek, mert Horthyék 
szerint ez maga után vonná a német megszállást. 

1943 második felében bekövetkezett események a fronto
kon, a moszkvai külügyminiszteri értekezlet egyfelől, a Kállay-
kormány kiugrási „kísérletének" egyre világosabban kirajzo
lódó csődje másfelől, arra késztette Bajcsy-Zsilinszkyékat. 
hogy felkérjék Kiss János altábornagyot: katonailag elemezze 
lehetséges-e a német fasisztákkal való szakítás esetén egy vár
ható német megszállás megakadályozása. Kiss János részletes 

5 a) Ilyen mindenekelőtt: a polgári és katonai hatáskörök újból való pon
tos szétválasztása és elhatárolása, az utóbbi évek során keletkezett 
hatásköri zavarok polgárháborús tüneteinek kiküszöbölésével. 

b) Ilyen: a vezérkari főnöki állás újabban alkotmányellenesen kiala
kult hatásköri túltengéseinek megszüntetése. Eltörlése a vezérkari
főnök külön hadbíróságának. 

c) Ilyen: a honvédfőparancsnoki állás visszaállítása, mert éppen a ve
zérkari főnöki és főparancsnoki más-más jellegű katonai funkció 
összeolvasztása vált egyik fő okává a hatásköri zavaroknak, mint a 
katonai hatóságok között, mind a katonai és polgári hatóságok között. 

d) Ilyen: hadműveleteken kívül a vezérkari főnök, a kinevezendő fő
parancsnok világos és félreérthetetlen alárendelése a honvédelmi 
miniszternek. 

e) Ilyen: a honvédelmi minisztérium úgynevezett defenzív osztályának 
teljes átszervezése az új — valójában a régi örökmagyar politika 
szellemében. 

f) Ilyen: az egész honvédvezérkar és a honvédelmi minisztérium sürgős 
személyi átszervezése. 

g) Ilyen: a magasabb katonai állások betöltésének gyökeres reviziója 
ugyanezen szempontok szerint. 

6 A memorandumot lásd: PI. Arch. BM. VII. res. sz. n. 
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memorandumban fejtette ki álláspontját.7 Kiss János egyér
telműen leszögezte, ha a fegyverben álló és gyors mozgósítás
sal fegyverbe állítható magyar hadsereg megfelelő vezérkar
ral és tisztikarral valóban szembe akar fordulni a németekkel, 
a harc a magyar hadsereg számára egy német támadás esetén 
— ismerve a németek katonai helyzetét — nem reménytelen. 
Kiss János tanulmányát mégvitatta Tombor Jenővel, a Ma
gyar Nemzet katonai szemleírójával — a felszabadulás után 
rövid ideig honvédelmi miniszter volt —, továbbá Nagybaczoni 
Nagy Vilmossal, volt honvédelmi miniszterrel, akik azonosítot
ták magukat Kiss János álláspontjával. Bethlen István válasz
levelében pl. azt írta: „Tartalma rendkívül érdekelt és annak 
megállapításaival teljesen egyetértek." Bethlen legfőbb ellen
vetése mégis az volt, hogy „haderőnkre vonatkozó adatok túl 
optimisták".8 », 

A memorandum ismeretének hiányában nincs lehetőségünk 
a katonai vonatkozású részeket elemezni,9 de az a megállapí
tása, hogy „a német megszállást nem az ellene való felkészü
lés, hanem éppen a teljes felkészületlenség provokálja", sokat 
elárul a terv készítőjének gondolataiból. Még ennél is többet 
mond az a Kiss János emlékiratából származó töredék, ame
lyet Bajcsy-Zsilinszky Endre Kállayhoz írott — az altábor
nagy munkáját — kísérő levelében szükségesnek vélt külön is 
kiemelni: „Egyfelől Magyarországnak semmi szín alatt sem 
szabad behódolni egy német megszállási szándéknak, másfelől 
Magyarország igen komoly katonai ellenállást fejthet ki a meg
levő belső katonai bajok mellett is, harmadszor a magyar el
lenállást akkor is vállalni kell, ha az nem kecsegtetne — való
színű sikerrel."10 

