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Vörös Jánosnak, a M . Kir . Honvéd Vezérkar Főnökének 1941-1944 közötti katonai 
és poli t ikai szereplését korabeli naplójából, valamint 1945 utáni j e l e n t ő s részben vizsgá
lati fogságban szóban és írásban tett val lomásaiból követhetjük nyomon. Sajnálatos, 
hogy naplóbeli bejegyzései többnyire rövid tényközlésekre korlá tozódnak. Elhallgat 
vagy igen szűkre szab fontos, de számára kényelmet len eseményeket . A történtekről al
kotott véleményét , e lőremuta tó elképzeléseit , azok által kiváltott emóciói t általában nem 
jegyezte be naplójába. Mintha félt volna, hogy az olyanok kezébe juthat, akikkel nem 
szívesen osztaná meg gondolatait. Az 1945 utáni, zömében vizsgálati fogságban készített 
terjedelmes visszaemlékezésében tudatosan elferdíti múltban játszot t szerepét, arra tö
rekszik, hogy kihallgatói számára a legjobb képet alakítsa k i magáról . Ezek értékelése 
ezért csak gondos forráskritikával lehetséges. Sajnálatos, hogy szerepléséről egyéb levél
tári és könyvészet i anyag alig található. A kortársak - katonák, politikusok - egyidejű 
vagy későbbi pro és kontra szóbeli és írásos emlékezése inek mennyisége 1945 előtti sze
repéről csekély, többnyire elfogultnak is nevezhető . Amikor a rendszervál tás előtt egyér
te lműen elmarasztalt Vörös János szerepét objektíven vizsgálni lehetett, őt i smerő kor
társai már kivétel nélkül elhaltak. A történészek Kádár Gyula és Kéri Kálmán róla 
alkotott elnagyolt vé leményét fogadták el meghatározónak. Velük való ta lá lkozásaim be
szélgetéseim során magam is elmulasztottam, hogy Vörös személyiségéről , az esemé
nyekben já t szo t t árnyal tabb szerepéről faggassam őket. 

Szombathelyi Ferenc vezérezredesnek a katonapolitika osztályon 1945 novemberé
ben tett val lomásában kifejtett vé leménye Vörös János vezérezredesnek, akkori honvé
delmi miniszternek a háború alatti szerepéről lesújtó volt. Kihallgatói ö römmel hallgat
ták az elmarasztaló szavakat, hiszen Vörös tudtán kívül már maga is megfigyelésük alatt 
állt. „Vörös Jánosról személyesen is tudtam, hogy erősen jobboldali beállítottságú volt, 
és úgy ő, mint öccse, Vörös Géza, amíg közvetlen alárendeltségi viszonyban velem 
együtt szolgáltak, igyekeztek úgy szóbeli , mint írásbeli munkában is engemet a jobbol 
dali i rányzatnak megfelelő tevékenységre átvinni és befolyásolni . Igyekeztek tő lem 
olyan híreket és benyomásoka t távol tartani és je lentéseket visszatartani, amelyek a né
metekre vonatkozólag hátrányos adatokat tartalmaznak, hogy azokat a főnöknek nem 
kell bemutatni, mondván, hogy ő úgyis e léggé angolszász beállí tottságú. Fel tűnő volt 
nekem, hogy a legbizalmasabb ügyek hamar a jobboldali beállí tottságú volt vezetők tu
domásá ra ju to t t ak , amiről arra következtethet tem, hogy ezeket környezetemből tájékoz
tathatják és pedig azok, akik mindenről tudtak. Ezek a Vörös fivérek voltak. Valószínű
nek tartom, hogy ők rendszeresen tájékoztatták szóban és írásban a történtekről a volt 



jobboldali vezető férfiakat. Egy esetben V . Géza egy ügydarabot vétetett másolatba, 
nyilván azzal a céllal, hogy ezt a fenti módon felhasználja. Kádár ezds. erre közelebbi 
felvilágosítást tudna adni. Vörös János tudtommal a németekkel a legintimebb kapcsola
tot tartotta fenn, Veesenmayerrel szinte baráti viszonyban volt, a Standard Rt-nál üzleti
leg is együt tműködtek , ezen szoros összeköttetésnek tulajdonítható, hogy Vörös János a 
magyar vezérkar főnöke lett, a németek által történt megszál lás a lkalmából , holott előtte 
sokkal é rdemesebb és megfele lőbb tábornokok voltak." „A Vörös fivéreket is, miután k i 
ismertem őket, felváltottam és a közelemből elhelyeztem és tapasztalnom kellett ezután, 
hogy mind a ketten erősen szembefordultak velem, felfogásomat és nézeteimet minde
nütt, ahol lehetett, kri t izálták." 1 

