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A horthysta vezérkarnak az ellenforradalom két és fél évtizedes időszaká
ban, az államvezetés háborús politikájában betöltött különleges szerepét az 
eddig megjelent írások mellett tanulmányok sora — de még inkább néhány 
nagyobb monografikus feldolgozás — tudná csak átfogó, teljes képet adó 
módon bemutatni. 

Éppen ezért —• mint azt a címben is jelezni kívántam — e fontos témának 
csupán adalékokat tartalmazó, vázlatos áttekintésére, bizonyos lényeges vo
násoknak pedig helyenként csak felvillantására tudtam vállalkozni. 

Véleményem szerint —• s azt hiszem ezzel nem leszek egyedül — az ellen
forradalmi időszak hadseregtörténetének és katonapolitikájának, illetve had
tudományi és hadtörténelmi kérdéseinek biztonságos megközelítéséhez a ve
zérkar politikai, társadalmi és gazdasági szerepének feltárását és bemutatá
sát kell kiinduló alapnak tekinteni. 

Magyarországon a katonai vezetés politikai befolyása és hatalma az ellen
forradalom hosszú időszakában — sajátos módon — sokkal erősebb volt, 
mint a német vagy az olasz fasiszta diktatúrákban. Hitler és Mussolini a 
hadsereg tábornokait és vezérkari tisztjeit nem engedték szóhoz jutni a po
litikában. A sajátos magyar helyzet abból adódott, hogy Horthy kormányzó 
maga is katona volt, aki az ellenforradalom fővezéreként került az állam
hatalom élére. Mint államfő és „legfőbb hadúr" a katonai vezetők közt érez
te magát otthon, és elsősorban a hadseregre kívánt támaszkodni. A polgári 
politikusok és a katonák vitáiban rendszerint ez utóbbiak mellett foglalt ál
lást. 

1919-ben, a Szegeden szervezkedő katonai-polgári ellenforradalmár vegyes 
klikk fogalmazta meg azt a politikai programot, amely aztán huszonöt éven 
keresztül változatlanul vezérelve maradt a magyar államvezetésnek. Horthy 
a program legfőbb letéteményesét a vezérkarban látta. 

László Dezső volt vezérezredes, a háborús bűnösök ellen lefolytatott nép
bírósági perek egyik vádlottjaként röviden így fogalmazta meg az ellenfor
radalmi rendszer legfőbb politikai célkitűzéseit: 

„Szegedről kiindulva két sarkallatos pontja volt a magyar politikának: 
1. Magyarország minden eszközzel való visszaállítása, 2. a bolsevizmus elle
ni védekezés minden eszköz igénybevételével."1 

1 Hadtörténelmi Intézet Levéltára (a továbbiakban HIL.) Az 1947. évi párizsi békeszerző
dés előkészítő bizottságának katonai iratai. III. dob. A/II/2. László Dezső vallomása. 
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Ez a megfogalmazás karakterisztikus és pontos. Horthy visszaemlékezései
ből és a kor főfiguráinak emlékirataiból ugyanez a program tűnik elő. Hogy 
mégis éppen László Dezső kézírásos vallomásából idézek, annak az az oka, 
hogy abban a „minden eszközzel" kitétel mindkét programpontban különös 
hangsúllyal szerepel, s ez önmagában is feleletet ad arra, hogy miképpen 
vezethetett el a magyar politikai irányvonal a legmélyebb pontig, a fasiszta 
Németország engedelmes vazallusának szerepéig, a legvadabb fasizmussal 
való azonosulásig. 

Horthynak kormányzóvá történő választása után, 1920. április 1-én meg
szűnt a „fővezérség", és a Hadügyminisztérium mellett megalakult a vezér
kar, amely a volt fővezér, az újdonsült kormányzó közvetlen alárendeltsé
gébe került. Szervezése augusztus hónapban vált egységessé és véglegessé. 
Ez a vezérkar már közvetlenül megalakulása után lázas tevékenységbe kez
dett. A kitűzött célok szem előtt tartásával támadási tervet készítettek a 
Csehszlovákiában „fenyegető proletárforradalom" letörésére és — természe
tesen — területek birtokba vételére. Horthy a Vörös Hadsereggel szemben 
vereséget szenvedett lengyel intervenciós csapatok megsegítését is felaján
lotta, és mindezekhez az intervenciót szervező francia hivatalos körök támo
gatását próbálta lengyel közvetítéssel kieszközölni. E tervnek némi reális 
alapja is volt. A hivatalos Franciaország ugyanis akkor minden proletárfor
radalom ellen hajlandó lett volna támogatást nyújtani, s átmenetileg a cseh
szlovák—francia viszony is meggyengült. A magyar katonai erő elégtelensé
gének tudatában azonban Horthy és vezérkara a katonai fellépést nyomós 
feltételekhez kötötte. Berzeviczy tábornok, a vezérkarfőnök azt tanácsolta, 
várják ki a „biztos siker" legalkalmasabb időpontját és kössenek ki területi 
ellenszolgáltatásokat. A franciáktól a magyar hadsereg felfegyverzését, gaẑ -
dasági segítséget, Csehszlovákián való átvonulás és területek megszállásának 
engedélyezését kell kieszközölni.2 

E tervek megvalósulása nem is annyira a francia hivatalos körök ellen
állásán, mint inkább a csehszlovák diplomácia erőteljes tevékenységén bu
kott el, amelynek nyomán már kezdtek kibontakozni a kisantant körvonalai. 

Magyar részről 1920. augusztus 7-én még intervenciós magyar lovas légió 
felállításában egyeztek meg a lengyel vezérkarral. A szervezés azonban túl
ságosan elhúzódott és közben mind a katonai, mind pedig a diplomáciai 
erőviszonyok — de a tömegek nyomására a francia politika is — olyannyi
ra megváltoztak, hogy a magyar segítség egy hónap alatt elvesztette aktuali
tását.3 

A magyar vezérkar főnöke szeptemberi helyzetjelentésében maga is na
gyon kedvezőtlennek látta a tervezett katonai részvétel esélyeit : 

„Még egy eredményes háború is rendkívül megpróbáltatás volna Magyar
országra nézve . . . a megbízhatatlanok nagy száma korlátozza a pótlást. . . 
a harcikedv nem túlságos . . . ha a hadsereg megmozdul, veszélyeztetve van 
a belrend. . ." stb.4 

Az 1920. év elején a fővezérség még a német ellenforradalmi erőkben ke
reste alkalmas, külső politikai szövetségesét, de a poroszországi „Kapp-
puccs" bukása után rövid néhány hónapig a francia orientáció útján próbált 
közelebb jutni politikai céljaihoz. Ezalatt a franciák miatt Németország felé 
óvatos, tartózkodó álláspontra helyezkedett. Szeptemberben azonban a ve
zérkarfőnök már a korábbi külpolitikai irányvonalhoz való visszatérést, Né
metországgal szoros, intenzív kapcsolatok kiépítését szorgalmazta, mert úgy 

2 HIL. FÖV. — 16.196Vhdm.2— 1920. 
3 HIL. VKF. 2. oszt. — 23 027 T/VI—2b—1928. 
4 HIL. VKF. II . csop. — 702/403 ny. — 1920. 
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mond: „A nyugati kultúra megvédése a bolsevizmus ellen a 70 milliós német 
nép közreműködésének mellőzésével aligha lesz lehetséges."5 

Csehszlovákia elleni terveit a vezérkar félretette alkalmasabb időkre. A 
német ellenforradalom legerőteljesebb szervezkedése ez idő tájt Bajoror
szágban folyt, ezért a Münchenbe küldött magyar katonai attasénak a vezér
karfőnök azt az utasítást adta, hogy a német ellenforradalmi szervezeteket 
tömörítő „Ordnungsblock"-kal és a német reakció legfőbb vezéralakjával, 
Ludendorffal építsen ki szoros együttműködést. Bulcsi Janky Béla vkszt. 
(vezérkarnál szolgálatot teljesítő tiszt) alezredes megérkezése után első be
nyomásairól jelentésében többek között ezeket írta főnökének, Berzeviczy 
tábornoknak: ,, . . . ennek a kudarcában is végtelenül erős és céltudatos nem
zetnek gyors felépülése Bajorországból fog kiindulni, tehát nekünk a fősúlyt 
a velük való együttműködéshez, Münchenbe kell helyeznünk."6 (Kiemelés 
tőlem — Cs. J.) 

Valóban széles körű kapcsolatok jöttek létre a német ellenforradalmi szer
vezetekkel: a bajorországi „Orgesch"-sel (Organisation Escherich), annak 
osztrák fiókszervezetével, az „Orka"-val (Organisation Kanzler) — ez utób
binak Horthy jó ideig rendszeres, havi pénztámogatást küldött •—•, a német 
frontharcos szervezettel, a „Stahlhelm"-mel — melynek ekkor Németország-
szerte 1200 helyi szervezete és 150 000 tagja volt — és a külföldi németség 
között is szervezkedő „Alldeutscher Verband"-dal.7 

Horthy és Ludendorff az első világháborúból vesztesként kikerült orszá
gokban ellenforradalmi, politikai és fegyveres szövetség létrehozásán fára
doztak, amelyet a szelíd hangzású „Egyesült Nemzeti Keresztény Liga" el
nevezés mögé szándékoztak elbújtatni. A széles körű szervezkedést azonban 
a külföld előtt nem lehetett titokban tartani, ezért a ligát úgy tüntették fel, 
mint amely kizárólag a III. Internacionálé ellen létesült. 

Éle valóban elsősorban a Szovjetunió és a munkásmozgalmak ellen irá
nyult, és mint ilyen a győztes nyugati hatalmak jóindulatú, hallgatólagos tá
mogatását élvezte, de hamarosan egyéb szándékokra is fény derült. Ezekről 
a német, osztrák, sőt a francia baloldali sajtó is leleplező cikkeket közölt. 

Nyilvánosságra jutott, hogy Ludendorff és Horthy revansista, hódító ter
veket kovácsolnak. A legközelebbi tervük a „vörös Bécs" és Ausztria közös 
lerohanása volt, de első adandó alkalommal Csehszlovákia felosztását is vég
re akarták hajtani. Onnét az ellenforradalom fegyveres erői Szászországba 
vonultak volna. Programjukba iktatták még, hogy az elfoglalt területeken az 
ellenforradalmi rendszert is megszervezik.8 

A mintát Horthy ellenforradalmi rendszere szolgáltatta volna, melynek 
tanulmányozására Pöhner, a bajor belügyminiszter rendőreinek egy csoport
ját el is küldte Budapestre. 

A szervezkedésben az emigrált orosz ellenforradalmár tisztek is fontos 
szerepet játszottak, mert a további célkitűzés a szovjet-orosz rendszer meg
döntése volt. München, Bécs és Budapest között sűrűn utazgattak Ludendorff 
és Horthy álneves, fedőszámos megbízottai. A bajorországi összekötőt, Bauer 
ezredest pl. a magyar hírszerzés „82-es úr" fedőnéven tartotta számon. Ha-

5 Uo. 
6 HIL. VKF. csop. — 23 030/Vkny. „H"—1920. 
7 H1L. VKF. II . csop. — 29 051/Vkny. ,,H"—1920. T o v á b b á : Deutsches Zentiralarchiv, Pots 

dam. Organisa t ion Escher ich, Nr. 18. és DZA., Po t sdam, Reichkomissar , Ü b e r w a c h u n g der 
öffentlichen Ordnung , Nr. 116, Bl. 11. — Az „Orgesch" és az „ O r k a " alapítóik, dr. Escherich, 
illetve Kanzler nevét visel ték. A „ S t a h l h e l m " a n é m e t f rontharcosok e l lenforradalmi r e -
vansiszta, an t i szemita szervezete volt. Az „Al ldeu tscher V e r b a n d " a n a g y n é m e t hódító szán
dékoka t képvise l te . Kiiterjesztette szervezetéit a kül fö ldön élő n é m e t e k r e is , s ezek le t tek 
szálláscsinálói a hi t ler i hód í tóknak . 

8 Leleplező c ikket közölt erről t öbbek között a L ' H u m a n i t é 1920. december í l - i , a Le 
J o u r n a l 1920. december 22-i és a Welt am Montag 1922. f eb ruá r 27-i száma. 
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mis útlevéllel, álnéven a magyar vezérkar egyik oroszul tudó tisztje a Krím
ben járt és Wrangellal teremtett kapcsolatot.9 

Az, hogy Magyarországon mennyire a magyar vezérkar volt a külpolitika 
elsődleges kezdeményezője, abból is kitűnik, hogy az Ausztria elleni fegy
veres beavatkozás tervében a vezérkarfőnök (!) kérte ki Gratz Gusztáv kül
ügyminiszter véleményét, aki a terv végrehajtását nem javasolta, mert úgy 
vélte, hogy a támadás a nagyhatalmak, vagy ezek megbízásából a kisantant 
államok beavatkozását vonhatja maga után.10 

Végül is az érintett országok munkástömegeitől és a külföldi közbelépés
től tartva a terveket félretették. 

