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A magyar sajtó kommentár nélkül adta közre a hírt, hogy Werth Henrik 
vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke, megrendült egészségi állapotára 
való tekintettel, érdemei elismerése mellett 1941. szeptember 4-én szolgá
lati állása alól felmentést nyert és nyugalomba vonult. Az erről intékedő pa
rancsában a Legfelsőbb Hadúr köszönetét fejezte ki és szólt a nyugdíjba vo
nuló kimagasló és eredményes munkásságáról, melyet az elmúlt három évben 
a honvédség vezetésében kifejtett, s amely meghozta az rég várt területgyara
podást. Werth vezérezredes utódja Szombathelyi Ferenc altábornagy, a VII. 
hadtest parancsnoka, s a feladatát immár betöltött Kárpát-csoport volt vezető
ié lett. 

A szokványosnak tűnő felmentés és kinevezés mindenesetre nagyobb figyel
met érdemelt volna. Olyan politikai lépés része volt ez, amely az események
től vezettetve az eleddig Németországnak tett egyre bővülő engedmények visz-
szafogásával próbálkozott, egy óvatosabb politikai irányba terelve a magyar— 
német kapcsolatokat. Visszafogását jelentette a vezérkar főnöke által képvi
selt, de eddig a legfelső vezetés részéről is elfogadott azon politikának, mely 
Németország előretörésétől, nyugat-európai katonai győzelmeitől nyert iga
zolást, nem találva okot a várhatóan ebből eredő előnyök kihasználásának el
utasítására, illetve az elutasító magatartásból eredő bel- és külpolitikai hát
rányok vállalására. A Németország katonai megtorpanásából s az ellene ér
lelődő koalíció megnyilvánulásaiból levont következtetések új irányt szabtak 
a Németországgal szembeni megengedő és felajánlkozó magatartásnak: a jö
vőben még a várható elkerülhetetlen német katonai követeléseket is alkudo
zás tárgyává kell tenni. Ebbe a változott politikai törekvésbe aligha volt be
illeszthető a magyar katonai erőt változatlanul felajánló, az ezzel ellentétes 
törekvéseket helytelenítő, magát ezirányban túlzottan elkötelező, ennélfogva 
a honvédség rugalmasabb vezetésére alkalmatlanná vált Werth vezérezredes. 

Július és augusztus hónapban kétségkívül bebizonyosodott, hogy a keleti arc
vonalon a hadi események nem a várt módon alakulnak, villámháborúról már 
aligha lehet szó. A német csapatok jelentős térnyerésük, újabb és újabb győ
zelmeik ellenére sem voltak képesek megtörni a szovjet csapatok ellenállását, 
s döntő győzelmet aratni. Veszteségeik nőttek, miközben a szovjet ellenállás 
súlyos kudarcai és veszteségei ellenére sem lankadt. Az egyre húzódó hadmű
veletek hatására a gyors győzelembe vetett hit erősen megcsappant, a hangulat 
romlott. A csalódottságot még a németbarát politika legexponáltabb magyar 
képviselői sem hagyhatták figyelmen kívül. Sztójay Döme berlini magyar kö
vet júliusban azt jelentette, hogy „úgy látszik, az orosz erőket, különösen azok 
ellenállását, főleg technikai felkészültségét német oldalon nem ismerték fel 
teljes mérvben, úgy hogy most mérvadó helyen is rámutattak arra a veszélyre, 
ami bekövetkezhetett volna, ha a birodalmi kancellár a helyzet helyes felis
merésében nem előzte volna meg az oroszokat".1 De, a fokozott nehézségekre 

1 Országos Levél tá r (OL) K 64-60-24-527/1941. Ŕp . -
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hívta fel a figyelmet Homlok Sándor vk. ezredes, a berlini magyar katonai at
tasé is. 

A hadiesemények alakulása fokozottan érintette a magyar honvédséget is. 
A Villámháború reményében frontra küldött magyar gyorshadtest, német alá
rendeltségben, erejét meghaladó harcokat vívott. A 40 000 fő körüli létszáma és 
főként szervezési, valamint felszerelési hiányosságai miatt — a közepes és nehéz 
harckocsik nélkülözése — az idő múlásával egyre kevésbé tudott megfelelni az 
iránta támasztott követelményeknek. A sokszáz kilométer mélységben harcolva 
előrenyomuló hadtest emberben, de főleg felszerelésben olyan veszteségeket 
szenvedett, melyek rohamosan csökkentették harcértékét. Augusztusban, ami
kor a hadtest átvette a majdnem 200 km széles kiterjedésű Dnyeper-folyamvé
delmet, már csak ereje utolsó megfeszítésével volt képes feladatát ellátni. 
Kétségtelenné vált, hogy utánpótlás híján a teljes felmorzsolódástól csak a 
hadműveleti területről történő kivonással és hazaszállítással lehet megmenteni 
a honvédség ez értékes seregtestét. A hadtestparancsnokság felvetette, ha más
képp nem, a honvédség más alakulataival kellene őket felváltani. Ez egybe
hangzó volt a német katonai vezetés véleményével is. 