Szombathelyinek ez a személyes ellenszenven alapuló megnyi lvánulása egyik döntő 
meghatározója volt a Vörös háború alatti szerepéről kialakult képnek. Egy merőben más 
Vörös Jánost ismerünk meg belőle, mint amilyennek ő magát 1945 előtt és után tudta és 
láttatni akarta. Hivatalos és magán megnyi lvánulásaiban szolgálata során a németekkel 
közös háborút el lenző és ellene hadakozó katonai vezetőként mutatkozik be. Ezt, a hely
zetének alakulását tekintve megér thető törekvését szembesí tve az őt németbarátsággal , 
szélsőjobboldali szimpátiával és az ezekre épített cél tudatos karrierista törekvésekkel 
vádoló, elfogult vé leményekkel , valamint a rendelkezésre álló dokumentumokkal, meg
kíséreljük objektíven bemutatni a kétségkívül karriervágy orientálta, a kudarcot nehezen 
viselő Vörös János 1944. évi tevékenységét a m. kir. Honvéd Vezérkar élén. 

* 

Vörös János t ábo rnok 2 1941 augusztus 1-jéig a 2. gépkocs izódandár parancsnoka volt 
a keleti fronton. Szereplését felettesei, de ő maga is igen e redményesnek értékelték. Ha
za is rendelték a magyar 1. hadsereg vezérkari főnöke beosztásba, ahol nem sokáig ma
radt. Szombathelyi Ferenc a vezérkar főnökévé történő kinevezését követően megbízha tó 
emberekkel akarta lecserélni a vezérkar közismert németbarátai t . Vörös Jánost 1941. no
vember l-jétől hadművelet i csoportfőnökévé nevezte k i . László Dezső vezérőrnagyot 
váltotta fel. 

Óhatat lanul felmerül a kérdés, hogy Szombathelyit rosszul tájékoztatták Vöröst i l le
tően, vagy ekkor még csak annyira volt németbarát , mint a német sikerek hatása alá ke
rülő tábornoki és tisztikar nagy része. Lehetséges , hogy csak ezt követően, e lőmenete 
léhez tőlük remélve támogatást , alakította meggyőződésé t és vállalta a közeledést ez az 
egyre becsvágyóbb katona. Részünkről ebben találjuk meg a megoldást , amit az elkövet
kezőkben igyekszünk igazolni. 

A l i g melegedett meg beosztásában az új hadművelet i csoportfőnök, amikor 1942 ja
nuárjában máris megjelent Budapesten Ribbentrop német külügyminiszter , s benyújtotta 
a tavaszi német offenzívához való magyar hozzájárulás iránti igényét. Őt Keitel vezértá
bornagy követte. A Szombathelyivel és Bartha Károly honvédelmi miniszterrel folytatott 

' Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁSzTL) V-32000/23. Szombathelyi 
Ferenc tanúvallomása, 1945. dec. 20. 

2 Vörös János (Csabrendek, 1891. I I I . 23. - Balatonfüred, 1968. V I I . 23.) 



Vörös János vezérezredes, 1944. 

(Fotó: Inkey Tibor. - Hadtörténeti Múzeum, Fotóarchívum. 
Lt. sz.: 103233.) 



alkudozás után megegyeztek a magyar 2. hadsereg frontra küldésében. A részletekkel , 
melyek több történeti munkából ismertek, nem foglalkozunk. Annál inkább Vörösnek a 
tárgyalások során tanúsított , későbbi val lomásában előadott , áll í tólagos magatar tásával . 
Vörös hadművelet i csoportfőnöki tevékenységének nincsenek írásos nyomai. Letartózta
tásban készült önigazolására vagyunk utalva. Az ebben foglaltak szerint Vörös javasolta 
a vezérkar főnökének, hogy lehetőleg csak megszál ló erőt adjunk, abból is csak egy had
testet. „Látva a háború céltalanságát, arra törekedtem, hogy minél kevesebb magyar erő 
vegyen részt a harcban. Azonkívül a magyar hadsereg nem is volt úgy felszerelve, hogy 
egy korszerű harcban felesleges vérontás nélkül részt vehetett volna." 3 Vé leményé t kü
lönösen Náday István al tábornagy ( H M I . csoportfőnök) és Németh József vezérőrnagy 
(kiképzési csoportfőnök) támogatták. Vörös val lomásbel i - utólagos - kiállását nem fo
gadhatjuk el tényként . Előtte is ismert volt, hogy a német kérést elutasítani nem, legfel
jebb mérsékelni lehetett. Javaslatának e lőadása is értelmetlen lett volna. Az t sem tartjuk 
valószerűnek, hogy a tárgyalások két napja alatt a megál lapodás részleteinek k imunkálá
sában szerephez ju tó két tábornokot megnyerte volna véleménye támogatásához . 