Ausztria bekebelezésének, Csehszlovákia felosztásának és a Szovjetunió 
megtámadásának terve már 1920 őszén megszületett, s amit Ludendorff és 
Horthy nem tudtak véghezvinni, az később, Hitler és Horthy együttműkö
dése alatt vészterhes valósággá érlelődött. Horthy és vezérkara úgy véleke
dett, hogy a „speciális magyar célokat" egyedül a fasizmus és a háború út
ján, a haladó német „dinamikus politika" révén lehet elérni, ezért annak 
mindvégig kitartó, vakbuzgó partnereivé szegődtek. Már az első garnitúrá
ban ott találjuk Röder Vilmos, Rátz Jenő, Bartha Károly, Werth Henrik, 
Szombathelyi (Knauz) Ferenc és Sztójay (Sztojakovics) Döme nevét. Ez a 
vezérkar termelte ki magából Kovarcz Emilt, Szálasi Ferencet és Beregffy-
Berger Károlyt is — a nyilas időszak jól ismert figuráit. így bármilyen fur
csa, el kell fogadni Beregffy volt vezérezredes válaszát, aki 1945-ben felelős
ségrevonása során ama kérdésre, hogy „Mi volt a terve a hungarista katonai 
vezetésnek 1944. október 15-e után?" — így felelt: „Semmi különös terv nem 
volt, csak az elődök munkájának folytatása."11 

Amikor 1923-ban a Hitler által — Ludendorff támogatásával — végrehaj
tott müncheni „sörpuccs" fiaskóval végződött, a magyar vezérkar egyik je
lentése őszintén így sajnálkozik: „Németország legújabb tragédiája ott kez
dődött, hogy éppen ott, ahol a célok eléréséért a legtökéletesebb egyetértés
nek kellett volna lennie, ott nyilatkozott meg az ősgermán átok, a széthúzás. 
Kahr (a miniszterelnök —• Cs. J.) és Hitler már az első lépés magtételekor 
széj j elváltak . . ,"12 

íme, a magyar vezérkar már a kezdet kezdetén a német fasizmushoz fűz
te politikai illúzióit és azzal összhangban szövögette terveit. 

Következett a Bethlen-kormány konszolidációs politikájának, az angol és 
olasz támogatás megnyerésére törekvő diplomáciájának az időszaka, de azzal 
a gondolattal, hogy később a revíziós célok érdekében erőteljes német— 
olasz—magyar együttműködést kell kiépíteni. Mind a weimari Németország
ban, mind nálunk taktikai változás állt be a politikában: a fasiszta, revansis-
ta erők legszélsőségesebb képviselői átmenetileg visszavonulásra kénysze
rültek, mert az uralkodó osztályok a gazdasági összeomlást a nyugati hatal
mak pénzügyi segítségével kívánták elkerülni. Ehhez azonban békés szán
dékok látszatát kellett kelteni. 

A vezérkar felfogása és politikai akarata mindamellett már a húszas évek
ben is rendkívüli súllyal esett latba, a harmincas években pedig tovább erő
södött. Befolyása közvetve abban is megnyilvánult, hogy a szegedi katonai 
klikk tagjai közül többen polgári ruhát Öltve a legfontosabb politikai, gaz
dasági és kulturális pozícióba kerültek, de amikor célszerűnek látszott, is
mét felvették az egyenruhát. Mint szervezők és vezetők jelen voltak a gom-

9 HIL. VKF. II. csop. 702/403. ny . — 1920. és VKF. I. csop. 266/hdm. — 1921. 
M HIL. VKF,. II. csop. 702/403 ny. — 3 920. 
ti HIL. Áz 1947. évi pár izs i béke előkészítő bizottság ka tona i i ra ta i , III. dob. A/II/2. Be

regffy Károly va l lomása . 
12 HIL. VKF. 2. oszt. — 15 005 biz. — VI. 2d. — 1924. 

6 Had tö r t éne lmi köz lemények 439 __ 



ba módra elszaporodó nyílt és titkos paramilitáris, irredenta és szélsőjobb
oldali szervezetekben, amelyek megkönnyítették a társadalom militarizálá
sát és fasizálását. (MOVE, Etelközi Szövetség, Fehérház Bajtári Szövetség, 
Honszeretet, Re viza ós Liga, Turul Bajtársi Szövetség stb.) Számos esetben 
ezekben az egyesületekben dőlt el, kik kerülhetnek az ellenforradalmi rend
szer különböző vezető posztjaira.13 

A vezérkarnak a húszas-harmincas években megnyilvánuló politikai be
folyását e tanulmány keretében nem kívánom (nem is volna lehetséges) 
részletesen bemutatni, csupán néhány jellegzetes történelmi figura szerepét 
említeném meg példaként. 

Kozma Miklós huszárszázados 1919-ben a fővezérség propaganda és kém
védelmi osztályát vezette, később a polgári életben a Magyar Rádió és a 
Magyar Távirati Iroda igazgatója lett. 1937-ben belügyminiszter volt, majd 
vezérkari ismereteit 1938—39-ben a „Rongyos Gárda" szervezésében hasz
nosította. 1939—1941 között Kárpátalja kormányzói biztosaként működött. 

Gömbös Gyula volt vkszt. százados, a MOVE szervezője, 1928 őszétől hon
védelmi államtitkár, 1929 októberében már honvédelmi miniszter. 1932— 
1936 között pedig miniszterelnök volt. 

iSztojákovics (később Sztójay) Döme Horthy első vezérkarában a nyilván
tartó iroda főnöke, 1925—1933 között berlini katonai attasé, 1935-től 1944. 
március 22-ig pedig berlini rendkívüli követként a német fasizmussal való 
együttműködés egyik legbuzgóbb egyengetője volt. 1944. március 22-én Hit
ler bizalmából ő lett a megszállott Magyarország miniszterelnöke. 

A magyar vezérkarnak a német politikával való érzelmi azonosulását és 
gyakorlati magatartását bizonyos mértékig a nevelési és származási ténye
zők is befolyásolták. 

Mivel az első világháború folyamán szünetelt a tisztképzés, csupa régi ne
velésű, idősebb, rangosabb tiszt tömörült Horthy körül, akik alapismeretei
ket a bécsi hadapródiskolán szerezték, a háború alatt közös ezredekben szol
gáltak és szorosan együttműködtek a német tisztekkel. A volt „kamerád"-ok 
közül jó néhányan komoly karriert futottak be a hitleri garnitúrában, s ezek 
praktikus okokból a magyar vezérkar tisztjeivel is felújították a régi kap
csolatokat. Felújult a barátság például 1935-ben Hennyei Gusztáv vkszt. ez-
eredes (ő lett Horthy utolsó külügyminisztere) és Kiewitz miniszteri taná
csos, a Birodalmi Elnöki Iroda helyettes főnöke (Göring beosztottja) között, 
és ilyen alapon folytatott kiterjedt levelezést Kdsbarnaki Fartkas Ferenc 
vkszt. ezredes (1944 tavaszán az 1. hadsereg parancsnoka lett) a nemzeti
szocialista „Stahlhelm" vezetőkkel.14 

Az idősebb vezérkari tisztek, de az őket követő fiatalabbak is a hagyomá
nyos német katonai ideológián nevelkedtek. A későbbi háborús katonai ve
zetők a húszas-harmincas években a Hadiakadémián tanítottak, s onnét szá
mos tisztet a maguk képére és hasonlatosságukra formáltan bocsátottak ki. 
Közülük — az évkönyvek tanúsága szerint — mutatóban sem akadt munkás, 
vagy szegényparaszt származású fiatal. Nem csoda, hogy az évfolyamokról 
kikerülő tisztek nevelésüknél, osztályhelyzetüknél fogva idegenül, vagy ép
pen ellenségesen álltak a nagy tömegek vágyaival, érdekeivel szemben.15 

A vezérkar a bethleni időszakban is ápolta a német katonai kapcsolatokat. 
Werth Henrik 1926-ban Németországban a német vezérkari tisztek kikép-

13 Az ellenforradalmi titkos szervezetekről lásd: Páter Zadravecz titkos naplója. Budapest, 
Kossuth Könyvkiadó, 1967. 136. és 141. o., valamint Komlós János: Elárult ország. Budapest, 
Gondolat Könyvkiadó, 216—221. o. 

14 Deutsches Zentralarchiv, Potsdam, Büro des Reichspräsident, Präsidentkanzlei, Kiewitz, 
Nr. 0/3/3. Bl. 38. 

15 Lásd Godó—Sztana: a Horthy-rendszer katonapolitikája, Budapest, Zrínyi Katonai Ki
adó, 1965. 
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zését tanulmányozta (útját Sztojakovics Döme készítette elő).16 Az 1926-ban 
kötött olasz—magyar barátsági szerződés és az antant katonai ellenőrzés 
megszűnése fellobbantotta a vezérkar harci kedvét. 1928-ban vezérkari tisz
tek utaztak ki a német tüzérség „motorizált" egységeinek tanulmányozására. 
Megindult a hadsereg korszerűbb átszervezése, egymás után adták ki a há
borús szabályzatokat, előkészítették az ipari mozgósítás tervét, és 1930-ban 
első ízben tartottak — hadsereg keretben — vezetési gyakorlatot. 

Gömbös óta az volt a törekvés, hogy vezérkari tisztek közvetlen megfi
gyelést és ellenőrzést folytassanak a minisztériumokban, s valóban értsenek 
is az állami élet minden ágazatához. A hadi iskolán országvezetést, politikai 
ismereteket, miniszteri teendők ellátását is oktatták, mégpedig az ország mé
reteit messze meghaladó keretek között, hogy adott esetben képesek legye
nek egy-egy elfoglalt terület politikai és gazdasági berendezésére, ami azu
tán sok vezérkari tiszt fejében nagyképűséget, zavaros koncepciókat szült. 
Ennek legszélsőségesebb, legtorzabb példáját a végén Szálasi szolgáltatta. 
Általában beigazolódott, hogy a vezérkari tisztek a Hadiakadémián Werth 
Henriktől, Rácz Jenőtől és Beregffy Károlytól tanult politikus készségüket 
az ország sorsdöntő óráiban katasztrofális eredménnyel alkalmazták. 

A német fasizmusnak országunkba való mély behatolását az is nagyban 
megkönnyítette, hogy a Monarchia örökségeképpen a vezérkarban és a had
sereg kulcshelyein nagyszámú német származású tiszt volt. Elgondolkoztató, 
hogy 1942-ben 141 tábornok közül 73, tehát az állománynak több mint 50%-a 
volt német ajkú.17 

A soviniszta és antikommunista szellem a fasiszta Németországhoz fűződő 
egyre erősebb illúziókkal bővült. A harmincas években egyre több vezérkari 
tiszt járt kint Németországban, onnan a német le győzhetetlenség míthoszá-
val tértek haza, és a hitleri politika lelkes szószólóivá lettek. 

A Gömbös-kormány Hitler hatalomra jutása után elsőként üdvözölte a fa
siszta német államvezetést. Politikai és gazdasági támogatást ígért Hitler
nek, s elsősorban arra törekedett, hogy azzal a legszorosabb katonapolitikai 
kapcsolatokat teremtse meg. Nem volt véletlen, hogy a katonai körök teljes 
bizalmát élvezte. 

Igen érdekes azonban, hogy a Hitlerrel való megértő együttműködést nem 
is ő, hanem barátja és egykori tiszttársa, a fajvédőkből kisgazdává vedlett 
Eckhardt Tibor készítette elő, kivel múltjuk és politikai nézeteik lényegileg 
azonosak voltak. 1931-ben titkos megállapodást kötöttek', amely szerint Göm
bös a kormányban, Ecktiardt pedig az ellenzékben fogja képviselni a „közös 
célokat."18 így történt, hogy Eckhardt Tibor különleges küldetésben már 
1932 január hó elején Hitlernél járt, és vele hatalomra jutása előtt több, 
mint egy évvel beható megbeszélést folytatott. Hitler politikai segítséget 
ígért és kijelentette, hogy győzelme után az új német politikát a legyőzött 
államok együttműködésére kívánja felépíteni. Barátságos viszonyt óhajt te
remteni Olaszországgal és Angliával, területi követelései a cseh-szudeta vi
dékre és danzigi korridor megszüntetésére irányulnak, s ha lehetőség lesz 
rá végrehajtja az „Ansohluss"-t Ausztriával. Eckhardt magas megbízói ne
vében gazdasági támogatást, német áruk vásárlását és a szudeta-kérdések-
ben politikai támogatást ígért. Missziója végeztével úgy referált, hogy Hit
ler győzelme „Magyarországra nézve túlnyomóan kedvező következmények
kel fog járni."19 (Kiemelés tőlem — Cs. J.) 

16 HIL. VKF. — 18 301/titk. VI.—2a—1926. 
17 Nagybaconi Nagy Vilmos: Végzetes esz tendők. Budapes t , 1947. 258. o. 
18 Magyarország tör téne te . (Szerk, Molnár Erik.) II. köt . 405. o. 
19 HIL. VKF. — 118.460 VI—2a—1932. 
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A hitleri fasizmus győzelme után az 1933. évi őszi hadgyakorlatokra ma
gyar vezérkari tiszteket küldtek ki, decemberben pedig a vezérkar Budapes
ten a német titkosszolgálat küldötteit: Stülpnagel vezérkari ezredest, Himer 
vezérkari őrnagyot és Linstow századost fogadta.20 A két vezérkar között 
megélénkült és elmélyült a kapcsolat. 