A harctéri helyzet alakulását látva Werth is arra a következtetésre jutott, 
hogy a hadműveleti területen levő magyar erők számának jelentősebb növe
lésével kell segíteni a vártnál súlyosabb harcokra kényszerülő német csapato
kat, ö is úgy vélte, az erős szovjet ellenállás igazolja az Európára s így Magyar
országra is leselkedő szovjet veszély nagyságát, melynek elhárításában, a dön
tés kicsikarásában megfelelő részt kell vállalnunk. Werth véleménye és haj
landósága nem volt ismeretlen a német vezetés előtt, mely szívesen vette vol
na csapatainak magyar erőkkel való megerősítését.'- Igen elismerő hangok je
lentek meg ezidőtájt a német jelentésekben és sajtóban a magyar csapatok 
helytállásáról. A Reich című lap július végén lelkesen méltatta a magyar hon
védséget s annak vezetését. Augusztus 13-án pedig a magyar napilapok azo
nos szöveggel adták közre azt a terjedelmes interjút, melyet a Deutsche All
gemeine Zeitung riportere készített Werthtel a magyar honvédség fejlődésé
ről, szelleméről s azokról a sikeres tapasztalatszerző harcokról, melyekben a két 
hadsereg közösen vesz részt. Itt van tehát a kellő pillanat — vélte Werth —, 
hogy a már szovjet elleni hadjárat megkezdése előtt tervbe vett, akkor Himer-
rel egyeztetett, de akkor meg nem valósítható terveknek megfelelően, most 
legalább a honvédség felével álljunk a német hadsereg rendelkezésére. Ez
zel jóvá lehetne tenni azt a hibát, amit megkésett és mérsékelt nagyságú 
erőkikel történő hadbalépésünkkel, elkövettünk.3 Ez jó alkalom lenne arra, 
hogy ellenszolgáltatásként az ezeréves határokat, valamint a szovjet nyers
anyagforrásokból való részesedést kérjük. Werth nem is maradt tétlen, 
hanem bízva a kormányzó utólagos jóváhagyásában, a kormányfő vélemé
nyének kikérése nélkül felvetette az újabb magyar kontingens Ukrajnába kül
désének lehetőségét. így, amint ez Rudolf Toussaint vk. ezredes, budapesti 
német katonai attasé, a német külügyminisztériumnak küldött jelentéséből ki
tűnik, már július közepén Ígéretet tett a budapesti látogatásra érkező Canaris 
tengernagynak, hogy a kormányzónak szóba hozza a hadműveleti területen 
levő magyar erők megerősítését, azaz megfelelő számú hadtest kiküldését. 

2 Generaloberst Halder: Kriegstagebuch I—III. Stuttgart, 1963. III. 217. o. 
3 Werth Henrik emlékirata nem maradt meg. Annak tartalmáról csak Bárdossy László. Hor-

thynak küldött leveléből értesülhetünk. 

— 170 — 



Ezek alkalmazását a német hadseregvezetés szükségleteinek megfelelően nem
csak harcoló alakulatként, de arcvonal mögötti megszállóként, sőt a szerbiai 
német csapatok felváltására is lehetségesnek tartotta.4 

Miközben a világpolitika híreitől eltekintő, a német győzelemben változat
lanul biztos Werth szükségesnek tartotta a magyar háborús erőfeszítések fo
kozását, Bárdossy kormányfő és maga Horthy kormányzó is óvatossá váltak 
a jövő megítélésében. Erre intette őket a Szovjetunió elleni háború koalíciós 
jellegének kibontakozása, mely hosszú és kétes kimenetelű háború veszélyét 
idézte fel. A gyorsan fejlődő brit—szovjet kapcsolatokat nem lehetett figyel
men kívül hagyni. A július 12-én megkötött szerződés nemcsak segélynyújtás
ra, de arra is kötelezte a feleket, hogy a hadihelyzet jobbra fordulása után 
nem kezdenek külön tárgyalásokat és nem kötnek békét a németekkel. Fe
nyegető volt az amerikai—szovjet közeledés híre. Tovább fokozták a nyugta
lanságot az új-fundlandi Placentia-öbölből érkező hírek, ahol augusztus 9-én 
az Augusta csatahajó fedélzetén találkozott Churchill és Roosevelt. Közös cse
lekvési programjuk kinyilvánításaként augusztus 12-én aláírták az Atlanti 
Charta-t. Ebben síkra szálltak a nemzetek önrendelkezési joga, területi ép
sége és sérthetetlensége mellett, mely a náci zsarnokság teljes megsemmisülé
sét követően meg kell valósuljon. Üzenetet küldtek Sztálinnak, erkölcsi és 
anyagi támogatást ajánlva fel a Szovjetunió bátor és szívós harcához, mely 
elsőrendű fontosságú a hitlerizmus veresége szempontjából. Ezzel az Egyesült 
Államok háborús részvétele fenyegető közelségbe került, ami józan mefonto-
lás szerint új fordulatot adhat a háború kimenetelének. 