Szombathelyi saját e redményének tartotta, hogy csak egy hadseregre sikerült csök
kenteni Keitel kívánságát. Aligha fogadta volna el hadművelet i csopor t főnökének ér the
tetlen okvetet lenkedései t , melybe a két tábornokot is bevonta. Különben is, a há rom hó
nappal korábban még dandárparancsnokként a szovjet ellen harcoló Vörös miért látta 
volna már ekkor olyan cél talannak a háborút? 

Val lomásában - mintegy ö n m a g a igazolásaként is - részletesen végigvezeti a magyar 
2. hadsereg egyre kritikusabb helyzetét és bekövetkező vereségét. Hadművele t i irányítá
sába nem volt beleszólása, tanácsait pedig az i l letékesek nem fogadták el. 

Jól felfogott é rdeke viszont, hogy ugyanezen val lomásában ne emlékezzen az 1942 
nyarán k ibontakozó magyar kormánytörekvéseknek megfelelő katonapoli t ikáról s ebből 
a vezérkar hadművelet i csoportfőnökére háruló követe lményekről . A honvédség erőinek 
megőrzése , a veszteségek pótlása és egy, a háború alakulásától függően kötött fegyver
szünet során a szomszédos ál lamok - Románia - elleni offenzív védelemre képes ütőerő 
kialakítása és esetleges hadművele te inek kidolgozása, minden bizonnyal foglalkoztatta a 
hadművelet i csoportfőnökséget . 

A magyar 2. hadsereg helyzete decemberben krit ikussá vált. Vörös későbbi állítása 
szerint 1942. december 22-én Vásáry József vezérőrnagy (helyesen Vasváry József vk. 
ezredes a 2. vkf. osztály vezetője) társaságában jelentette Szombathelyinek, hogy a 2. 
hadsereg helyzete tarthatatlan lesz, mihelyt a vörös hadsereg támadást indít. A déli szár
nyon a románok és olaszok visszavonultak, a hadsereg bekerí tésnek van kitéve. Védel
mének mélysége nincs, így a várható szovjet támadás át fogja törni a vonalat. Javasolta, 
hogy a hadsereget egy döntő támadás elől k i kell vonni, és az Oskol-ig visszavezetni. 
Szombathelyi írjon levelet Jány vezérezredesnek, amiben „a fentiekre hívja fel a figyel
mét és, hogy ne tartsa magát mindenben a német in tézkedésekhez" . A helyzettel tisztá
ban lévő Szombathelyi, aki fölösleges kioktatásnak is vehette volna Vörös Vasváry je 
lenlétében kifejtett buzgólkodását , állítólag azt válaszolta: „hát akkor j ö n a magyar 
t ragédia." M é g megkérdezte , hogy az „Oskolról hová akarok visszafutni a 2. hadsereg-

' ÁSzTL V-32000/24. Vörös János vizsgálati fogságban írt visszaemlékezése - 1949. március (a további
akban: Vörös vallomása.) 



gel. Én erre azt válaszoltam, hogy a Kárpá tokra" . 4 Ez utóbbi választ aligha lehet minősí
teni, nem is fogadhatjuk el megtörténtnek. Vásáry (Vasváry) , aki Vörös vé leményét volt 
hivatva jelenlétével a lá támasztani , meg sem szólalt? 