Európa-szerte egymást követték a nagy horderejű bel- és külpolitikai ese
mények, ezért a vezérkar a Legfelső Honvédelmi Tanács tájékoztatására az 
1933/34 évre részletes katonapolitikai helyzetelmzést készíttetett Siegler al
tábornaggyal. Érdemes a terjedelmes, memorandum formájában elkészült 
jelentés soraiból idézni: 

„ . . . Az ország területi integritását csakis egy általános európai háború 
eredményeképpen érhetjük el, mely a kisantant államait szétzúzza és az azo
kat támogató hatalmakat a befejezett tények elfogadására kényszeríti. . . 
részünkre a hadviselés szükségessége kifejezetten fennáll."21 

Jelentésében azonban megállapítja: ,,Az ország abban a helyzetben van, 
hogy háborút viselni egyáltalán képtelen, ezért kerülni kell a háború le
hetőségét." Aztán ismét leszögezi: „Katonailag semmire sem vagyunk képe
sek."2 

Mindezek alapján kimondja és állami feladattá teszi a vezérkar követelé
sét: „Allampolitikánk legfontosabb és legsürgősebb célja csak az lehet, hogy 
részünkre a hadviselés lehetőségét megteremtse."2:i 

Gömbös Gyula és a vezérkar igyekeztek erősíteni a katonai együttműkö
dést Olaszországgal, mert az olasz fasiszták bátorították a magyar területi 
igényeket és fegyvert szállítottak a magyar hadseregnek. Az együttműködés 
a Jugoszláviával szemben fennálló ellentéteken alapult. Budapesten úgy ítél
ték meg a helyzetet, hogy a területi célok eléréséhez Csehszlovákiát illetően 
Hitlertől, Jugoszlávia ellen pedig Mussolinitői várható katonai segítség, ezért 
az ,,Anschluss"-tervak miatt támadt olasz—német ellentétek megszüntetésén 
fáradoztak. A vezérkar főnöke, Rőder altábornagy Gömbössel és Kánya kül
ügyminiszterrel történt megbeszélés alapján utasította Szabó László vkszt. 
alezredest, a római katonai attasét, hogy Baistrocchi államtitkárral és Pa-
riani vezérkarfőnök-helyettessel közölje: 

,,A németek és az olaszok a mi benyomásunk szerint kölcsönösen félre
értik egymást. A németek azt hiszik, hogy az olaszok a Dunát, az olaszok 
azt vélik, hogy a németek a Brenner-határt akarják. Németország minden 
áron békét óhajt. Ha ezek a félremagyarázások ki nem küszöböltetnének, 
akkor félő, hogy Németország — amennyire mi ezt összes vonatkozó infor
mációink szerint meg tudjuk ítélni — a kisantant karjaiba veti magát. Köl
csönös megértés mellett nemcsak Magyarország szabadulna fel egy nagy 
nyomás alól, hanem megteremtődne a jövőben a két nagy nemzet barátsá
ga is."24 

Persze, a Berlin—Róma tengely kialakulásában nem ez a közbenjárás, ha
nem az európai kül- és belpolitikai viszonyok változásai hatottak döntően. 
Az is tény, hogy aztán a létrejött tengelyben az abesszíniai kalandban te
kintélyét vesztett és politikailag elszigetelődött fasiszta Olaszország már tel
jesen alárendelt szerepet játszott. 

A vezérkarnak a magyar külpolitikában betöltött szerepe azonban szem
mel láthatóan erősödött. 1934 nyaráig a magyar és a német vezérkar között 

20 H I L . V K F . — 124 180 VI—2a—1934. 
21 HIL. VKF. 1. oszt. — 9150 (Hr) —VI—1—1933. — Az 1933-as esztendő katonapol i t ika i jel

lemzése. Siegler a l t ábornagy emlék i ra ta . 
22 Uo. n . fej . 1 p . 35. o. és 2. p . 
23 U o . I I I . f e j . 3. p . 36—37. o . 
24 H I L . V K F . 1. o s z t . — 105 203 —VI—1—1935. 
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rendkívül elmélyült a katonapolitikai együttműködés, miután már 1933-ban 
egységesen léptek fel a genfi leszerelési tárgyalásokon, mígnem októberben 
a hitleri Németország kilépett a Népszövetségből. 1934. június 25-én Rőder 
altábornagy látogatóban volt Blomberg hadügyminiszternél. Július 10-én a 
magyar katonai attasé a Rőhm-puccs utáni tisztogatást elvégző Göringnél 
járt, átadta neki Gömbös fényképét és annak szívélyes szerencsekívánatait 
tolmácsolta, Göring viszont vadászatra hívta meg Gömböst.25 A cimborasá
gig menő sötét együttműködés a Marsaille-i királygyilkosság kapcsán csak
nem háborúhoz vezetett. 

A Gömbös—Göring közötti viszonyt átmenetileg az zavarta meg, hogy Gö
ring Belgrádban jártában a jugoszláv határok sérthetetlenségéről is beszélt. 
Hivatalos német körök ezt utólag azzal próbálták szépítgetni, hogy Göring 
kijelentése egyéni akció volt, amelyet a Führer is rosszallott, bár azzal csak 
az olaszok felé akart kellemetlenkedni. Ezzel kapcsolatosan azonban Rei-
chenau tábornok, a német hadügyminiszter-helyettes egy beszélgetés során 
közölte Vattay Antal vkszt. alezredessel: 

„A Führer teljesen méltányolja és egyetért Magyarország revíziós törek
véseivel, de nézete szerint Magyarországnak a revíziós politikában súlypon
tot kellene képeznie, vagyis nem egyszerre, az összes szomszédaival szemben 
követeléseket hangoztatni, hanem teljes erővel az egyik szomszéddal szem
ben. Ez a Führer nézete szerint Csehszlovákia."26 

Valójában már a belgrádi „elszólás" figyelmeztetés volt azok felé, akiket 
illetett, hogy Hitler, miután kereskedelmi egyezményt kötött Romániával és 
Jugoszláviával, maga kívánja megszabni délkelet-európai politikáját. Figyel
meztetés volt ez Mussolini felé, aki ekkor barátságtalanul, sőt harciasan állt 
az „Anschluss"-tervvel szemben, de fricskát jelentett Gömbös felé is, aki a 
magyar—olasz kereskedelmi egyezmény aláírása alkalmával Rómában szin
tén „Anschluss"-ellenes kijelentést tett. Egyben megkapta az első nagy fi
gyelmeztetőt: a magyar revíziós politika csak abban az esetben, ott és akkor 
számíthat a német fasizmus támogatására, ha nem zavarja Hitler külpoliti
kai és katonai elgondolásait. Hitler ujja ez 'esetben félreérthetetlenül Cseh-
szlovákai felé mutatott, s ezután már mindig ő jelölte ki a horthysta politi
kai és katonai vezetés számára a területi törekvések követhető irányát. 

Ám a magyar vezérkar később, sokkal keményebb leckék árán sem éltette 
meg, hogy a német fasizmus oldalán nemhogy az európai politikában, de a 
magyar fasizmus sajátos külön céljai formálásában sem viheti többé ke
resztül elgondolásait. 

A német befolyás Magyarországon rohamosan erősödött. 1935-tŐl a Ludo-
vikán szaporodtak a nyilasmozgalom, hívei és 1937-ben már a Tiszti Kaszinó
ban is uszító, fasiszta szónoklatok hangzottak el. Különben a vezérkar és a 
hadsereg tisztjei között elterjedt fasiszta nézetek tekintetében meglehetősen 
vegyes kép alakult ki. Voltak soviniszták és antiszemiták, akik nem rajong
tak a németekért, s a nyilasokkal sem rokonszenveztek, míg másoknál a nyi
las hatás, vagy éppen a németimádat, a német nácizmusért való lelkendezés 
volt a jellemző. A Ludovika Akadémia parancsnokai, kisbarnaki Farkas Fe
renc és Sáska Elemér nemcsak tűrték, hanem bátorították is szélsőséges jobb
oldali megnyilatkozásokat. Rátz Jenő altábornagy előbb mint vezérkarfő
nök, majd honvédelmi miniszter Gömbös nyomdokain haladt és mély hatás
sal volt a tiszti állományra. Bartha Károly, aki 1935-től a HM katonai fő
csoportfőnöke volt és 1938. november 15-től követte Rátzot a miniszterség
ben, testestől-lelkestől a német fasizmussal való együttműködés híve volt. 

25 HIL. VKF. 2. oszt. — 121 S32—VI—2a—1934. 
26 HIL. VKF. 2. oszt. — 124 172—VI—2a—1934. 

— 493 — 



Ugyanezt lehet elmondani Werth Henrikről, aki 1938 októberétől lett vezér
karfőnök. László Dezső vezérkari ezredes a VKF. 1. osztály vezetője, majd 
hadműveleti csoportfőnök annyira vakbuzgó híve volt a német fasizmusnak, 
hogy még 1944. október 15-én hadseregparancsnokságot vállalt Szálasitól.27 

íme, a nagy vezérkar főfiguráinak — habár megközelítőleg sem teljes, 
de jellemző arcképcsarnoka a háború küszöbén. 

1937 novemberében Darányi miniszterelnök és Kánya külügyminiszter 
megállapodtak Hitlerrel a Csehszlovákia elleni közös fellépésben, s hogy eh
hez a két vezérkar elkészíti egybehangolt terveit. A magyar vezérkar 1938 
februárjára kétféle tervet is készített, de azzal az óvatos hozzáfűzéssel, hogy 
számításba véve egy Szlovákiában eredményesen kirobbantott nemzetiségi 
felkelést is, optimálisan is csak július közepére lehet számolni olyan fegyve
res felkészültséggel, amely sikerrel biztathatna.28 

Blomberg, Hitler hadügyminisztere még 1937 végére jelezte ez ügyben a 
vezérkarok közvetlen tárgyalásait, de a hitlerista vezérkar figyelmét ekkor 
Ausztriára koncentrálta, így a találkozót elhalasztották, Blomberget pedig 
1938. február 4-én leváltották. Sztójay sürgetésére, aki ekkor berlini követ 
és meghatalmazott miniszter volt, Göring közölte: a német hadsereg még 
nincs kész s hallotta, hogy a magyar hadsereg sem áll még a legjobban. 
Tanácsolja, sietve fegyverkezzék.29 

Március 12-én, egy héttel azután, hogy a magyar miniszterelnök meghirdet
te a milliárdos hadseregfejlesztési programot, Hitler megszállta Ausztriát. 
Ezen a napon Göring közölte Sztójayval, hogy megkezdik az Anschluss vég
rehajtását, s hogy most nem, de rövidesen Csehszlovákia ellen is fellépnek. 

Bár ez az esemény sem az olasz, sem á magyar politikai és katonai körö
ket nem érte váratlanul, a hatalmas, új szomszéd megjelenése a Brenneren 
és Magyarország nyugati határán nem maradt hatástalanul. 

Kánya külügyminiszter március 20-án, egy héttel azután, hogy Horthy sze-
rencsekívánatait küldte Hitlernek az Anschluss alkalmából, valamennyi kül
képviselet részére számjeltáviratot adott le: ,,A magyar kormány a barátság 
elmélyítésére törekszik Olaszországgal és Lengyelországgal. Külpolitikai 
önállóságát meg kívánja őrizni." Ugyanezen a napon olasz részéről az olasz 
és a magyar vezérkarok szorosabb együttműködését szorgalmazták.30 

A terjeszkedő hitleri Németország nyomasztó szomszédsága felkeltette az 
együttműködés készségét az olasz, magyar, sőt a veszélyt érző lengyel poli
tikai és katonai körökben is. Átmenetileg erősödött az angol külpolitikai be
folyás. Egy Róma—Budapest—Varsó tengely halvány vonala kezdett kiraj
zolódni, Magyarországon pedig megkezdődött az úgynevezett „fegyveres 
semlegesség" időszaka, mely több-kevesebb (inkább kevesebb) következe
tességgel 1941 elejéig tartott. 

E politikában törések és ellentmondások szinte azonnal jelentkeztek. Vol
taképpen a területi célokért való engedékenység és a német fasizmussal való 
egyre szorosabb együttműködés következett, s ebben a vezérkar vitte a fő
szerepet. 

Az olasz és a magyar vezérkarok érdekeltségét nem a hitleri fasizmus el
leni védekezés szükségességében, hanem a Jugoszláviával szemben fennálló 
viszonyban látták. Mind a varsói, mind pedig a római kapcsolatokat a vezér
kar a területszerzés szempontjának rendelte alá. 

27 HIL. Tanulmánygyűjtemény. 2556. sz. Kádár Gyula visszaemlékezései. (Kézirat) 
28 Ránki György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világháborús szerepéről. 

Budapest. Kossuth Könyvkiadó, 1%'4. 42. o. 
20 Ádám—Juhász—Kerekes : Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához. 1936—1945. 

I. köt. 408. irat. 
30 Uo. 
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Március 20-án Rómában Pariani tábornok és a magyar katonai attasé kö
zött arról folyt tárgyalás, hogy Olaszország háborús helyzetében (ha marad
nának szabad erői) milyen segítséget adhatna Csehszlovákia ellen.31 

1938 augusztusában szaporodtak a magyar külpolitika ellentmondásai. 
Rómából a katonai attasé jelentette, hogy Mussolini sürgeti a magyar had

sereg felkészülését és az ország militarizálását.32 Ennek nyomán a magyar 
vezérkar 70 millió lírás hadianyag-szállítási szerződést kötött az olaszokkal. 
Lengyel részről is sürgették a közös határt.33 Mindezek ellenére érezhetővé 
vált, hogy az Anschluss Magyarország számára a németektől független és 
közvetlen külpolitikai kapcsolatok meggyengülését hozta. 

Az országon belül az Anschluss két ellentétes hatást váltott ki. A magyar 
tőke megriadt, és mivel Darányit túlzottan németbarátnak találta, helyébe 
a jó angolszász kapcsolatairól ismert Imrédyt állította a kormány élére. A 
másik hatás az lett, hogy hallatlanul felbátorodott és hangossá vált a nyilas 
mozgalom. 

A Csehszlovákia elleni támadókedv átmenetileg csökkent. Az az aggály 
merült fel, hogy ha Magyarország a németek oldalán megtámadná Csehszlo
vákiát, a nyugati hatalmak megtámadhatják Németországot, s amennyiben 
erőit lekötik, a magyar hadsereg gyengének bizonyulhat — főleg ha Jugosz
lávia is támad. 

Az ingadozás és a bizonytalanság légkörében született meg Jugoszláviá
ban a bledi egyezmény Magyarország katonai egyenjogúsításáról, amelynek 
fejében a magyar kormány kötelezte magát, hogy lemond az erőszakos meg
oldásokról. London és Párizs kedvezően, míg Berlin ingerülten fogadta a 
megállapodást.34 Ezután került sor Hitler és Horthy között a Kiel-i találko
zóra, melyre Imrédy, Bartha és Kánya is hivatalosak voltak. Horthy eluta
zása előtt tájékoztatást kért a hadsereg állapotáról. A vezérkar jelentette, 
hogy a magyar hadsereg ütőképessége igen alacsony fokon áll, s önálló tá
madó, vagy védő háború viselésére alkalmatlan.35 A vezérkar nem merte 
vállalni egy magyar részről induló támadás esetleges kudarcát és a felelős
séget. 

Kiéiben kitűnt a magyar külpolitika gyengesége és elvtelensége. Ribben-
tropp külügyminiszter Kánya és Imrédy előtt helytelenítette a bledi megál
lapodást, mire Kánya megnyugtatta: az egyezmény úgysem lép hatályba a 
túlzott követelések miatt. 