Az eseményeket és azok hatását nem lehetett eliminálni, hiába próbálta a 
tengelypropaganda és a magyar szélsőjobboldali sajtó mendemondának, je
lentéktelennek beállítani azokat. A német tájékoztatási hivatal budapesti ösz-
szekötőjének augusztus 13-án Berlinbe küldött jelentése az Amerika várható 
hadbalépésől szállongó hírekről számolt be. Habár természetesen budapesti 
zsidó propagandának minősítette az efféle híreket, megállapította, azok nem 
maradnak hatástalanok az ,Ágen opportunus beállítottságú" magyar közvé
leményre.5 

A háború alakulásával és végső kimenetelével kapcsolatos elbizonytalano
dás új megfontolásokon alapuló politikát kívánt. Horthy és miniszterelnöke, 
s a velük kapcsolatban állók, elsősorban a nagybirtok és az ipari, valamint 
a pénztőke képviselői, de liberális polgári körök is, az erők lehetőség szerinti 
megőrzését tartották legcélravezetőbbnek ebben a változó helyzetben, elke
rülve az ország jelen és háború utáni kiszolgáltatottságát. Egyre nyugtala
nítóbb hírek érkeztek ugyanis a dél-erdélyi növekvő román katonai csoporto
sításokról, melyek alátámasztják a párhuzamosan folyó magyarellenes propa
gandát. Amíg a Szovjetunió elleni hadjárat kezdete előtt Dél-Erdélyből szin
te minden katonai erőt kivontak, júliusban megkezdték ezek visszaszállítását. 
A hónap közepén már közel négy hadosztálynyi erőt derítettek fel az erdélyi 
határ mentén. Augusztusban pedig, amikor a román hadsereg arcvonala 
Odessza környékére szűkült, újabb erők átcsoportosításáról érkeztek hírek.tí 

4 A Wilhe lmst rasse és Magyarország . N e m e diplomácia i i r a tok Magyarországró l , 1933—1944. 
Budapes t , 1968. 611. o. (431.) 

5 Uo. 611. o. (432.) 
6 Had tö r t éne lmi Levé l tá r (HL) Ein. Vkf. 1. 1941/5827. 
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Román felelős politikusok közben nyíltan hangoztatták Erdély fegyveres visz-
szavételének közeledtét.7 

Werth természetesen nem értett egyet az új politikai irányzattal, ö úgy vélte, 
a németek ellen formálódó új szövetségi rendszer minden bizonnyal csak meg
nehezíti, de nem akadályozza meg a német győzelmet a Szovjetunió ellen. Ezt 
pedig segítenünk kell, annál is inkább, mert csak így tudjuk elhárítani a minden 
bizonnyal a németek támogatását élvező román katonai nyomást is. Látva, 
hogy szándéka meg nem értéssel találkozik, elhatározta, dűlőre viszi a kérdést. 
Augusztus 19-én emlékiratot nyújtott át Bárdossy miniszterelnöknek. A meg
lehetősen keményen és a kormánnyal szemben számonkérő módon előadottak
kal kapcsolatban számított ugyan a kormány ellenvetésére, azonban bízott a 
kormányzó megértő támogatásában. Csakhamar konstatálnia kellett, a megvál
tozott helyzetben rosszul mérte fel az erőviszonyokat : a miniszterelnökkel szem
ben ezúttal egyedül maradt. 

Bárdossy a kormány nevében elutasította Werth indítványát: a kormány 
azon a véleményen van, hogy további erők bevetése a szovjet arcvonalon nem 
tanácsos, mert az súlyosan meggyengítené az ország védelmi képességét. A né
metek céljukat elérték, önszántunkból és feltétel nélkül léptünk be a szovjet 
elleni háborúba. Részvételünk fokozása hasonló feltételek mellett nem enged
hető meg. A kormányra hárított felelősséget viszont értehetetlennek találta. 
Azért, mert az események nem az általa előre jelzett módon alakultak, Werth 
magára vessen. Azt ne az éppen az ő javaslatai alapján cselekedett kormá
nyon kérje számon.8 

A miniszterelnök nem elégedett meg a vezérkar főnökének küldött vá
lasszal. Elérkezettnek látta az alkalmat, hogy törésre vigye a kettőjük között 
kialakult feszült viszonyt. Egyre nehezebben viselte már, hogy Werth magá
tól értetődő természetességgel tesz intézkedéseket a kormányfő tudta és meg
kérdezése nélkül a magyar katona-, kül- és gazdaságpolitikát, illetve a ma
gyar—német viszonyt érintő kérdéseikben. Augusztus 26-án levelet juttatott 
el Horthyhoz. Ebben mindenekelőtt feldúltan utasította vissza azt a hangot, 
melyet a vezérkar főnöke emlékiratában megenged magának vele és a magyar 
kormánnyal szemben. Oly módon bírálja a kormányt és foglalkozik annak bel-
és külpolitikai feladataival, mintha „ennek előírása a vezérkar legsajátosabb 
jogkörébe tartoznék". Már többször is felhívta figyelmét, ügyeljen arra, hogy 
megnyilvánulásai révén a kormány politikája és intézkedései ne kerüljenek 
hamis vagy ferde megvilágításba és „akaratlanul se álljon elő az a látszat, mint
ha a vezérkar főnöke a kormányzati intékedéseket felülbírálni, avagy ezekért 
a kormányt felelősségre vonni kívánná, amire a vezérkarnak alkotmányos vi
szonyaink között nincs és nem is lehet joga".9 A jóindulatú figyelmeztetés elle
nére emlékiratában Werth ismét illetéktelen területre tévedt. Súlyos vádakat 
emel a kormány ellen, és „nyomatékos" formában adja elő bel- és külpolitikai 
javaslatait. Ez arra indítja őt, hogy kormányfői minőségben és felelőssége 
tudatában az ügyet a kormányzó elé tárja — írta. 