Nagyot nézhetett Kovács Gyula vezérőrnagy a magyar 2. hadsereg vezérkari főnöke, 
mikor decemberben kézhez vette Vörös levelét. О ugyanis, amikor azt kellett tapasztal
nia, hogy a vezérkar főnöke előterjesztését teljesen figyelmen kívül hagyja, levélírásra 
szánta el magát . Ebben felszólította Kovács vezérőrnagyot , hogy „ne törődjön a németek 
azon parancsával , hogy a csapatok még akkor is harcoljanak, ha be vannak kerítve, ha
nem a csapatokat minden bekerí tésből vonja k i , mert a magyar csapatok nem alkalmasak 
arra, hogy bekerített helyzetben is folytassák a harcot." 5 Miér t veszélyeztette volna V ö 
rös a maga és a címzett egzisztenciáját azzal, hogy Jányt megkerülve hivatalos levélben 
parancsának megtagadásra buzdítja Kovácsot . Miér t feltételezte, hogy Kovács a hivata
los levél tartalmát elhallgatja parancsnoka elől és vállalja az ebből származó súlyos fe
gyelemsér tés t? Mindketten jó l tudták, hogy a parancs megtagadása és az arra történő 
buzdítás milyen következményekkel járhat . Meg lepő , hogy Vörös mindezt vizsgálóival 
egy utólag készült fiktív levéllel el akarta hitetni. 

Vörös fenti „hivata los" levelének még másolata sem található, azonban ugyanekkor 
egy december 23-án keltezett nem hivatalos levél is készült , melynek másolata viszont 
1949-es va l lomásához van mellékelve. „Az ide csatolt másik levelem inkább hivatalos 

je l legű, míg ezen levelem kimondottan magán je l l egű , tehát aszerint kezeld azokat" - ír
ta az alig hihetően „kedves ko l légám" megszólí tású levélben. 6 Miér t írt két levelet, ha az 
utóbbiban is ugyanazt írta? Ezzel a hangvételében visszafogottabb bizalmas magánlevél 
lel is veszélyeztette Kovács és a saját helyzetét. Egy ilyen magán változat is olyan nézet
azonosságon alapuló mély baráti kapcsolatot tételez fel Vörös és Kovács között , aminek 
létezéséről nem tudunk. Fel té te leznünk kell , hogy eleve csak ez az elküldetlen levélmá
solat készült . Vörös t isztában volt vele, hogy a már emigrációban élő Kovács Gyulát a 
Katonapolitikai Osztály kihallgatói nem fogják tanúként beidézni . 

A levélben a frontszemléről visszatérő Hennyey Gusztáv al tábornagy gyalogsági fel
ügyelőre hivatkozva tájékoztatta a magyar 2. hadsereg vezérkari főnökét. Tekintettel ar
ra, hogy szemléje során Hennyey többször megvitatta a hadsereg súlyos helyzetét 
Jányval , amiből annak vezérkari főnökét sem zárták k i , ez a tájékoztató felesleges volt. 
Azzal is tisztában voltak Jányék, mint Hennyeynek elpanaszolták, hogy a hadseregcso
port parancsnoka, Weichs nem tud javí tani az általa is ismert nehéz helyzetükön, csak 
azt ismételgeti , hogy az utolsó emberig tartani kell a frontot, még bekerítés esetén is. 7 

(Ekkor még a Hitler kérésére kiadott kormányzói parancs nem ment ki .) Vörös a sorsuk 
iránt közömbös Szombathelyit is bepanaszolta Kovácsnak „Nagyon jó l tudom, hogy T i a 
helyzet mérlegelésnél mindent megfontoltok, és a lehető legjobban fogtok cselekedni, de 
a hds-ért való aggályaimat nem tudom elti tkolni. Ugyanis egy hiányosan felszerelt és el
látott, minden mélység nélküli védelem már magában rejti egy erőteljes orosz hadműve
leti támadásnál a kudarc csiráját, azért nekem az az érzésem, hogy esetleges bekerí tés-

4 ÁSzTL V-32000/24. Vörös vallomása. 
5 U o . 
6 ÁSzTL V-32000/22. 
7 Hennyey Gusztáv: Magyarország sorsa Kelet és Nyugat között. Európa - História. Budapest, 1992. 63. o. 



bői, ha csak a helyzet megengedi, k i kellene - annak idején vonni a csapatokat. Ez azon
ban csak az én egyéni vé leményem, a Vkf . Úr más véleményen van." 8 

Levelében közölte még Kováccsal , hogy a jelenlegi döntés szerint május l-jétől a 
Hadiakadémia parancsnoka lesz. (1943. június l-jétől 1944 augusztusáig töltötte be a 
posztot.) Ez attól függ, László Dezső részére mikor ürül meg a kassai hadtest. Saját ma
gáról közli , hogy új beosztásba kerül. Utódja Vörös Géza lesz. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és győze lmes magyar boldog új esztendőt kívánva, 
őszinte baráti szeretettel zárta levelét, a köztük lévő viszonnyal magyarázva a szolgálat
ba ütköző őszinteségét. 