Nyomban azután, a Hitlerrel tárgyaló angol diplomaták engedékenységé
nek hírére, a magyar kormány, de különösen a vezérkar, ismét harciassá, 
követelőzővé vált. 

Az 1938. szeptember 29—30-án létrejött müncheni egyezmény forrpontra 
hevítette a revíziós igényeket. Az első bécsi döntésből következő területgya
rapodás a vezérkar étvágyát távolról sem elégítette ki. 

Varsóból a lengyel vezérkar már augusztusban sürgette a közös határt, 
s ez Budapesten is hangos jelszó, kielégítést követelő igény lett.36 Azt a kö
rülményt azonban, hogy Münchenbe nem hívták meg a lengyel kormányt, 
ott nélkülük döntöttek, Varsóban sérelmesnek tekintették, s a maguk részé-

31 Uo. II. kőit. 119. i ra t . 
3- Uo. 284. i ra t . — A v e z é r k a r az olaszokkal 1936-ban m á r kötö t t egy 93 milliós, 1937-ben pe 

dig egy 120 mil l iós száll í tási szerződést . Az adóságok összege 1938-ban Olaszország felé 300 
millió l í rára nőt t . (HIL. HM. III. Csfség — 14284 — 1940. sz.) 
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34 Ránki: i. m. 52. o. 
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ről Csehszlovákia ellen táplált kisebb területi igényüket, Teschen ügyét vé
gül is egynapos ultimátum után, erőszakkal maguk oldották meg.37 

A magyar vezérkar elkészítette tervét Kárpátalja lerohanására. A terv 
szerint a Kozma Miklós által szervezett szabadcsapatok, amelyek már októ
ber eleje óta portyázgattak Kárpátalján, november 19-én betörtek volna és 
másnap segélykérésükre követte volna őket a VI. hadtest. Hitler azonban 
határozottan ellenezte a lengyel—magyar határ megvalósítását, és mivel 
Olaszország sem javasolta a tervezett erőszakos lépést, a magyar kormány 
kénytelen-kelletlen leállította és bizonytalan időre elhalasztotta a vezérkar 
előkészített akcióját.38 

A teljes helyzetképhez hozzátartozik még az is, hogy a lengyel vezérkar is 
tartózkodóbb, mérsékeltebb álláspontra helyezkedett. November 18-án a ma
gyar vezérkar még azt kérte tőlük, hogy a tervezett magyar támadást jelen
tékeny erővel, 3—4 lengyel hadtestnek Árva megyéből Zsolna irányába mért 
csapásával támogassák. Lengyel részről ezt nem vállalták. Kijelentették, 
hogy nem vennének szívesen egy Szlovákia ellen irányuló erőszakos magyar 
megoldást. Támogatnának azonban egy szlovák elszakadási mozgalmat 
Csehszlovákiával szemben.39 

Hitler először 1938. március 12-én jelezte hajlandóságát, hogy hozzájárul 
az északkeleti területek elfoglalásához, miután a magyar kormány kérte, 
hogy csatlakozhasson az antikomintern paktumhoz. Februárban meg is tör
tént a csatlakozás és március 12-én Sztójay különrepülőgépen érkezett Ber
linből Budapestre, hogy jelenthesse a hírt: Hitler hozzájárult a támadás
hoz/'0 Március 15-én, a német csapatok Csehszlovákia felszámolására megin
dított előnyomulásával egy időben vehették birtokba a magyar egységek Kár
pátalját. 

1939. április 6-án Teleky, Csáky, Bartha és Werth között megbeszélés folyt 
le a revíziós célok további előrevitele érdekében. Ügy vélekedtek, hogy egy 
szovjet—német összecsapás esetén az antikomintern paktumból eredő köte
lezettség indokolná a magyar részvételt. Feltételezték, hogy ez esetben a né
metek gyorsan előretörnének a román petróleumforrások felé, ami kitűnő al
kalmat jelentene a Romániával való leszámolásra. Werth Henrik vezérkar
főnök előterjesztette tervét, amely szerint, mialatt a német erők Bukovinán 
át Moldvába nyomulnának, a magyar csapatok jobb felől Erdély megszállá
sával biztosítanák a német támadó csoportosítás oldalát. Nyitott kérdés ma
radt azonban, hogy ki tartsa féken Jugoszláviát. Abban maradtak, hogy 
mindezekről hármas, német—olasz—magyar tárgyaláson kell majd dönteni/11 

A magyar vezérkar tehát a kormánnyal egyetértésben napirendre tűzte a 
következő revíziós programpontot. Hitlernek azonban egészen más terve 
volt. 

1939 augusztusának végén, a rendkívül feszültté vált német—lengyel hely
zetben, a magyar vezérkar a kedvező kárpátaljai bázisról szívesen megtá
madta volna Romániát, Hitler viszont Lengyelországot készült lerohanni. 
Ebben a magyar kormány — olasz tanácsra és bátorításra — nemhogy nem 
volt hajlandó közreműködni, de a németek átvonulási kérelmét is elutasítot
ta. A vezérkar azonban felajánlotta a Wehrmachtnak : kész közvetett segít
séget adni oly módon, hogy Lengyelország szövetségesét, Romániát megtá-

37 HIL. Az 1947. évi pár izs i béke előkészítő bizot tság ka tona i i ra ta i . VIII/12. Lengyel a l tá
bo rnagy val lomása . 
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mad j a..42 Amikor a németek támadásukhoz felvonultak a lengyel határon, a 
magyar vezérkar minden törekvését Erdélyre összpontosította, ezért csapa
tokat vont össze a román határon, de Hitler ezt a próbálkozást erélyesen le
intette, mert az ellenkezett saját terveivel. 

A vezérkar hatalma és befolyása az országon belül rendkívüli mértékben 
megnövekedett. Werth hivatalba lépésétől kezdve azért fáradozott, hogy a 
polgári vonaltól minden hatalmat a kezébe kaparintson. Az 1939. évi II. t e , 
az ún. „honvédelmi törvény" a politikai, gazdasági és a szellemi élet egész 
területén széles utat nyitott a katonai hatalom mindenhatósága számára. 
A vezérkar fokozatosan behatolt az államvezetésbe, mind nagyobb részt kö
vetelt az államhatalmi funkciók gyakorlásában. A külpolitikában nemcsak a 
kezdeményezés, de az utolsó szó jogát is magának vindikálta. Werth keresz
tülvitte, hogy a hadsereg-főparancsnoki állás megszűnjék, és a HM fonto-
sabb osztályai kettős alárendeltségbe, a vezérkarfőnök ellenőrzése alá ke
rültek.3 

Irányító befolyást vívott ki a vezérkar a többi minisztériumoknál is, ahol 
ügyosztályokat szervezett, s ezek élére vezérkari tiszteket állított. A töme
ges bevonultatások és a hadsereg felszerelését rögzítő program végrehajtása 
során a vezérkar diktatórikus hatalomhoz jutott a termelési ágakban és a 
munkaerőgazdálkodásban. A hadiipari termelésre igénybe vett állami és ma
gán üzemek élére katonai parancsnokokat állítottak. 

Mindezekhez a tőkés-földbirtokos uralkodó osztály azért járult hozzá, mert 
a hadsereg felfegyverzésének programja példátlan méretű hadiipari kon
junktúrát indított el. A vezérkar vált felelőssé (s ezt vállalta is) a tőkés ter
melés folyamatosságáért, biztonságáért és a profitigények fokozott kielégí
téséért. 

1941. január 11-ig a hadiipari megrendelések összege csak a hazai üzemek
nél 1 22i 796 000 P-re rúgott, de a hazai ipar nem tudta kielégíteni a hadse
reg sürgős igényeit, ezért a vezérkar Németországgal márciusig még 
23 247 426 P, Olaszországgal pedig 149 025 220 P összegű hadianyag-szállítás
ra kötött szerződést.44 Bérrögzítéssel és a munkások helyhezkötésével biz
tosította a zavartalan tőkés termelést. A nagyarányú bevonultatások és a 
hadiipar munkaerőszükséglete felszívták a munkanélküli tömegeket, de így 
is mutatkoztak zavarok. Jellemző, hogy ezek miatt a tőkés érdekeltségek 
már nem is a kormányhoz, hanem egyenesen a vezérkarhoz fordultak orvos
lásért. 

1940. november 11-én Bor Jenő vkszt. ezredes, a HM anyagi csoportfőnöke 
elnökletével értekezlet folyt, amelyen megjelentek a Kereskedelemügyi, 
Külkereskedelmi és Iparügyi Minisztérium megbízottjai, az Anyaggazdálko
dás Országos Központja, a Nemzeti Bank és néhány nagyvállalat képviselői. 
A tárgyalt probléma az volt, hogy a fegyverkezési program második üteme 
vége felé közeleg s a termelési ütem folyamatossága nem látszik biztosított
nak. A Weiss Manfréd gyár jelentette, hogy 1940 végéig leszállítja a lőszer
rendeléseket és akkor — ha nem történik intézkedés — 10 000 munkást kény
telen elbocsátani. Máshonnét is munkáselbocsátásokat jeleztek.45 Munkanél
küli tömegek képződése, s ezzel a belső társadalmi feszültség és a munkás
mozgalom növekedésének veszélye jelentkezett, amelyből az uralkodó osztály 
az adott külpolitikai szituációban mindennél jobban félt. A HM III. csfség 
ezért az javasolta, hogy növelni kell a hadianyag-kivitelt, s emellett a fel-

42 Ránk.1: i. m. 73. o. 
43 HIL. HM. — 300/ein. l /a . — 1940. 
44 H I L . I I I . c s f s é g — 3728 — 1941. 
45 H I L . I I I . c s f s é g — 60 529—1940. é s H M . I I I . c s f s é g — 14 231. — 1940. 
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szabaduló munkaerőt repülőgépmotor és harckocsianyagok gyártásában kell 
foglalkoztatni.46 

Végeredményben a megoldást a fegyverkezés fokozása és a fasiszta Né
metország számára nagyarányú bérmunkák vállalása jelentette. 

A vezérkarfőnök külön bíróságának felállítása kifejezte, hogy a vezérkar 
bizonyos ügyekben a polgári törvényeken kívül- és felülállónak tekinti ma
gát. Az 1940. évi XVIII. te. alapján a vezérkarfőnök emelt vádat, a katonai 
bíróság járt el mindazokban az ügyekben, amelyekről a törvény kimondta, 
hogy azok az „állam nemzetközi érdekeit sértik." Ilyen alapon kezdte meg 
működését ez a vészbíróság a fasizmus ellen küzdő legjobb hazafiak ellen, 
mint amilyenek a kommunista Schőnherz Zoltán, vagy a nem kommunista 
Bajcsy-Zsilinszky Endre is voltak. Katonai bíráskodás alá tartoztak a hadi
üzemek is. 

A vezérkar a hatalom minél teljesebb kisajátításáért folyó törtetése közben 
gyakran került ellentétbe a polgári politikusokkal és a hatalmi szervekkel. 
Jó néhányszor a legsúlyosabb kihatású külpolitikai ügyekben is sikerült ér
vényesítenie akaratát. A végső célok tekintetében nem is volt lényegi eltérés, 
de az eszközök, módszerek és időpontok megválasztásában ütközések adód
tak. Azzal, hogy a polgári diplomáciától függetlenül, vele párhuzamosan, 
vagy attól eltérő irányban tevékenykedett, a fejlettebb és óvatosabb polgári 
diplomáciát néha igen kellemetlen helyzetbe hozta. Primitívebb, erőszako
sabb politikájával az ország népének még nagyobb szerencsétlenséget, sú
lyos politikai károkat, végzetes kihatásokat okozott. 

Nagyon elgondolkoztató, hogy bár Werth Henrik megsejtette, mégis tuda
tosan vállalta a német fasizmussal való katonai együttműködés következmé
nyeit. Ö Lengyelország lerohanása után, tehát a német katonai sikerek fel
felé ívelése idején, a „szovjet szomszédságra való tekintettel" még 1939 őszén 
elkészítette a Duna—Tisza közének s a Dunántúl Balatonig terjedő részének 
kiürítési tervét.47 

A gyors lengyel vereség a vezérkarnál erősítette a német fasizmushoz 
fűződő illúziókat, és az a nézet vált uralkodóvá, hogy ,,a németekkel nem le
het ujjat húzni." A Róma—Budapest—Varsó tengely ábrándja végleg szét
foszlott és az új helyzet a vezérkart arra késztette, hogy egyértelműen és 
nyíltan kiáll j on a német fasizmussal való háborús együttműködés mellett.48 

Területi céljai egyelőre változatlanul Románia ellen irányultak. 
Az 1940 elején megint úgy ítélte meg a katonapolitikai helyzetet, hogy Né

metország az olajforrások miatt hadjáratra készül Románia ellen. Bár egy 
német átvonulás engedélyezése a nyugati hatalmak hadüzenetét is jelenthette 
volna, Horthy és Csáky külügyminiszter a vezérkarral együtt vállalták vol
na a háborús veszélyt. Werth kétféle javaslatot is kidolgozott: az egyiket 
német—magyar együttes támadás, a másikat német támadás esetére, mely 
Magyarországon való átvonulással történne. Teleky ez ügyben hármas talál
kozót kért Hitlertől, de Hitler nyersen elutasította. Ezt röviden így indokol
ta: 1. A békét meg kell őrizni a Balkánon, 2. Magyarország három napnál 
tovább úgysem tudna háborút viselni. 