Werth emlékiratában ugyanis meggondolatlanul felelősségre vonta és el-

7 OL K 64-90-27-762/1941. Rp. 
8 Horthy Miklós t itkos iratai. Budapest, 1962. 301. o. 
S Uo. 



marasztalta a kormányt, mert Magyarország „a bolsevizmus elleni tradicionális 
beállítottsága dacára is csak kénytelen-kelletlen és csak effektív megtáma
dása (Kassa bombázása) után lépett be a háborúba, de akkor is csak kis erők
kel, ami . . . Magyarország részére nehezen jóvátehető politikai hátrányt je
lent". A kormánynak ez a mulasztása ,,a németeknek igen nagy véráldozatá
ba került, mert a magyar segítség elmaradása a lembergi csatában igen hát
rányosan éreztette hatását. . . . Ennek kihatását és jelentőségét csak majd a 
háború után fogjuk valóban megtudni, illetve a németek csak akkor fogják 
ezért a szemrehányást megtenni."10 

Bárdossy miniszterelnök felháborítónak, példa nélkülinek, valamint meg
engedhetetlennek tartotta, hogy háborús részvételünk németek által azóta 
sem kifogásolt mértéke miatt éppen a magyar vezérkar emeljen vádat a magyar 
kormány ellen. Személyesen is súlyosan elmarasztalva érezte magát. Tisztá
ban volt vele, hogy a kérdést Horthynál kell törésre vinni, mégpedig úgy, hogy 
abból ő kerüljön ki győztesen. Ez csak úgy lehetséges, ha Werthet lehetetlen
né teszi a kormányzó előtt. Jól emlékezett a tragikus sorsú Teleki Pálnaik a 
vezérkar főnöke túlzott, a kormányra is rátelepedő hatalma elleni meg-meg
újuló, kevés sikerrel járó fellépéseire, ami egyik összetevője volt tragédiája 
felé vetető útjának. Ennek közvetve a Werthtel szemben többször is túlontúl 
engedékeny kormányzó is részesévé vált. Teleki annak idején többször felhívta 
Horthy figyelmét, hogy hadúri jogait a katonai vezetésen, ezen belül is első
sorban a neki közvetlenül alárendelt vezérkaron keresztül gyakorolja. Az ez
zel történő akár jószándékú visszaélés is veszedelmes. így mindazon lépések, 
melyekkel a katonák hatáskörüket túllépve, illetéktelenül beleavatkoznak más 
szervek és a civil társadalom életébe, külső megítélés szerint aligha lehetsé
gesek a kormányzó legalábbis hallgatólagos jóváhagyása nélkül.11 Ezért a had
sereg illetéktelensége és túlkapásai kiváltotta támadások közvetve a kormány
zót is érintik. Az esetleges sikertelenségekért is vállalnia kell a felelősséget. 
Jelen esetben is a hadbalépés kérdéseiben és annak mértékében Werth elsősor
ban a kormányzóval egyezett meg. A kormány erre csak igent mondott. Az 
ezzel kapcsolatos utólagos bírálatok, melyek most furcsa módon éppen a vezér
kar főnöke részéről jelentkeznek, így elsősorban a kormányzót és csak má
sodsorban a kormányt marasztalják el. 

Bárdossy tehát szükségesnek és eredményesnek látta figyelmébe ajánlani 
Horthynak a két hónappal korábbi eseményeik alakulását, s azokban az ő, il
letve Werth akkori és jelenbeli szerepét. 

A kormány az ország részvételét a szovjet elleni háborúban júniusban az 
akkor adott helyzetnek és az ország erejének figyelembevételével határozta 
meg. Ennek eredményeként a hadsereg legértékesebb, legmodernebben felsze
relt részét, a gyorshadtestet és a légierő egy részét bocsátotta a bolsevizmus 
elleni küzdelem rendelkezésére. Ez igen jelentős áldozat volt. A részvétel meg
ítélésének csak ez lehet alapja, s nem az, hogy ez az erő hogyan viszonylik a 
német hadsereghez vagy a háborúban résztvevő román és finn erőkhöz. Ezért 
eleve vissza kell utasítani a vezérkar főnökének azon állítását, miszerint a küz
delemben „csak kis erőkkél" vennénk részt. Ezzel minden bizonnyal tisztában 
vannak a német birodalmi kormány és hadsereg illetékesei, mint ahogy köz-