Kállay azonban e kérdésről még tárgyalni sem volt haj 
landó. Kállay nemcsak az angolokkal kötött előzetes fegyver
szüneti szerződésben foglaltakat nem teljesítette, hanem fi
gyelmen kívül hagyta azokat a javaslatokat is, amelyek — mint 

7 A memorandumot mindezideig nem találták meg. A kormányfő és a 
kormány különböző tagjaihoz küldött kísérőlevél másolatából tudunk a memo
randum tartalmára következtetni. A nyugaton megjelent memoárok sem emlí
tik Kiss János munkáját, csupán Kovács Imre Im Shatten der Sowjets című 
munkájában találunk utalást e munkára. 

8 Bajcsy-hagyaték. Széchényi Könyvtár 28/126. 
9 Az iratok között találunk egy tervjavaslatot, amelyen azoknak a tisz

teknek, tábornokoknak a nevei vannak feltüntetve, akiknek irányításával a 
Kiss-féle terv végrehajtását megoldhatónak vélték. 

10 Bajcsy-hagyaték. Széchenyi Könyvtár 28/91. Kovács Imre fentebb emlí
tett könyvében arról ír; Kiss János azt ajánlotta Horthynak, hogy német túl
erő esetén, a magyar hadsereg vonuljon a Balkánra, és ott egyesüljön Tito és 
Mlhajlovich partizánjaival. S ha az angolszászok partra szállnak a Balkánon, 
vagy az oroszok elérik a Kárpátokat, a magyar csapatok a szövetségesek segít
ségével szabadítsák fel az országot. (Uo. 80. old.) 
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láttuk — lehetségesnek tartották a németekkel való szembe
fordulást. Hogy mennyire igaza volt Kiss Jánoséknak, azt töb
bek között az a körülmény is igazolja, hogy Hitlernek komoly 
erőfeszítéseket kellett tennie, hogy összeszedje Magyarország 
német megszállásához szükséges katonai egységeket. Holott a 
németek előtt is köztudott volt, hogy a magyar hadsereg élén 
zömében németbarát tisztek állnak, a kormány pedig semmit 
sem tet t a német megszállás megakadályozására, így az akció 
nem igényel jelentősebb katonai hadműveletet. 

Az ország megszállása után Hitler azonnal végrehajtotta 
annak az ellenkezőjét, mint amit 1943 nyarán Kállaynak Baj-
csy-Zsilinszkyék javasoltak. Az üj magyar vezérkari főnök 
Vörös János segítségével — aki teljesen bírta Veesenmajer 
bizalmát —, sikerült egy sor németbérenc tisztet a magyar 
hadsereg legfontosabb helyeire kineveztetni. Ezzel a magyar 
hadsereg gleichschaltolása lényegében befejeződött. 

Nem véletlen tehát, hogy 1944 október közepén, amikor 
Horthy végre elszánta magát, hogy fegyverszünetet kér, a had
sereg tisztikarában alig akadt néhány magasabb rangú tiszt, 
aki hajlandó lett volna Horthy felhívását teljesíteni. Többek 
között ezért sem lehetett megismételni az 1944. augusztus 23-i 
romániai eseményeket. 

Befejezésül még néhány mondatot: 1944 november elején 
megalakult a Magyar Front pártjait és más a Hitler- és nyilas
ellenes erőket tömörítő Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító 
Bizottsága, amely a fegyveres felkelés előkészítését és meg
szervezését tartotta legfontosabb feladatának. Ez a felkelés poli
tikai szerve volt. A katonai irányítást a MNFFB-án belül létre
hozott katonai vezérkar látta el. A Felszabadító Bizottság elnö
kének, Bajcsy-Zsilinszky Endrének javaslatára Kiss János al
tábornagyot jelölték" a katonai vezérkar élére. Kiss János al
tábornagy habozás nélkül vállalta a felkelés katonai irányítá
sával járó feladatokat. Kiss János nemcsak emlékiratokban, de 
a gyakorlatban is vállalta — élete árán is — a német fasisz
tákkal szembeni harcot. 
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