Környezetében azt a gyanúját is kifejezte, hogy biztosan Anglia hecceli fel 
a magyarokat, mert érdeke, hogy égjenek az olajforrások.49 

Mussolinit is lebeszélte arról, hogy ebben az ügyben tárgyalásokba bocsát
kozzék a magyarokkal. Üzenetében utalt Magyarország gyengeségére, hogy 

46 HIL. HM. n i . csfség — 3728 — 1941. 
47 HIL. VKF. — 11/Om. biz. — 1. — 1939. 
48 HIL. Kádár Gyula visszaemlékezései. 3. o. 
49 Halder: Kr iegstagebuch, S tu t tgar t , Kohlhanirner , 1962. I. köt . 269—270. o. 
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egyedül még Jugoszlávia ellen sem tudna fellépni. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy „egy magyar támadás a Balkánra hozhatná Oroszországot, ami nagyon 
megfontolandó lenne", és ravaszul hozzáfűzte, hogy „a Balkánon a Duce-nak 
van elsőbbsége." Végül megjegyezte még, hogy „Magyarország Angliával 
egy szív, egy lélek."50 

Az elutasító magatartás oka valójában az volt, hogy Hitlert egészen más 
tervek foglalkoztatták, mint a magyar vezérkart. 1940 tavaszán éppen Fran
ciaországot készült lerohanni. 

Mégis, már május 7-én, Homlok ezredes, a berlini katonai attasé útján üze
net érkezett a német vezérkartól Werth címére, mely egy Románia elleni né
met—magyar támadás lehetőségét jelezte. Eszerint, egy közelebbről meg 
nem határozott esetben és időpontban, magyar csapatok a Bihar-hegységtől 
északra, míg a németek attól délre nyomultak volna előre Erdélyben.51 

A meglazult német—magyar kapcsolatok ismét megélénkültek. Megjelen
tek az országban az első német összekötő tisztek és tömegesen a Gestapo-
ügynökök, majd a vezérkar fokozatosan mozgósított, és júniusban úgy látta, 
hogy az olasz hadbalépés és Franciaország lerohanása után most már biz
tos a német győzelem.52 

Június végén a Szovjetunió visszakövetelte és viszakapta azokat a terü
leteit, melyeket Románia az intervenció idején szállt meg. A magyar vezér
kar megint támadni akart, de a német vezérkar erélyes közbelépésére le kel
lett szerelni a mozgósított erőket.53 

1940. augusztus 30-án —• mint ismeretes — a Bécsben összeült német— 
olasz fasiszta döntőbíróság Magyarországnak ítélte a vegyes lakosságú 
Észak-Erdélyt. Ennek fejében a magyar kormány most már mindenestül el
kötelezte magát a német fasizmusnak. Súlyos feltételű gazdasági egyezményt 
írt alá és csatlakozott e hármas egyezményhez. 

Egy augusztus 19-i keltezésű vezérkari irat érdekes módon világít rá a ma
gyar vezérkar zavaros középhatalmi ábrándjaira. Kivonatosan ezeket tartal
mazza : 

„1. A nemzetközi feszültség az angol világbirodalom részbeni, vagy egész-
beni legyűrésével még nem fog nyugvópontra jutni, mert az angolszáz ha
talmak nem fognak oly könnyen hatalmuk elvesztésébe belenyugodni, ha
nem minden lehetőséget megfognak ragadni, hogy Európában a békétlensé
get továbbra is fenntartsák. Ezért előbb-utóbb előtérbe fog lépni Kelet- és 
Délkelet-Európa kérdése. Mindkettő ütközőpontjában Magyarország áll. 

2. Délkelet-európai kérdés kapcsán nem szabad szem elől téveszteni, hogy 
Jugoszláviával szemben még követeléseink vannak (elsősorban a Duna—Ti
sza köze), másrészt a középhatalommá vált Magyarországnak már tengerre 
is szüksége lesz. 

3. A kelet-európai kérdéssel kapcsolatban csak arra kívánunk rámutatni, 
hogy az Erdélytől és Dobrudzsától megfosztott Románia katonailag oly cse
kély értéket fog képviselni, hogy Oroszországgal szembeállítva már egyálta
lán nem fog tudni akadályt képezni. Ennek közvetlen következménye, hogy 
az orosz nyomás nemcsak közvetlen, közös határszakaszunkon fog érvénye
sülni, hanem ilyen vonatkozásban a leendő Románia ellenálló szerepét is Ma
gyarországnak kell átvennie . .." stb.54 

50 Uo. 
51 Uo. 280. O. 
52 HIL. Az 1947. évi párizsi békeelőkészítő bizottság katonai iratai. IV. dob. A/VI/3. A né
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A primitív külpolitikát folytató és irreális ábrándokat tápláló vezérkar 
hatalmának mértéktelen megnövekedése a viszonylag józanabb politikuso
kat, köztük Teleky Pál miniszterelnököt, bosszúsággal és aggodalommal töl
tötte el. 1940 szeptemberében ezt írja memorandumában: „Magyarországon 
jelenleg két kormányzati apparátus és két kormányzat van: az egyik a tör
vényes, a másik a közigazgatás majdnem minden ágára kiterjedő katonai 
kormányzat, melynek működését a törvényes kormányzat áttekinteni és el
lenőrizni nem tudja.55 

Az államvezetés jelentős részében átcsúszott a vezérkar kezébe. A vezér
karnál pedig egyre nagyobb lett a német vezérkar összekötő tisztjeinek sze
repe. Ezek igyekeztek oda hatni, hogy a magyar parancsnokokat olyan sze
mélyek váltsák fel, akik —< úgymond — németországi tapasztalatokkal ren
delkeznek, ki nem mondva pedig, és megítélésük szerint, alkalmasak a né
met fasizmussal való együttműködésre. 

Törekvésük nyomán tényleg sok ilyen személycsere történt, az új parancs
nokok a hivatalukban talált régi, tapasztaltabb német összekötő tisztekkel 
szemben nem tanúsítottak ellenállást, hanem alávetették magukat ezek irá
nyításának, tanácsaínak.56 

„Legfelsőbb helyen különös súllyal kívánták meg, hogy a magyar—német 
katonai együttműködésben a legjobb viszony alakuljon ki, s ez még akkor 
is fennmaradjon, ha a politikai vonalon bármely okból homályosodások, vagy 
súrlódások állnának elő. Ezt Werth a vezérkar előtt több ízben is kihirdette" 
— olvassuk László Dezső vallomásában.57 

A Jugoszlávia elleni támadásban a magyar vezérkar teljesen alávetette 
magát a német befolyásnak. Bartha és Werth erőszakolták ki a részvételt, 
a döntő szót pedig Horthy mondta ki. Miután ő március 28-án elküldte bele
egyező válaszát Hitlernek, Kinczel tábornok útján még aznap este Budapestre 
érkezett Haldernek, a szárazföldi német hadsereg vezérfőnökének Werth-
hez intézett levele, melyben öt hadtest részvételét kérte a támadásban. A 
Jugoszlávia elleni katonai együttműködés terve nem volt új, mert az Haider 
és Werth között már 1940 őszén felmerült.58 

Az együttes támadás lezajlása után csalódást keltett, hogy Hitler a beígért 
Bánátot nem engedte át Magyarországnak, s a vezérkar arra a következte
tésre jutott, hogy a további hitleri támadást az eddiginél sokkal nagyobb 
áldozatokkal lehet csak kiérdemelni. Ismeretes Werth május 6-án kelt memo
randuma, melyben a fegyveres semlegesség feladását és a fasiszta Német
ország háborújához való csatlakozást sürgette. Emellett Werth a vezérkar 
tisztjeit pszichikailag felkészítette a Szovjetunió elleni támadásra. 

1941 áprilisának végén a VKF. 2. osztály egyik bizalmas tájékoztatója a 
következőket jelentette: „Az orosz hadsereg a jelenlegi állapotában egy 
nagyszabású háború viselésére nincsen felkészülve, a szovjet kormány min
denképpen el akarja kerülni a Németországgal való konfliktust. Orosz táma
dó szándék tehát nem áll fenn.59 

Mégis, május végén Werth egy tábornoki és vezérkari hadijátékot veze
tett le, melynek elméleti színtere Galícia és a Kárpát-határok voltak. Ennek 
kapcsán mondta: „Vegyék komolyan a helyzetet, mert rövidesen számolni 
kell a Szovjetunió elleni háborúval, ahol minden valószínűség szerint nem 
maradhatunk semlegesek.60 

55 Horthy Miklós t i tkos i ra ta i . Budapes t , Kossu th Könyvk iadó , 1962. 238. o. 
56 HIL. Az 1947. évi párizsi békeelőkészítő bizottság katonai iratai. IV. dob. A/VI/3. A né
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1944. június 19-én Halder Mátyásföldön közölte Werthhel és László Dezső 
ezredessel, hogy Németország néhány nap múlva megindul a Szovjetunió 
ellen: készüljön fel Magyarország is.61 

Ismeretes, hogy Magyarország hivatalosan nem kapott szerepet a „Barba-
rossa"-tervben, csupán Románia és Finnország, de a német vezérkar — mint 
a fentebbi adat is mutatja — azért számított a magyar hadsereg szolgála
taira. Arról volt szó csupán, hogy Hitler a magyar kormány önkéntes ajánl-
kozását akarta kivárni, mert nem akart alkalmat adni újabb területi igény
bejelentésére. Jól számított. Igaz, hogy a Bárdossy-kormány a háborúba lé
pést eleinte a németek felkéréséhez kötötte, de a katonai felső vezetés az 
önkéntes felajánlkozás híve volt, és ez az akarat döntött. Ürügyül — tudva
levően —• a kassai provokációt használták fel. A hadüzenetnek Horthyval és 
a Minisztertanáccsal való elfogadtatása után Werth és a vezérkar hadműve
leti csoportfőnöke, László ezredes azon voltak, hogy ,,ha már hadüzenet van, 
minél nagyobb erővel kell belépni, hogy gyors legyen a döntés."62 

Werth három hónappal korábban kinyilvánított katonapolitikai elve még 
bizonyos mérsékletet és a „külön magyar szempontokat" tükrözte. 1941. áp
rilis 18-án a Legfelső Honvédelmi Tanács elé terjesztett és a „Huba III." 
fedőnevet viselő hadseregfejlesztési tervét a következőkkel indokolta: „Ka
tonapolitikai szempontból igen fontos, hogy a jelenlegi háború befejezésekor, 
sőt annak elhúzódása esetén, már annak folyamán is oly hadsereggel rendel
kezzünk, mely kellő tekintélyt biztosít hazánknak."63 Feltűnő, hogy Werth itt 
még a háború elhúzódásával is számolt. Júniusban már mindent egyetlen 
lapra, a németek villámháborús győzelmére tett fel. Haldernak a vezérkarok 
közti tárgyalások során megígérte, hogy nyolc hadosztályt fog az arcvonalra 
küldeni. Hogy mégis csak a gyorshadtesttel történt meg a német táma
dáshoz való csatlakozás, annak az volt az oka, hogy júniusban még csak ez 
volt az egyetlen, hadviselésre alkalmas magasabbegység. Ekkor indult csak 
meg a hadseregfejlesztés harmadik üteme (1938 óta) és a hadsereg fegyver
zetében, felszerelésében még sok lényeges pótolni való volt. Werth és a ve
zérkar néhány hangadója azonban sürgették a háborús erőfeszítések fo
kozását. 

Augusztus végén a fővárosba érkezett Homlok ezredes, a berlini katonai 
attasé, és jelentette Werthnek: ha a kormány Nagy-Magyarország visz-
szaállítását akarja továbbra is, elérkezett az utolsó időpont nagyobb magyar 
erők alkalmazására, nehogy a többi kis államok a várható győzelem esetén 
Magyarország előtt fölözzék le a tejfelt. 

Werth egyetértett és kijelentette, hogy ő legutolsó emlékiratában majd
nem hasonló módon fejezte ki a nézetét. Werth ezután vezérkari megbe
szélést hívott egybe, melynek célja egyúttal Haider tájékoztatása is lett volna 
a jelenlevő Homlok ezredes útján. A vezérkarfőnök kijelentette, hogy Ma
gyarország nyolc elsővonalbeli, vagyis arcvonalra bevethető seregtesttel ren
delkezik. Közölte, hogy a gyorshadtest leváltására három hadosztályt lehet
ne adni. Ezzel kapcsolatosan László Dezső — mint saját maga írja — úgy 
vélte, hogy ezt a három magasabbegységet a Balkánra kellene küldeni, ahol 
megszálló erő lehetne.64 (Érdekes, hogy ez az utóbbi gondolat később — már 
a német vezérkar konkrét kívánságaként — többször is felmerült.) 

Keresztes-Fischer belügyminiszter tudomást szerzett a vezérkar titkos tár
gyalásairól és heves támadást indított Werth ellen, ugyanakkor Bárdossy mi-

61 HIL. in . dob. A/II/2. László Dezső vallomása. 
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niszterelnök Werth legutóbbi, pimasz hangú memoranduma miatt fordult pa
naszlevéllel Horthyhoz. 

Werth memorandumán az egyébként németbarát és háborúspárti Bárdos-
sy is annyira felháborodott, hogy alaposan eláztatta őt Horthynál. A Ránki 
György által publikált panaszlevélből idézek: 

„A m. kir. honvédség vezérkari főnöke emlékiratában felelősségre vonta 
a kormányt, mert Magyarország kénytelen-kelletlen és csak effektív megtá-
madtatása (Kassa) után lépett be a háborúba, de akkor is csak kis erőkkel, 
ami Magyarország részére nehezen jóvátehető politikai hátrányt jelent." Ez
után Werth azt fejtegette, hogy ez a mulasztás a németeknek nagy véráldo
zatába került, fékezően hatott, s hogy ennek kihatásait és jelentőségét az or
szág majd a háború után fogja megtudni, illetve akkor várható a németek 
szemrehányása. 