10 Uo. 301—302.O. 
11 Uo. 239. O. 
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reműködésünkkel is.12 A vezérkar főnöke által felvetett vádaskodás annál is 
különösebb, mivel június 26-án délután a honvédelmi miniszter jelenlétében 
éppen ő javasolta, hogy a szovjet elleni hadjáratban csak a gyorshadtesttel ve
gyünk részt, s „tudomásom szerint ilyen értelmű előterjesztést tett ugyanaz
nap Főméltóságodnak is" — írta. Sőt, ugyancsak a honvédelmi miniszter jelen
létében azt is kifejtette [Wertih], hogy „szilárd meggyőződése szerint haderőnk e 
limitált részének igénybevételére is csak igen rövid ideig lesz szükség, és hogy 
a harcban résztvevő magyar katonai alakulatok technikai felszerelésében eset
leg beálló veszteségekért kétségtelenül bőséges kárpótlást fogunk találni a 
szovjet hadseregtől szerezhető értékes zsákmányban". Bár távol áll tőle — 
folytatta Bárdossy —, hogy a vezérkar főnökét felelősségre vonja, amiért 
kijelentéseit a hadjárat alakulása nem igazolta, mégis rá kell mutatnia, hogy 
a vezérkar főnöke, amikor a limitált részvétel mellett foglalt állást, igen hatá
rozottan kijelentette: — a német birodalmi hadseregnek a nagyobb arányú 
magyar részvételre semmi szüksége. A kormány épp ezért a felelősség áthá
rításának mellőzésével, de igen határozottan tiltakozik az ellen, hogy az annak 
idején meghallgatott és akceptált vezérkarfőnök két hónap eltelte után „mu
lasztással" és azzal vádolja a kormányt, hogy elhatározásával „Magyarország 
részére nehezen jóvátehető politikai hátrányt okozott".1'' 

A vezérkar főnöke most azzal a javaslattal állt elő, hogy eddigi mulasztása
ink jóvátételének egyetlen lehetséges módjaként a hadsereg mintegy felét (4—5 
hadtest) ajánljuk fel. Ezt nem szabad függővé tenni attól, hogy a németek 
kérik-e ezt tőlünk, vagy sem, mert szerinte „Németország ilyen kéréssel so
hasem fog hozzánk fordulni", és mert „német vélemény szerint egy szuverén 
államnak önmagának kell sorsdöntő elhatározáshoz jutnia". Ez azért is magyar 
érdek, mert a háború után a részvétel arányában fogják az egyes államokat 
jutalmazni.14 

A miniszterelnök visszautasította Werth okfejtését: Semmiképp sem felel 
meg a tényállásnak, hogy a német kormány és hadvezetőség — ha ezt szük
ségesnek tartaná — nem fordulna hozzánk a kéréssel, hogy fokozzuk csapa
taink jelenlétét a keleti fronton. Ha a birodalmi kormány katonai részvételünk
re számít, ezúttal is határozottan tudomásunkra hozza, mint tette ezt a Jugo
szlávia elleni katonai akció megindítása előtt. Sőt a német hadvezetőség június 
24<-én is közölte Himer tábornok révén, hogy „bizonyos mértékű részvételünket 
kívánatosnak tartaná". Különös, hogy a vezérkar főnöke megfeledkezik erről, 
holott akkor szóban és írásban is tájékoztatta a kormányt. Most semmivel 
sincs alátámasztva, de valószínűsítve sem, hogy a „birodalmi kormány vagy 
a nemet hadvezetés elvárná tőlünk, hogy a folyamatban levő háborúban na
gyobb erőkkel vegyünk részt, s hogy azt is megkívánná, hogy erre önként 
ajánlkozzunk".15 Jelenleg a magyar csapatok által elfoglalt területeken is a né
metek veszik át az igazgatást, következésképpen még megszállóként sem igény
lik a nagyobb magyar részvételt. Amennyiben azonban a német hadseregnek 
mégis szüksége lenne a jövőben nagyobb arányú magyar közreműködésre, azt 
a két ország közötti bizalmas jó viszony szellemében minden bizonnyal tudo-
domásunkra hozza. Ez esetben a magyar kormány, lehetőségeihez képest, 

12 Uo. 302. o. 
13 Uo. 304. o. 
14 Uo. 
15 Uo. 
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mérlegelné annak teljesítését. Addig azonban önként nem áll érdekünkben 
nagyobb erőkkel bekapcsolódni a háborúba, ami „nyilvánvalóan kedvezőtle
nül hatna vissza nemzeti erőink állagára, belső viszonyainkra és gazdasági 
termelésünkre". Különös, hogy a vezérkar főnöke „önkéntes felajánlkozással, 
illetőleg a szovjet elleni háborúba nagyobb erőkkel való bekapcsolódásunk ki
erőszakolásával akarja mindezt kockára tenni".16 A szuverén államok sors
döntő kérdésekben „maguk határaznak" — írja, helyesen. Éppen ezért a kor
mánynak tekintettel kell lennie belső erőinkre, felkészültségünkre is és „ezek 
gondos mérlegelése alapján kell elhatározáshoz jutnia, nem pedig azért, hogy 
„érdemeket" szerezzen, s ezért később „jutalomban" részesüljön". A magyarság 
délkelet-európai szerepének fontossága a németek előtt is ismert. Nincs te
hát szükség rá, hogy ennek elismerését külön jutalomként igényeljük.17 

Werth elleni vádjainak konklúziójaként Bárdossy leszögezte: korábbi ta
pasztalatait is figy elemibe véve a továbbiakra nézve nem látja biztosítottnak 
az együttműködést a kormány elhatározásait és intézkedéseit felülbíráló vezér
karfőnökkel. Kényszerhelyzet elé állította a kormányzót. Választania kellett 
közte és kormánya, illetve az őt magát is kínos helyzetbe hozó Werth között. 
Az ellentét feloldására az adott helyzetben, a korábbi tapasztalatok birtoká
ban is, nem mutatkozott lehetőség. 