A Kormányzó teljesítette Hitlernek az utolsó emberig történő ellenállással kapcsola
tos kérését. Utasítást adott egy ilyen értelmű parancs kiadására. Erre Vörös - a kormány
zói utasítás ellenére - felszólalt, és figyelmeztette Szombathelyit, hogy ez a 2. hadsereg 
megsemmisülésé t jelenti . Ismét nem talált meghal lgatásra . „Ennek dacára, körülbelül új
évkor, tudomásom szerint Szombathelyi vezérezredes, Bajnóczy vezérezredes és Miklós 
Béla vezérezredesek [altábornagy] fogalmaztak egy hadparancsot, amelyről csak jóval 
kiadása után értesültem, amelyikben a kormányzó Hitler kérésének megfelelőn intézke
dett. Ezt a parancsot már azért nem közölték velem, mert tudták, hogy a december 22-i 
e lőadásom után milyen nézeteket vallok a végsőkig való kitartás tekintetében. M é g több 
ízben tettem javaslatot a visszavételre, de mikor pletykákból arról értesültem, hogy az én 
javaslataimnak nagy je lentőséget nem tulajdonítanak, mert én nem a hadművele t i hely
zetet és a 2. hadsereg sorsát nézem, hanem a fiam sorára vagyok tekintettel, aki Koroto-
jaknál ü tegparancsnok volt, ezért a további harcot feladtam, és biztosra vettem a második 
hadsereg tragédiáját ." 9 Ezek szerint a vezérkar főnöke nem, hogy nem vonta be hadműve
leti csoportfőnökét az ominózus parancs megfogalmazásába, hanem a nevezett táborno
kokkal együtt azt el is titkolta előle, mivel állítólagos előadásában már a tisztikarnak kifej
tette a végsőkig való ellenállásról Horthyval és a katonai vezetőkkel szembeni véleményét. 
Ez akkora ferdítés, amit még Vörös kihallgatói sem hihettek el. Ilyen, a kormányzóval és a 
vezérkar főnökével élesen polemizáló előadást is aligha tarthatott. Sértésnek, a bizalmat
lanság megnyilvánulásának tartotta volna, ha őt nem vonják be a parancs megfogalmazá
sába és kiadásába. Ezzel szemben lehetséges, hogy éppen ő volt annak megfogalmazója!? 

Vörös val lomásában folytatja időközben már kivégzett főnökének eláztatását: „A ve
zérkar főnöke a németek parancsa ellenére nem mert tenni semmit, és tétlenül nézte a 2. 
hadsereg bomlását és pusztulását ." Javaslatai továbbra sem találtak meghal lgatásra . „A 
vezérkar főnöke j anuár 17-én délelőtt 11 órakor tartott megbeszélést , amikor is ismét k i 
tér tem a javaslataimra, és jelentettem azt is, hogy tanár koromban mindig azt tanítottam, 
hogy sose nyúljon a vezéri pálca után az a katona, aki nem látja már előzetesen a lelki 
szemei előtt az események lényegét is lejátszódni. - Szombathelyi, a vezérkar főnöke 
még mindig bízott abban, hogy a német tartalékok ezt a támadást felfogják. Természe te 
sen erre már kilátás nem is lehetett, mert részint nem állottak tartalékok rendelkezésre , 
másrészt pedig az eltolási nehézségek és a zord időjárás (-42 fok hideg és nagy hó) a tar
talékok tervszerű bevetését nem tették lehetővé. Végeredményben a 2. hadseregnek meg 
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kellett semmisülnie , hogy a német erőket a Kaukázusból a németek kivonhassák, tehát 
kimondottan német célért ." „Jány vezérezredesnek nem volt elég le lk i - és akaratereje 
ahhoz, hogy a németek parancsa ellenére a csapatokat egy lendülettel visszavette volna. 
Ezután a hadsereg ál landóan érintkezésben az ellenséggel fokozatosan a Kárpátokra vo
nult vissza." 1 0 Ha el tekintünk is az utolsó botor megállapítástól , óhatatlanul felmerül a 
kérdés, Vörösnek a 2. hadsereggel történtekről az 1949-ig kialakított hivatalos értékelés 
ismeretében írott vé leménye mennyiben egyezhetett meg az általa j anuár 17-én előadot
takkal és ebből akkor levont javaslataival. Nem akadtunk nyomára. Mindenesetre a Vö
rös -Szomba the ly i vitát és a Kovácsnak küldött leveleket, mint a 2. hadsereggel kapcso
latos 1942-1943-ban hangoztatott vé leményét hamisnak tartjuk, azt akkori csoportfőnöki 
magatar tása bizonyí tékaként nem tudjuk elfogadni. 