Bárdossy felháborodottan hangsúlyozza levelében: „a német hadsereg ne
vében emel vádat ellenünk" — majd így folytatja: ,,A legkisebb jel sincsen 
arra, hogy német részről kifogásolnák, vagy kifogásolták volna a szovjet 
elleni háborúban vállalt fegyveres részvételünk mértékét, de még ha ez így 
is lenne —• amit semmi esetre sem lehet tényként elfogadni —, akkor is szin
te elképzelhetetlen és mindenesetre példa nélkül álló, hogy éppen legmaga
sabb magyar katonai szerv emeljen vádat saját országának felelős kormány
zata ellen." Ezúttal Horthy Werth ellenében nekik adott igazat, mert meg
értette, hogy a vezérkar már nemcsak a Minisztertanács, de az ő saját „leg
főbb hadúri" jogát is megpróbálja kisajátítani. Horthy akkor komolyan meg
haragudott és kijelentette: „A vezérkar ne politizáljon."''5 Werthet ezért me
nesztette és helyébe 1941. szeptember 5-től a megfontoltabbnak és amellett 
igen tehetségesnek mondott Szombathelyi Ferencet állította. 

Míg Werth fenntartás nélkül, 4—5 hadtest önkéntes felajánlását sürgette 
a kormánynál, hogy a német fasizmus remélt, végső győzelme után elegendő 
érdem legyen a jutalmazásra, Szombathelyi eleinte igen óvatosnak mutat
kozott. 

Első katonapolitikai koncepciója a különcélúságot tükrözte és hasonlított 
ahhoz, amelyet a hadseregfejlesztési terv 1941. április 18-i indokolásából 
idéztem: „Kímélni kell az erőket, ha már beavatkoztunk a háborúba, hogy 
minél több erőt tudjunk tartalékolni az utolsó időkre, mert ha van erőnk, 
ezzel tudjuk biztosítani az ország fennmaradását. Lehet, hogy kisháborúkat 
kell majd vívni a végén szomszédainkkal."66 

Óvatosságánál is erősebb volt azonban opportunizmusa, engedékenysé
ge a német követelésekkel szemben. így eshetett meg, hogy amit Werth ga
vallérosan megajánlott Hitlernek, de teljesíteni nem tudta, azt Szombathe
lyitől megkapták a német fasiszták. Egész hadsereget áldozott fel az olda
lukon. Megnyilatkozásai arról tanúskodnak, hogy teljesen távol állt tőle egy 
nemzeti ellenállás gondolata, és egész magatartását a megalkuvás szelleme 
hatotta át. így vélekedett: „Harcolni kell a németek túlkö vetélései vei szem
ben és a magyar jobboldallal, de azokkal szemben is, akik minden áron 
ujjat akarnak húzni a németekkel. A fal mellett kell haladnunk, mert ha 
sokat huzakodunk velük, megszállnak és akkor nincs megállás."67 

Horthy 1941 szeptemberében Hitlernél járt Bárdossyval és kialkudta, 
hogy a súlyos veszteségekre való tekintettel csak négy hadosztály maradjon 
kint, megszálló erőként. A vezérkarok közti tárgyalások során Szombat
helyi ugyanakkor galíciai területre jelentett be igényt, amelyre az indokolás 
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szerint „taktikai előtér"-ként volna szükség. Hitler megértőnek mutatkozott 
és kilátásba helyezte a kérésnek politikai úton való elintézését. Ekkor újabb 
— ezúttal csendes •— ellentét zajlott le a polgári és a katonai diplomácia kö
zött. A kormány tudomást szerezve a vezérkar igényéről úgy döntött, hogy 
nem kéri a galíciai területeket Hitlertől. 

A német ellenszámla azonban még az ügy lezárása előtt megérkezett: két 
újabb megszálló hadosztályt és műszaki alakulatokat kértek és meg is kap
ták. 

1942. január 8-án elvi megegyezés jött létre Horthy és Ribbentropp között 
Magyarországnak a keleti fronton való fokozott erőfeszítéseit illetően, s ab
ban állapodtak meg, hogy a részvétel mérvét majd a katonai vezetők fogják 
megbeszélni. Ezen az alapon Keitel már január 20-án Budapestre érkezett és 
megkezdte a konkrét tárgyalásokat Barthával és Szombathelyivel. 

Szombathelyi ennek kapcsán előzetesen már így vélekedett: „az 1942-es 
év meg fogja hozni a végső döntést, a győzelmet a németeknek a keleti 
fronton. Ha a magyar királyi haderő részvételével a német hadvezetőség 
nem lesz megelégedve, akkor Magyarország hátrányba jut -a békekonferen
cián Romániával szemben. Ezért a kiküldendő haderők száma tekintetében 
minden további nélkül el kell fogadni a német álláspontot és a vita közép
pontjába e haderők felfegyverzésének kérdését kell állítani."68 

Keitel mértéken felüli követelései azonban még a vezérkart is megdöbben
tették. Kiitűnt, hogy Werth előzőleg nemcsak hogy informálta már a német 
vezérkart a maximális lehetőségekről, hanem azt erősen el is túlozta, hogy 
a magyar hadsereg — mint szövetséges —• minél kedvezőbb színben tűnjön 
fel a németeknek. Ezért még a kiképzésre és felfegyverzésre váró, egyelőre 
csak papíron létező kerethadsereget is felajánlotta. Nehéz viták után Szom
bathelyiek végül is 9 könnyű- és egy páncélos hadosztályban egyeztek meg a 
már szovjet területen működő 5 megszálló dandáron felül. Ez tényleg a ma
ximális lehetőség volt. Sőt, mivel az odaígért hadosztályok fegyverzet és fel
szerelés, de legfőképpen páncélelhárító fegyverek tekintetében igen hiányo
san voltak ellátva, szóbelileg abban állapodtak meg, hogy a németek a 
hiányzó anyagot utólag majd kiküldik az arcvonalra. Ez a garancia nélküli 
ígéret aztán teljesítetlenül maradt. 

Szeptemberben a német és a magyar vezérkar megállapodott abban, hogy 
magyar részről további két megszálló hadosztályt küldenek ki. Kállay mi
niszterelnök igyekezett ez elől kitérni, de Szombathelyi a tárgyalások során 
úgy nyilatkozott, hogy „két hadosztályt nyugodtan ki lehet állítani" —, s ezt 
a Legfelső Honvédelmi Tanács meg is szavazta.69 

Katonai részről Nagy Vilmos honvédelmi minisztersége alatt merült fel 
először, hogy a háborúból való esetleges kilépést elő kellene készíteni. 1942 
telén már Horthy is tett olyan kijelentést, hogy a német győzelem már két
séges előtte, ha ezen a télen nem tudták leverni az oroszokat.70 

Nagy Vilmos 1943. január 12-én, Göring születésnapján tudta meg: komoly 
bajok, nehézségek vannak a németeknél. Ennek hatására nem volt hajlandó 
intézkedést tenni sem a 2. hadsereg pótlására, sem a megszálló hadosztályok 
kiegészítésére, amint azt a német részről kívánták.71 A vezérkar a voro
nyezsi katasztrófában csak katonai problémát látott, politikait nem. 

Keitel 1943 februárjában három magyar hadosztályt kért Szerbiába, amit 
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Kállay a Donnál elszenvedett szörnyű veszteségre hivatkozva kereken meg
tagadott.72 Szombathelyi számára tetszetős gondolat volt a magyar erők egy 
részének a Balkánon való összpontosítása. Ügy gondolta, hogy az angolok 
balkáni partraszállását Románia átállása követné, s ez esetben célszerű len
ne magyar csapatok jelenléte ebben a térségben. 

Az olaszországi, 1943 júliusában történt események nemcsak a polgári poli
tikusoknál, hanem a vezérkarnál is megrendülést okoztak. Szombathelyi, aki 
a hangulatok embere volt, hívatta Kádár Gyulát, a VKF. 2. osztály akkori 
vezetőjét és közölte vele, hogy elérkezett az idő a különbéke és a háborúból 
való kiválás érdekében a legrövidebb időn belül cselekedni.73 

Törökországba akarta meneszteni a vezérkar egyik tisztjét, Tömösi alezre
dest, hogy tárgyaljon az angolszászokkal, Kállay tudomást szerzett a vezér
karfőnök szándékáról és erélyesen megakadályozta a vezérkar illetéktelen 
külpolitikai tevékenységét. Különben is, polgári vonalon már ősz óta folytak 
tapogatózások a kiugrás lehetőségei felől. Ismét jelentkeztek tehát a polgári 
politika és a vezérkar közti hatásköri ellentétek. 

Csatay, az új honvédelmi miniszter augusztusban bemutatkozó látogatást 
tett Hitlernél, aki az olasz események miatt újból felvetette, hogy Ma
gyarország vegyen részt a Balkán megszállásában. Csatay és a vezérkar a 
teljesítés mellett volt. Szombathelyi a szeptember 4-i Koronatanácson így ér
velt: 

1. A németek nehéz helyzetében segítünk, viszont ők hazaengedik a Szov
jetunióból a megszálló erőket. 

2. Úgysem szabadulhatunk a németektől, s meggondolandó, hogy ma még 
Németország az egyetlen gát a bolsevizmus ellen.74 

Horthyt meg is győzte, de a szeptember 8-i olasz fegyverszünet hatására 
polgári tanácsadóinak sikerült őt lebeszélni erről. Szombathelyi azonban köz
ben a kormány felhatalmazása nélkül is megígérte a német katonai attasé
nak, Pappenheim tábornoknak, hogy teljesíti Hitler kívánságát; három had
osztályt küld Tito elleni hadműveletekre a Balkánra. Az attasé befejezett 
tényként adta ezt hírül Hitlernek. 

Szombathelyi ígérete mögött az az elgondolás húzódott meg, hogy hat had
osztályt haza lehetne rendelni, hármat pedig a Balkánra küldene, mely az 
angolszászok partraszállásakor átállhatna, s magva lehetne az új magyar 
hadseregnek. Kállay és Horthy azonban a kérdés megvitatása után elvetet
ték javaslatát, és helyt adtak az ellenérveknek: 

Űj hadszíntéren, új érdekeltség keletkeznék, amely talán a jelenleginél is 
nagyobb veszteséggel járhatna, s emellett az angolok partraszállására sin
csen biztosíték. 

Szombathelyi tehát utasítást kapott, hogy tagadja meg a kérést. Közben 
Szombathelyit meghívták a főhadiszállásra. Pappenheim kísérte őt, s a ma
gyar vezérkar főnöke csak a vonaton tudta vele közölni az elutasítást. A ka
tonai attasé kínos helyzetében dühöngött, Szombathelyi pedig az ódiumot az 
államvezetésre hárította.75 

Pappenheim ezután egy összefoglaló jelentést készített, amelyben a ma
gyar kormányt és a katonai vezetést megbízhatatlannak nyilvánította. Jelen
tését a magyar megszálló erők mellett működő német összekötőnek is meg
küldte, de az téves címzés folytán a magyar parancsnoksághoz került, ahon-
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73 HIL. T a n u l m á n y g y ű j t e m é n y . 2556. Kádár Gyula v isszaemlékezései . 330. o. 
74 Ránki: i. m. 190. o. 
75 HIL. Kádár Gyula v isszaemlékezései . 332—333. o. 
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nét jelentették az ügyet a német főhadiszállásnak. Pappenheimet menesztet
ték, s Greiffenberg tábornok lett az utóda.76 

A kiugrás fel-felbukkanó gondolata a legsúlyosabb ellentmondások szöve
vényében vergődött. 

Bajcsy-Zsilinszky Endre Kállayhoz írt levelében a katonai vezetés és a 
polgári kormányzat hatalmi viszonyát így jellemezte: „ . . . szóvá teszem — 
nem tudom hányadszor —• a katonai kamarilla halálos veszedelmének kérdé
sét. Nem Imrédy, nem Szálasi, nem a vicek-vacak polgárháborús tisztviselői 
horda fricskával elintézhető íróasztal lázadása itt az igazi baj, hanem az al
kotmányos hatalom lassú átcsúszása a katonai kamarilla kezébe. . . A ma
gyar miniszterelnöknek már arra nincsen hatalma, hogy érvényt szerezzen a 
magyar alkotmányos jogkörének az alkotmányellenes és a magyar nemzet 
életére nézve halálosan veszedelmes katonai oligarchiával szemben."77 

E levélben még a katonai vezetésben és a hadseregben gyökeres változáso
kat követelt. 

Mint már korábban említettük, a vezérkar a gazdasági élet irányításában 
is diktatórikus hatalomra tett szert. A vezérkar kötötte a hadiszállításokra 
vonatkozó szerződéseket a németekkel és a hazai üzemekkel, a magyar tőkés 
osztály pedig rendkívül érdekelt volt a hadiipari konjuktúrában, amely vi
szont túlnyomórészben a német nyersanyagszállítások és megrendelések 
függvénye volt. Csatay 1943 végén a Minisztertanács előtt kijelentette: ,,A 
hadfelszerelési szállítások tekintetében teljesen ki vagyunk szolgáltatva a 
németeknek, mert ha ezek a szállítások teljesen leállnak, leáll egész hadi
iparunk is."78 Ebből a halálos összefonódásból a tőkés uralkodó osztály és a 
vezérkar nem is tudott már többé kibontakozni. 

1943 októberében Kádár Gyula, a VKF. 2. osztály vezetője kapott elsőíz
ben jelzést a pozsonyi katonai attasé útján arról, hogy a németek megszállni 
készülnek a már teljesen megbízhatatlannak tekintett Magyarországot. Ké
sőbb egy náci funkcionárius kereste fel Kéry Kálmán vezérkari ezredest az
zal, hogy soroljon fel 40 olyan magas rangú tisztet, akik német megszállás 
esetén betölthetnék a honvédség kulcspozícióit. Mindkét vezérkari tiszt jelen
tette a dolgokat Szombathelyinek s ezekről Csatay is tudomást szerzett, de 
egyikük sem vette komolyan a veszélyt. Csatay úgy vélekedett, hogy a néme
teknek minden emberükre a fronton van szükségük. Kállay miniszterelnök 
megszeppent és így nyilatkozott: 

„Ne ingereljük őket, a kitartást hangoztassuk." Horthyt is informálták a 
veszélyről, aki pillanatnyi felbuzdulásában így hősködött: „Ha megszánná
nak ellenállok, magam fogok a csapatok élére állni. Ha csak két napig tart is 
az ellenállás, hasznos lesz a nemzet jövőjére."79 Am, amikor ütött az óra, e 
szándékaiból semmit sem igazolt. Az állami felső vezetés nemhogy a meg
szállás elleni cselekvésig, de a szakítás komoly elhatározásáig sem tudott el
jutni. 