A kormányválsággal is fenyegető ellentét híre óhatatlanul kiszivárgott, s 
találgatásokra, adott alkalmat idehaza és Berlinben egyaránt.I8 A német vezetés 
konstatálta, hogy a Werth által kilátásba helyezett erősítések fennakadtak a 
kormány ellenállásán. Werth jószándéka — immár nem először — kevésnek 
bizonyult. Az önkéntes felajánlkozás tehát nem járható út. Hitler ezért el
szánta magát, hogy a hadsereg szükségleteitől indíttatva közvetlenül Horthy 
kormányzóhoz forduljon, s vele tisztázza a további német—magyar együtt
működés kérdéseit. Biztos volt benne, hogy ezúttal is meggyőző érvekkel fog 
hatni rá, s szabaddá válik az út a magyar erősítések előtt. Szeptember l-jén 
Ribbentrop külügyminiszter utasította Jagow követet, hogy a Führer nevé
ben hívja meg a kormányzót a vezérkari főhadiszállásra. A Führer rábízza, hogy 
meghatározza a látogatás pontos idejét, valamint, hogy kit kíván magával 
hozni.19 Finom célzás volt ez arra, hogy a Führertől távol áll a beleszólás a 
Werth körül kialakult belső válságba. Ö esetleg a vezérkar új főnökével is haj
landó tárgyalni, akinek kinevezése belső magyar ügy. Magyar részről alátá
masztotta a látogatás időszerűségét az is, hogy ezt megelőzően Mussolini és 
Antonescu vendégeskedett a főhadiszálláson. Utóbbi, érdemei elismeréseként, 
magas kitüntetésben is részesült. 

A kormányzó köszönettel vette a meghívást. Kíséretének tagjairól később 
dönt20 — üzente. A meghívás sürgőssé tette a Werth körül támadt affér gyors 
tisztázását. Mivel a látogatás során elsősorban katonai kérdések fognak napi
rendre kerülni, természetesen szükség lesz a vezérkar főnökének jelenlétére. 
Ez viszont már nem lehetett Werth, aki elkötelezte magát az újabb magyar 
csapatok hadműveleti területekre küldése mellett, hiszen a kormányzó szán
déka szerint a magyar tárgyalási téma nem újabb csapatok bevetése, hanem 

16 Uo. 306. o. 
17 Uo. 304—305. O. 
18 Saly Dezső: Szigorúan bizalmas . Budapes t , 1945. 388. o. 
19 A Wilhe lmst rasse . . . i. m. 615. o. (437.) 
20 U o. 615. O. (438.) ••-.••• 
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éppen a leharcolt gyorshadtest kivonása és hazaszállítása volt. További halo
gatásnak tehát nem volt helye. A Werth működése révén a kormány előtt kí
nos helyzetbe került kormányzó már tekintélye védelmében is megtette azt, 
amire Teleki kérésére az akkori helyzetben még nem tudta magát rászánni, 
menesztette Werthet. Arra a megállapításra jutott, hogy — mint erre a kor
mányfő is felhívta a figyelmét —. Werth kétségkívül egyre inkább a magyar 
érdekekkel össze nem egyeztethető, megengedhetetlen politikai vezető szere
pet tulajdonít magának. A kormányzó és a miniszterelnök előzetes tájékoz
tatása és egyetértésének kikérése nélkül tett a kormány politikájával ellentétes 
nyilatkozatokat, sőt, hatáskörét túllépve, elkötelező ígéreteket is, megkérdő
jelezve ezzel a korábban általa is helyeselt kormányzati intézkedéseket. Nem 
képes a megváltozott magyar érdekek felismerésére és képviseletére. Bárdossy 
hozzá intézett levelére válaszolva Horthy egyetértését kinyilvánítva hangsú
lyozta, hogy az időközben nála is megforduló Werth eredménytelenül kérte hoz
zájárulását a kormány, valamint a Legfelső Honvédelmi Tanács tájékoztatá
sa és véleményének kikérése nélkül a német hadseregnek katonai vonalon tett 
mozgósítási ígéretei teljesítéséhez. 

A kormányzó kedvező támogatásától indíttatva Bárdossy magához kérette 
Werthet. Közölte vele, hogy a jövőben minden politikai, vagy politikai kihatá
sú ügyben kötelessége jelentést tenni neki, a miniszterelnöknek, mielőtt azt a 
Legfelsőbb Hadúr elé viszi. Werth ezt a jövőre nézve tudomásul vette ugyan, 
azonban a németeknek tett ígéreteiről csak akkor volt hajlandó tájékoztatni 
a miniszterelnököt, ha erre Horthy a leghatározottabban utasítja. 

Az új alapokra helyezett együttműködésre már nem került sor. Werth az 
események alakulásából, a miniszterelnök, de mindenekelőtt a kormányzó ré
széről tapasztalt megváltozott magatartásból, törekvéseinek elutasításából le
vonta a megfelelő következtetést: kegyvesztett lett. Szeptember 4-én, megrom
lott egészségi állapotára való tekintettel, nyugdíjazását kérte.21 

Werth nem minden sértettség nélkül vehette tudomásul menesztését, ehhez 
aligha férhet kétség. Katonapolitikai elképzelései szembekerültek az új politi
kai elképzelésekkel és törekvésekkel, ami ezúttal áthidalhatatlannak bizonyult. 
Ezt fegyelmezett katona módján, a hadúrral szembeni köteles hűséggel viselte 
anélkül, hogy beosztottjai előtt hangot adott volna elégedetlenségének Mint aki 
a leghatározottabban fellépett a tisztikar politizálása ellen, s ez alól magát sem 
vonta ki, s így semmiféle politikai párttal vagy csoporttal sohasem állt kap
csolatban, természetesen nem kívánt távozásából politikai tőkét kovácsolni. 

Jagow követ szeptember 5-én jelentette a német külügyminisztériumnak, 
hogy Werth Henrik vezérezredes, a vezérkar főnöke lemondott. Utóda 
Szombathelyi Ferenc altábornagy, a VIII. hadtest parancsnoka, egyben a Kár
pát-csoport volt parancsnoka, aki kifogástalan németbarát. Werth lemondása 
feltehetően a szovjet fronton bevetésre kerülő magyar csapatok mértékével 
kapcsolatos véleményeltérésekkel hozható összefüggésbe.22 

A gyorshírt követően Jagow még aznap újra jelentkezett és további részle
tekkel is szolgált. Amikor Werth vezérezredesnek hivatali szobájában átadta 
Keitel meghívását a vezéri főhadiszállásra, az megköszönte a megtiszteltetést, 

21 HL Filmtár 1729. Hóman Bálint naplója. 
22 A Wilhelmst rasse . . . i. m. 617. o. (440.) 
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de „hozzáfűzte, hogy miután fizikailag már nem elég teljesítőképes, lemondott 
vezérkarfőnöki tisztségéről". Már intézkedés is történt, hogy utóda tegyen 
eleget a meghívásnak. A vezérkarnál Jagow nyugtalanságot tapasztalt. Az egyik 
vezérkari tiszt megjegyezte: „Ez talált csemege az angolok számára." Azt is 
megtudta már Jagow a vezérkari főnökségen, hogy az utód Szombathelyi altá
bornagy, akinek tekintélye nem mérhető a Werthéhez. Kérdéses, képes-e ha
sonló energiát kifejteni.23 

Figyelemre méltó, hogy Keitel Hitlerrel ellentétben, aki Horthyra bízta kísé
rőinek megválasztását, még személyesen Werthet hívta meg a főhadiszállásra. 
Ö vagy kevésbé volt diplomatikus mint főnöke, vagy csupán kevésbé figyelt 
oda a várható változásra. Inkább az utóbbi valószínűsíthető. A továbbiakban a 
német katonai vezetők kommentár nélkül tudomásul vették Werth távozását. 
Távol állt tőlük, hogy ellentéteket szítsanak a Werthet menesztő Horthyval, 
rontva ezzel a főhadiszálláson esedékes tárgyalások esélyeit. Semmi sem utal 
arra sem, hogy Werth a továbbiakban a német katonai vezetőknél kereste volna 
tettei igazolását. Nincs adat arra sem, hogy szót ejtettek volna — legalább is 
nyilvánosan — működésről, vagy annak értékeléséről. 

A vezérkar osztályainak beosztottjai körében, mint ezt Jagow is megemlí
tette, pillanatnyi zavart kelthetett a főnök távozásának híre. Ennek oka nem
igen lehetett ismeretlen előttük. A vezérkari tisztek zöme valószínűleg egyet
értett főnökük nézeteinek inkriminált részével is, habár az erők megőrzése 
politikájának is lehettek hívei. A gyors váltás aligha adott alkalmat a hosszú 
meditálásra. 