1943 végén Szombathelyi a kormány tudtával Hitler főhadiszállására uta
zott, hogy kieszközölje a magyar csapatoknak a Kárpátokra való hátravo
nását. A szándék az volt, hogy minden eshetőséggel számolva, kivonják a 
magyar csapatokat a szoros német felügyelet és a beékelődés alól. Hitler 
könnyedén elvetette a magyar előterjesztést, mert úgymond, ha ő a Kárpá
tokig engedné az oroszokat, elvesztené a háborút. Erről szó sincs. Még 50 

70 TJo. 336. O. 
77 Az 1947. évi párizsi békeelőkészítő bizottság katonai iratai. VI. dob. Bajcsy-Zsilinszky 
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hadosztály és új fegyverek állnak a rendelkezésére, a tavasszal döntő táma
dást indít és befejezi a háborút. Hozzátette még, hogy ennél az offenzívánál 
a magyarokra nem is lesz szüksége. 

A magyar kíséretben levő Homlok és Kádár vezérkari ezredesek a német 
vezérkari tisztekkel való érintkezéseik során Hitler kijelentéseivel merőben 
ellentétes értesüléseket és benyomásokat szereztek. Jelentették Szombathe
lyinek, azonban ő hazatérve mindezekről hallgatott, s csak Hitler hencegéseit 
továbbította. Ennek nyomán a felsőbb körökben új, ostoba bizakodás tá
madt.80 Pedig — korábbi állásfoglalásától eltérően — már a berlini katonai 
attasé, Homlok Sándor vezérkari ezredes is tárgyilagos jelentéseket küldött 
Budapestre, és már hosszabb idő óta jelezte, hogy a németek erőfeszítéseik 
végéhez értek.81 

Ekkor jelent meg a színen Vörös János tábornok, aki memorandumot inté
zett Szombathelyihez s ebben leszögezte: semmi kétség, a németek nyerik 
meg a háborút. Nehézségeik csak átmenetiek s az új fegyverek bevetése csak 
rövid idő kérdése. Mély sajnálattal állapítja meg, hogy a magyar kormány 
mind jobban eltávolodik a németbarát irányzattól, nem vesz részt azzal az 
erővel a háborúban, ahogy azt tehetné. Figyelmezteti Szombathelyit, hogy a 
balratolódó politikáért (?) a végén ő is felelni fog. Felkéri őt, vesse latba be
folyását, hogy a magyar politika ne térjen le arról az útról, amely a nem
zet jövője szempontjából egyedül helyes. Szombathelyi dühös is volt, csodál
kozott is, hogy őt az anyagi csoportfőnök kioktatja és megfenyegeti. Azt vá
laszolta vissza Vörösnek, hogy politikai vonatkozású megállapításai túlesnek 
hatáskörén. Vörös János megsértődött, egészségügyi szabadságra ment, de 
azt nem töltötte le, hanem röviddel a német megszállás előtt szolgálattételre 
jelentkezett. Összebékültek Szombathelyivel s ő lett a székesfehérvári had
testparancsnok.82 Szombathelyi pár nap múlva bebizonyította, hogy valóban 
nem szorul oktatásra, mert a legmesszebbmenőkig kész meghajolni Hitler 
szándékai előtt. 

A német megszállás előtti napokban sűrűsödtek a veszélyt jelző hírek és 
Szombathelyi Csatay miniszter kívánságára felvilágosítást kért a német ka
tonai attasétól. 

Greiffenberg távollétében helyettese, Futterer tábornok késve és a sértet
tet játszva, kitérő választ adott. 

Ezután Horthyt, Csatayt és Szombathelyit, vagyis az államfőt és a leg
felső katonai vezetést Hitler Klessheimbe rendelte, s az ismert körülmények 
között végrehajtotta a megszállást. Szombathelyi befolyásának fő része volt 
abban, hogy az eleinte vonakodó Horthy beletörődött Hitler szándékaiba és 
engedett azoknak. Március 19-én a vezérkarfőnök Horthyval és Csatay val 
hazafelé tartva a különvonatról ezeket táviratoztatta Budapestre: 

„A németeket barátságosan kell fogadni, ellenállni nem szabad, csapatokat 
a laktanyákban vissza kell tartani."83 

írásbeli vallomásában mentségül a következőket hozta fel: 
1. Hitler megígérte (!), hogy függetlennek tekinti az országot s csak át

meneti a megszállás, amíg másik kormány alakul. 
2. A csapatok helyzete úgyis lehetetlenné tete volna az ellenállást, s Hitler 

kijelentette: ha a megszállással kapcsolatosan ellenállást fejtetnénk ki, a né-
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met csapatokon kívül szlovák és román csapatok is részt vennének a megszál
lásban. 

3. A kormányzó személyét sértetlenül hazahozni létérdek volt. Nélküle 
nem volt cselekvőképes a kormány. 

E pontok elemzése semmit sem módosíthatna a legsúlyosabb tényeken, 
hogy a katonai vezetés és a kormány a legelemibb védelmi intézkedéseket 
sem tette meg a fenyegető nemzeti szerencsétlenség elhárítására, bekövetke
zésekor pedig minden ellenállás nélkül behódoltak a megszállóknak. 

Kállay, kinek „hintapolitikáját" a németek régóta ellenőrizték, a megszál
lás első hírére személyében is fenyegetve érezhette magát. Első gondolata 
az volt, hogy Debrecenbe repül és ott a már mozgósított két hadosztállyal 
ellenállást kezd. Szándéka azonban szalmalángként lobbant el. Mogyoróssy 
tábornok, a repülőerők parancsnoka és Hellebronth tábornok könnyűszerrel 
lebeszélték azzal, hogy éjszaka nincs felszállásra alkalmas repülőtér, s hogy 
mire elindulna, már meg lesznek szállva a repülőterek. 

Ezen a napon előtérbe léptek a vezérkar régi rossz szellemei, mint Rácz 
Jenő, Sztójay Döme és a Gestapo ügynökévé aljasodott Ruszkay Jenő. Han-
kovszky Gyula altábornagynál, a hadműveleti csoportfőnöknél megbeszélés 
folyt, s a meghívott vezérkari tisztek valósággal ujjongtak a megszállás miatt. 
Hankovszky kijelentette: ,,Itt most a Führer parancsol." Deák vezérkari ez
redes így nyilatkozott: „Egyetlen ellenség az orosz, a német védelmez ben
nünket. Hálásnak kell lennünk, s legkevesebb, minden erőnkkel segítsé
gükre lennünk.'84 

Az egybehívott kormánytanácson Kállay kormánya lemondott. Csatay is 
leköszönt a miniszterségről,* de Horthy kérésére utóbb mégiscsak vállalta a 
Sztójay-féle kormányban is a honvédelmi tárcát. Csatay, aki korábban még 
a németekkel való együttműködés híve volt, a megszállás óta érzelmileg és 
a katonapolitikai célok tekintetében szembekerült a németekkel. A fegyve
res szembefordulásig azonban képtelen volt eljutni. Az út, amelyet végig
járt, mindössze a Teleky Páléhoz hasonló gesztusig vezette el. Október 15-ét 
követően, a Gestapo fogságában önkezével vetett véget életének. 

Amikor a megszállást követően Kéry Kálmán vezérkari ezredes a mozgó
sított 1. hadsereghez került vezérkari főnöknek, Csatay ismertette vele el
gondolását: „Az 1. hadsereg feladatát abban látom, hogy az orosz hadsereget 
a Kárpátok előtt, vagy a Kárpátokban addig visszatartsam, amíg az angol
szászok délről, vagy délnyugatról közelebb érnek. Akkor a német ellenrend
szabályok, melyek átállásunk ellen bevezethetők, már csak korlátoltak le
hetnek, és a németek ellen való fordulásunk sokat ígérő lesz."85 

Valóban megkezdődött annak a katonai szándéknak a végrehajtása, mely
hez Szombathelyi 1943 végén Hitler hozzájárulását kérte. A megszálló csa
patokat és a felvonultatott 1. hadsereget a katonai vezetés igyekezett a Kár
pátok északkeleti szakaszán összpontosítani s fokozatosan elérni azt, hogy 
ne ékelődjenek a magyar hadosztályok közé német egységek. Szemmel lát
ható volt a németek ellentétes törekvése s ennek volt betudható, hogy a Var
sótól délre eső térségbe szorult négy magyar hadosztály kivonását csak szep
tember második hetében lehetett megkezdeni. Náday vezérezredest leváltot
ták hadseregparancsnoki posztjáról, mert tudták róla, hogy az angolszász 
orientáció híve. Utóda Beregfy vezérezredes lett, de még ő is tartotta magát 
a magyar felső vezetés utasításához. A Kolomea—Sztanyiszlav közötti vesz
teséges harcok után nem a németek által kijelölt Prsemysl—Sztrij vonalra 
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vonult vissza, hanem a Kárpátokra húzódott a hadsereggel, amiért az elöl
járó német parancsnokság követelésére őt is le kellett -váltani."86 

A magyar felső vezetés azonban mindaddig nem akarta megszakítani a né
met fasisztákkal való katonai együttműködést, amíg az angolszászok útján 
nem sikerül fegyverszünetet kötni. Addig is legfőbb ellenségnek a Szovjet
uniót tekintette. Ez az abszurd álláspont a vezetés primitív politikai érzéké
ről tanúskodik, hiszen — mint nemsokára megtudhatták — a fegyverszünet 
legelső és elengedhetetlen feltétele csakis a szakítás és a német fasizmussal 
való fegyveres szembefordulás lehetett. A Csatay által képviselt elgondolás 
tehát 1943-hoz képest kibontakozásra alkalmas, új elemet nem hozott, s a 
politikai és katonai cselekvés feltételei pedig a megszállás után csak rosz-
szabbodtak. 

A kiugrás előkészítésére — a vezérkarnál és a hadseregben — elsősorban 
személyi cserékre lett volna szükség. Volt is ilyen bőven, csakhogy most már 
a németek határozták meg, hogy kik kerülhetnek a vezetésbe. 

Április közepén német követelésre meneszteni kellett Szombathelyit, Hor
thy előbb Lakatost nevezte ki, de Greiffenberg útján a német vezérkar tilta
kozását jelentette be. Ruszkay útján tudatták, hogy László Dezső, vagy Vö
rös János lenne az, akiben megbíznának. Sztójay miniszterelnök támogatásá
val Vörös János lett a vezérkar főnöke. Egyúttal vezérezredes lett és kíván
ságára a hadsereg-főparancsnoki funkciót is reá ruházták.87 Hitlernél tett 
tisztelgő látogatása alkalmával megígérte: „az árulókkal" erélyesen leszá
mol. Magatartásával, működésével bizonyítani igyekezett, hogy rászolgál Hit
ler bizalmára. Csak a román kiugrás után torpant meg egy pillanatra, de ez 
sem érlelte meg benne a szakítás szándékát, hanem a lehető legkárosabb kö
vetkeztetésekre és elhatározásokra vezette. A romániai fordulat után magá
hoz vezettette a VKF. 2. osztály megbízhatatlanság címén őrizetben tartott 
vezetőjét, Kádár Gyula vezérkari ezredest, és ismertette előtte memorandu
mát, amelynek lényege ez volt: 

,,A németek nem nyerhetik meg a háborút, ezért a magyar hadsereg mentse 
át magát Nyugatra s az ország mozgatható értékeit, valamint az egész had
köteles fiatalságot Németországba kell kitelepíteni s ott felkészülni az új 
honfoglalásra. Kiürítési kormánybiztosnak öccsét, Vörös Géza altáborna
gyot jelölte ki.88 

1944 augusztusában a lengyel felkelők, a legjobb történelmi hagyományok
ra emlékezve, megpróbálták együttműködésre bírni a Varsótól délre levő 
magyar csapatok parancsnokságát. 

Augusztus 22-től a Grodziskban elhelyezkedett II. hadtest parancsnoksá
gát Lengyel Béla altábornagy vette át. 

Piasecno helységben felkereste őt Bor tábornoknak, a lengyel felkelés pa
rancsnokának megbízottja és a következő tartalmú üzenetet adta át: 

1. Arra kérik, vonuljon Varsóba és csatlakozzék a felkelőkhöz. 2. Adjon 
lövegeket és lőszert a szabadságharcosoknak. 

3. Engedjen nekik szabad mozgást Varsóból kifelé és vissza a fővárosba. 
Lengyel Béla kérdésére, hogy mi lesz, ha a szovjet csapatok jönnek Var

sóba, ezt válaszolta: ez esetben a Lublinban megalakult szabad lengyel kor
mány veszi oltalmába a magyar csapatokat. 

Lengyel altábornagy jelentést (tett az ajánlatról Vörös Jánosnak, aki meg
tiltotta a csatlakozást, de „bizonyos meggondolásokból" hozzájárult, hogy ne 
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harcoljanak a felkelő erők ellen s engedjenek mozgást nekik. Ennek alap
ján a lengyelek felé közölték, hogy a csatlakozást nem lehet végrehajtani, 
mert otthon kellenek a csapatok. Szeptember 8-tól valóban megkezdődött 
hazaszállításuk. A magyar parancsnokság azonban ígéretet tett, hogy az 
5. hadosztály lövegeket és lőszert hagy hátra a felkelőknek.89 Vörös János 
mérsékelt engedékenysége feltehetően az angolszászok felé ekkortájt folyó 
fegyverszüneti tapogatózásokkal állt kapcsolatban. 

Csatay viszont azt kérte Vöröstől, hogy váltsa le a VKF. hadműveleti 
osztályának vezetőjét, Nádas vezérkari ezredest és beosztottait, mert nem bí
zott bennük. A németeket szolgáló garnitúra leváltása nem történt meg sem 
itt, sem másutt. Bár Csataynak sem volt szándékában átállni a szovjet csa
patokhoz, törekvéseinek megfelelően, preventív intézkedésekkel jónak látta 
volna előkészíteni a német szövetségtől való elszakadást. Szeptemberben ez 
a cél vezette; kitartani az 1. hadsereggel a Kárpátokon, míg az angolszászok 
partraszállnak Dalmáciában.90 

Horthy kormányzó az október 15-i kiugrási kísérletnél kizárólag a kulcs
helyeken levő tábornokokra támaszkodott. Ezekről a döntő órákban kiderült, 
hogy teljesen alkalmatlanok, ingadozók, vagy éppen árulók, nem szólva ar
ról, hogy a megszállás óta a„legfőbb hadúr" tekintélye is a minimumra 
süllyedt. Vitathatatlan Horthy elsődleges felelősége a kudarcban, de ahhoz 
különös súllyal járult hozzá a tábornokok és a vezérkar magatartása. Vörös 
János katonailag nem készítette elő kiugrását, ellenben a 2. hadsereghez 
Kozár vezérkari ezredest küldte ki vezérkari főnöknek, aki október 15-én a 
kapott utasításokat elárulta és a hadseregparancsnokot kiszolgáltatta a né
meteknek, a 3. hadsereghez pedig Sellyey vezérkari ezredest küldte ki, 
aki kereken megtagadta Horthy parancsait.91 

Ráadásul a vezérkar főnökének aláírásával ment ki a csapatokhoz a 
proklamációnak ellentmondó távirat: tovább kell küzdeni a németek oldalán 
az oroszok ellen. Ennek nyomán zavar és bizonytalanság támadt az 1. hadse
regnél is. Mint Kéry Kálmán, az 1. hadsereg akkori vezérkari főnöke leírja, 
ő csak október 15-én szerzett tudomást a Moszkvában folyó fegyverszüneti 
tárgyalásokról, így a csapatok átállítására még az irányelveket sem készítette 
el. A táviratot követő bizonytalanságban sikerült telefonösszeköttetést te
remtenie Vattayval, a kabinetiroda főnökével, aki úgy nyilatkozott, hogy „a 
proklamáció hiteles, fel kell venni az összeköttetést az oroszokkal." 

Dalnoki Miklós Béla vezérezredes, az 1. hadsereg parancsnoka Vörös Já
nossal próbált összeköttetésbe lépni, de ez csak az éjszakai órákban sikerült 
neki. Kérdésére, hogy mit tegyen, Vörös János ezt válaszolta: „Minden tá
madást meg kell szüntetni, hogy az összeköttetés meg ne szakadjon és har
colni kell a németek mellett."92 

A hadsereg felső vezetésében az árulások, visszatáncolások és ingadozá
sok döntően kihatottak a további fejleményekre, és lehetőséget biztosított a 
németeknek az ellenintézkedések megtételére. Az 1. hadsereg parancsnoka, 
vezérkari főnöke, sőt Vörös János is, az utolsó pillanatban átmentek a szovjet 
csapatokhoz, de a magyar csapatok átállítása elmaradt. Pedig az idegen ér
dekű, gyalázatos háborútól megcsömörlött és elkeseredett magyar katonák 
százezreinek fegyverét szembe lehetett volna állítani a hitleri megszállók
kal, de ehhez előbb tisztogatást kellett volna végrehajtani a legfontosabb pa
rancsnoki posztokon. 

89 HIL. Lengyel altábornagy vallomása. 
90 HIL. Kéry Kálmán kihallgatási jegyzőkönyve. 
91 Up. 
9? Uo. 
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Kádár Gyula, volt vezérkari ezredes kéziratos visszaemlékezésében sommá
san így okolja meg a horthysta katonai vezetés végső bukását: 

„A trianoni békehatározványok erőszak útján való megváltoztatására ren
dezkedtek be. Széles néprétegekre való támaszkodás helyett a Monarchia kor
szerűtlen szellemi hagyatékára építették a hadsereget. Ebből a vezetésből a 
népi erőket kizárták. Szinte fenntartás nélkül olyan oldalra álltak, melynek 
rendszere, ideológiája idegen, erkölcstelen, szándéka hódító s túlméretezett, 
így még a magyar soviniszta álláspont sem volt náluk következetes, mert 
nem a nemzeti érdekekért fogtak fegyvert. A nemzeti egységet soha, a döntő 
időkben végképp nem tudták megvalósítani. Nem készítették elő a szakítást, 
melyet külső segítség nélkül nem lehetett végrehajtani. A közvélemény elő
készítése, átformálása teljesen elmaradt. Elzárkóztak a munkásság felé a bal
oldaltól. Hiányzott az áldozatvállalás és a személyi félreállás. Március 19-én 
kellett volna ellenállni. Azután már a bábok erőtlenek voltak, s nem volt 
tovább függetlenség."93 

Megállapításai jellemzőek és elfogadhatóak, csupán a szakítás és a külső 
segítség összefüggését érintő mondatához kívánkoznék egy lényeges kiegé
szítés. Az, hogy az egyetlen reális segítséget egyedül a szovjet felszabadító 
csapatok jelenthették, de a magyar katonai vezetés azt nem tőlük, hanem a 
legvégső pillanatig is az angolszászoktól várta. Onnét várta Lakatos Géza 
miniszterelnök és Hennyey Gusztáv külügyminiszter is, akik a katonai felső 
vezetésből kerültek a Horthy-rendszer utolsó kormányába. A szakítás ko
moly, nagy szándékát pedig mindenek előtt a német fasiszta erőkkel való 
fegyveres szembefordulás igazolta volna. Ehhez mi nem a „félreállást" kér
jük számon (hiszen elképzelhetetlen, hogy az árulók és az alkalmatlanok 
közül önszántából bárki is félre állt volna), hanem a félreállítást. Horthy és 
a vezérkar főnöke azonban nem intézkedtek, ami egyúttal bizonyíték arra is, 
hogy az „áldozatvállalás" szándéka sem volt meg bennük. A kalandor jellegű, 
merev és tehetségtelen országvezetés, amelyben oly rendkívüli szerepe volt 
a vezérkarnak, törvényszerűen jutott el a teljes politikai-katonai csődhöz, 

ЯНОШ ЧИМА: 
МАТЕРИАЛЫ О РОЛИ ХОРТИСТСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
В ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО РЕЖИМА 

Резюме 

Автор в своей статье даёт обширную ха} ^ктерную картину о военной и политиче
ской роли генерального штаба. Основной мыслью его работы является то, что Хорти, 
бывший руководитель пришедшей к власти контрреволюции, опирался в первую оче
редь во время своего длительного правления на генеральный штаб, который был ему 
непосредственно подчинён, независимо от правительства и министерства. 

Политическое влияние генерального штаба в Венгрии было более значительным, чем 
в фашистской диктатуре Гитлера или Муссолини. Опубликованные материалы свиде
тельствуют о том, что генеральный штаб оставлял за собой и право инициативы в 
внешней политике и обойдя правительство, вёл важнейшие внешнеполитические пере
говоры, заключал договоры. Генеральный штаб при поддержке Хорти обычно добился 
своих представлений. 

Архивный материал опубликованный автором раскрывает новые соотношения и новы-
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ми чертами дополняет сложившуюся раньше картину о политическом влиянии хортист-
ского генерального штаба. 

Из статьи выявляется, что военные руководители венгерского контрреволюционного 
режима для осуществления своих внешнеполитических целей считали естественным и 
самым сильным союзником окрепленную в военном смысле реваншистскую и антиком
мунистическую Германию; поэтому они уже с начала стремились к укреплению связи 
с самыми реакционными немецкими кругами. Это стремление было всегда основным, 
несмотря на то, что внешнеполитическое сотрудничество с Австрией, Польшей и Ита
лией то усиливалось, то ослабело. 

Во время консолидации контрреволюционного режима агрессивная военная группа 
была оттеснена на второй план. В начале 30-х годов лидер этой группы Дьюла Гём-
бёш пришёл к политической власти и таким образом группа получила решающую роль 
в выработке генеральной линии государственной политики. Бывшие офицеры из г. Се
гед как например Экхардт, Козма и Стоякочич, которые застроились в «гражданскую 
жизнь», получили важные политические рои и. 

Один из архивных документов свидетель!. 1-зует о том, что друг и бывший товарищ 
по оружию Гёмбёша, депутат партии мелких хозяев Тибор Экхардт в начале 1932 г. 
был у Гитлера в секретной командировке и уже в то время начертали вместе с ним по
литическое, экономическое и военное содействие венгерского правительства с немец
ким национал-социалистическим режимом. Вслед за победой Гитлера в марте 1933 г. 
венгерский генеральный штаб высказал, что территориальных целей можно достичь 
лишь путём всеобщей европейской войны, поэтому ведение войны для Венгрии явля
ется необходимостью. 

Автор публикует материалы и о том, что Гитлер з 1934 г. ясно предупредил вен
герский генеральный штаб, который искал связи с итальянскими военными кругами 
против Югославии, что он не одобряет это стремление и предлагает Венгрии уделять 
своё внимание не на южного соседа а на Чехословакию. С тех пор возможности, на
правление и актуальность венгерских территориальных целей были всегда установле
ны Гитлером. 

В статье публикуются новые данные о руководящей роли венгерского генерального 
штаба в производстве империалистической военной промышленности и перечислена 
стоимость в пенгэ отечественных, немецких и итальянских военных заказов в начале 
1941 г. 

Наряду с опубликованными новыми материалами автор использует большое количе
ство более-менее известных данных для иллюстрации того, что деятельность генераль
ного штаба в области внешней политики и дипломации привела в большой мере к 
полной потери экономической, политической и военной независимости страны и к пол> 
ному провалу режима Хорти. 
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JÄNOS CSIMA 

BEITRÄGE ZUR ROLLE DES GENRALSTABS VON HORTHY IN DER 
KRIEGSPOLITIK DES GEGENREVOLUTIONÄREN SYSTEMS 

Resümee 

Der Autor gibt in seiner Abhandlung ein umfassendes, charakteristisches Bild 
der kriegspolitischen Rolle des Generalstabs. Der Grundgedanke der Abhandlung 
ist: Reichsverweser Horthy, der bei der Gegenrevolution zur Herrschaft gelang, 
stüzte sich in der langen Zeit seiner Regierung, in erster Linie auf seinen Ge
neralstab, der unabhängig von der Regierung und dem Ministerium, direkt ihm 
unterstellt war. 

Der politische Einfluss des Generalstabs machte sich in Ungarn noch stärker 
geltend, als in der faschistischen Diktatur von Hitler oder Mussolini. Die ange
gebenen Daten bezeugen, dass der Generalstab die politische Initiative sich immer 



vorbehalten hat, er führte unter Umgehung der Regierung sehr wichtige aussen-
politische Verhandlungen und schloss Vereinbarungen ab. Es gelang ihm auch 
meist mit der Hilfe von Horthy seine Pläne durchzuführen. 

Die durch den Autor publizierten archivalischen Daten enthüllen neue Zusam
menhänge und ergänzen das bisherige Bild von dem politischen Einfluss des 
horthyschen Generalstabs. 

Aus der Abhandlung entnehmen wir, dass die militärischen Führer des unga
rischen gegenrevolutionären Systems die Verwirklichung ihrer aussenpolitischen 
Ziele, in der natürlichsten und stärksten Union, in dem militärisch gekräftigten, 
revanschistischen, antikommunistischen Deutschen Bund sahen und so trachteten 
sie von Anfang an, die Beziehungen zu den reaktionärsten deutschen Kreisen zu 
stärken. Dieses Streben zeigte sich vorzugsweise auch in den Perioden des 
politischen Zusammenwirkens mit Österreich, Polen und Italien, das sich 
manchmal stärker, manchmal schwächer gestaltete. 

Die agressive militärische Gruppe, die zur Zeit der gegenrevolutionären Kon
solidation an die zweite Stelle zurückgedrängt wurde, kam in den 30-er Jahren 
bei der Ernennung ihrer politischen Führerperson Gyula Gömbös, bei der Aus
gestaltung der regierungspolitischen Richtungslinie zu einer wichtigen Rolle. 
Die in das „bürgerliche Leben" eingebauten Szegeder Offiziere wie Eckhardt, 
Kozma und Sztojakovics kamen in wichtige, politische Positionen. 

Ein archivalisches Dokument bezeugt, dass der Freund und Offizierskamerad 
von Gömbös der Kleinbauerabgeordnete Eckhardt schon anfangs 1932 heimlich 
bei Hitler war und schon damals das politische, wirtschaftliche und militärische 
Zusammenwirken zwischen der ungarischen Regierung und dem deutschen 
nationalsozialistischen System entwarf. Nach den Erfolgen von Hitler im März 
1933 sagte der ungarische Generalstab aus: die territorialen Ziele kann man nur 
durch einen europäischen Krieg erreichen, deshalb ist der Krieg für Ungarn 
notwendig. 

Der Autor bringt Daten, dass Hitler 1934 den ungarischen Generalstab unzwei
deutig vor einem Zusammenwirken mit Italien gegen Jugoslawien warnte, dies
bezügliche Tätigkeit missbilligte und ihm empfahl, sich vielmehr gegen die 
Tschechoslowakei zu wenden. Ab dieser Zeit bestimmte immer Hitler die Mög
lichkeiten, Richtungen und Aktualitäten der ungarischen territorialen Ziele. 

Die Abhandlung bringt neue, bisher unbekannte Daten von der Tätigkeit und 
wichtigen Rolle des ungarischen Generalstabs in der Erzeugung der kapitalis
tischen Kriegsindustrie und gibt die ungarischen, deutschen und italienischen 
Kriegsmaterial—bestellungen von Anfang 1941 in Pengőwert an. Neben den neu 
publizierten Daten verwendet der Autor weitere mehr oder weniger bekannten 
Belege um zu dokumentieren, dass die aussenoplitische diplomatische Tätigkeit 
des ungarischen Generalstabs sehr zum Verlust der wirtschaftlichen, politischen 
und militärischen Unabhängigkeit des Staates beitrug und zum Zusammenbruch 
des Horthysystems führte. 