Horthy választása Szombathelyi altábornagyra esett, amit nem magyarázott 
pusztán az a tény, hogy az időszerű látogatás miatt gyorsan kellett döntenie. 
A hadseregvezetés körében személye meglepetés volt. Szombathelyi nem volt 
különösebben előtérben, a németek is csak mint a Kárpát-csoport parancsnokát 
ismerték. Három rangidős tábornoka is volt a hadseregnek, akik beosztásuknál 
fogva számítottak volna a vezérkar főnökévé történő kinevezésre. Mint 1945-
ben írt védőiratában Szombathelyi is megerősítette, személye egy véletlen foly
tán került előtérbe. Kassai hadtestparancsnokként vendégül látta az odaláto
gató Horthy Istvánt. Vacsora után elbeszélgettek. Ennek során kifejtette az 
ifjú Horthynak a háborúról, annak várható alakulásáról alkotott véleményét, 
amely merőben különbözött Werthétől. Meglátása szerint a németek lebecsül
ték a szovjet erőket. „Blitzkrieg"-ről már szó sem lehet, a háború évekig fog 
tartani. Annak kimenetelét nem lehet előre látni, a teljes győzelem valószínűt
len. Magyarországnak jobb lett volna távol maradni a háborútól, de ha már 
megtörtént a hadbalépés, a jövőben a meglévő erők megőrzésére kell törekedni, 
ami egyetlen záloga lehet annak, hogy a bizonytalan kimenetelű háború befe
jezése után biztosítani tudjuk az ország terülti épségét, illetve annak belső 
rendjét. Fel kell készülnünk arra, hogy a háború befejezését követően, esetleg 
még az előtt, meg kell vívnunk a magunk háborúját szomszédainkkal. Horthy 
István nagy figyelemmel hallgatta Szombathelyi eszmefuttatását, s kérte, ké
szítsen arról emlékiratot, amit bemutathat apjának, aki elégedetlen a honvéd
ség totális mozgósítása és bevetése mellett kardoskodó Werthtel. Szombathelyi 
ekkor elővette gondolatairól már korábban önmaga számára készített fel-
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jegyzését és átadta.24 A kormányzó így talált rá arra a tábornokra, aki Werthtel 
szemben, az erők megőrzésének híveként, kész programmal állt elő. 

Szombathelyi kinevezése megnyugtató volt Bárdossy számára is. Személyi
ségének súlyát emelendő a kormányzó maga is megjelent a vezérkar új főnöké
nek minisztertanácsi bemutatkozásán. Ez annak előtte nem volt szokás. Fogad
tatása a kormány ismert németbarát tagjai részéről is kedvező volt, mivel hatá
rozott tengelybarátnak hitték, aki meglátásuk szerint „tisztában van a nemzeti 
érdekekkel, és nagyon alkalmas oly baráti érintkezésre, mely a magyar önérzet 
sérelme nélkül szolgál a közös ügynek".25 Bartha Károly honvédelmi miniszter 
elképzelései közel álltak Werthéihez, s áprilisban és júniusban egyaránt támo
gatta azokat a kormány ülésein ; most óvatosan távol tartotta magát a vélemény
alkotástól. Azonosult a kormányfő véleményével. Nem kommentálta Werth 
szerepét. Ugyanakkor érdeklődéssel várták a kipróbáltan németbarát Werth 
utódjának főhadiszállási fogadtatását, amire a küszöbön álló látogatás ad vá
laszt. Itt Horthy maga mutatja be a vezérkar új főnökét. 

A főhadiszállásra utazó Bárdossyt megnyugvással töltötte el, hogy a magát a 
kormány politikájával azonosító vezérkarfőnökkel utaznak Hitlerhez. Tisztá
ban volt vele, hogy Hitlernél a gyorshadtest további sorsa mellett a Werth által 
már ígért kontingensemelés fog szóba kerülni. Kétségtelen volt, hogy az önkén
tes felajánlkozás miatt elmarasztalt Werth buzgósága mögött az őt cselekvésre 
ösztönző német katonai vezetés elvárásai ezúttal is megtalálhatóak, mely ily-
módon az egyszerűbb, a diplomáciai tárgyalások nehézségeitől és feltételeitől 
mentes utat igyekezett járni. Felkészült, hogy az ennek okán esetleg neheztelő 
német vezetők várható kívánságait — ha nem is lehet és célszerű azokat kate
gorikusan visszautasítani — megpróbálja minél kisebbre csökkenteni. Ehhez 
remélte Szombathelyi szakmai támogatását. 

A szeptember 7-én kezdődő látogatásról érkező hírek megnyugtatóak voltak. 
Bárdossy hazaérkeztekor a leghatározottabban kijelentette, hogy a főhadiszál
láson a vezérkar új főnöke „működését a legnagyobb rokonszenvvel fogadták", 
Werth távozásával szemben pedig megértőeknek bizonyultak. Ezt támasztják 
alá az elért eredmények is, azaz a gyorshadtest hazaszállításának kieszközlése 
tizenkét békeállományú megszálló dandár kiküldése fejében.26 

A megváltozott politikai helyzet közepette a vezérkar főnöke helyén bekö
vetkezett változás egyelőre lelassította, hónapokkal kitolta a magyar háborús 
részvétel növekedésének folyamatát, az újabb nagyarányú kontingens kikül
dését, amit eredménynek könyvelhetünk el. Szombathelyi megkísérelte követ
kezetesen képviselni az erők megőrzésének politikáját, amit az arcvonalakon 
bekövetkező változások, a német vereségeknek az összeomlás felé mutató soro
zata egyre inkább igazolt is, azonban az e téren elértek csak rövid életűek 
lehettek. A történelem kényszerpályájára kerülve tragikussá váló engedmé
nyekre kényszerültek mindazok is, akik a magyar honvédségnek minél nagyobb 
részét kívánták megmenteni a pusztulástól. 

24 Kádár Gyula : A Ludovikától Sopronkőhidáig. Budapest, 1978. 424. o. 
25 HL Filmtár 1729. Hóman Bálint naplója. 
26 üo. 