Amin t ezt a Kovácsnak küldött állí tólagos levelében jelezte, 1943. február l-jétől új 
beosztásba került. Kinevezése erre a fontos posztra (altábornagyi kinevezésével egy-
időben) nem arra vall, hogy Szombathelyi a köztük keletkezett súrlódások miatt szaba
dulni akart tőle. Inkább a saját ér tékeinek túlbecsülésére hajlamos Vörös érezhet te úgy, 
hogy Szombathelyi árnyékában nem tud kibontakozni. 

Szombathelyi elmarasztalását főként Vörös új beosztásában tapasztalt magatar tása 
válthatta k i , amikor már a honvédelmi miniszter a lárendel tségébe került. Nem egyeztet
hető össze Szombathelyi Vörös iránt táplált e l lenszenvével az sem, hogy utódjául fivérét 
nevezte k i . Az áthelyezések pedig a honvédségben sem meghívásos alapon történtek, 
mint Vörös beállítani igyekezett: „Nagy Vi lmos honvédelmi miniszter meghívot t a hon
védelmi minisztér ium anyagi főcsoportfőnökévé." Beosztásbel i elődje Ruszkiczay-
Rüdiger Imre al tábornagy a miniszter általános helyettese lett. 

Az anyagi főcsoportfőnökség a honvédség felszerelésének beszerzésével , gyártásával 
foglalkozó csopor t főnökségeknek és azok alosztályainak összefogásával , irányításával és 
el lenőrzésével foglalkozott. Vezetője képviselte a honvédség érdekeit a szövetségesekkel 
folyó együt tműködés i , valamint a magyar és érintett külhoni hadiipari és külkereskedel
mi cégekkel folytatott tárgyalásokon. Vörös beosztása bizalmi helynek számított . Önál
lósága, mozgása nagyobb volt e lőző beosztásánál . Közvetlen kapcsolatot tartott fenn ál
lami és magán szervekkel, tárgyalt gazdasági és ipari vezetőkkel , köztük természetesen 
németekkel is. Rálátással bírt nemcsak a magyar, de a szövetségesek hadiipari termelé
sének helyzetére, annak várható alakulására is. Beosztását indokolta, hogy 1936-tól 1940 
novemberé ig a H M V I (1938-tól V k f . ) 7/ö., a honvédség hírösszeköttetéséért felelős, a 
híradótechnika rendszeresí tésével foglalkozó osztályának vezetője vol t . 1 1 

A háború menetében 1942/43 telétől bekövetkezet t változás, továbbá a német ipari lé
tes í tmények fokozódó bombázása , kétségessé tették a szövetségesek győzelmét . Vörös 
azonban - visszaemlékezésével ellentétben - bízott az összeomlás elkerülésében. Hit t a 
német erőfeszí tésekben, a háború menetét meghatározó új fegyverekben. Azokhoz csat
lakozott, akik még illúziókat tápláltak a háború végső kimeneteléről . Úgy ítélte meg, 
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hogy egyelőre nincs más lehetőség mint kitartani, fokozni erőfeszítéseinket saját érde
künkben is. Az ország sorsa a tengelytől függ. Vöröst nem foglalkoztatta a háborúból való 
kiválás gondolata. Vélekedése egyezett a tábornoki és tisztikar zömének véleményével , és 
ennek hangot is adott. A szövetséges háborúban való kitartást egyértelműen és leghango
sabban hirdető tábornokok, tisztek között találta magát, tekintélye volt előttük. Habár vé
leménye nem állt távol Szombathelyiétől , elhatárolódott tőle, versenytársának tekintette. 

Úgy ítélte meg, hogy j ó pontokra számíthat minisztér iumi hivatalszervező tevékeny
ségével, ami rendcsinálással kezdődött , és túlnőtt a saját főcsoportfőnökségének kerete
in. „Bevonulásom után lát tam, hogy a minisztér ium a produkt ív munka helyett elvész a 
bürokrácia aktatengerében. Ennek csökkentésére javaslatot dolgoztam k i , s azt Rusz-
kiczay-Rüdiger Imre vezérezredesen keresztül a honvédelmi miniszternek elő akartam 
terjeszteni, azonban Ruszkiczay ebben hatáskörének csorbítását látta, miért is a javaslat 
az ö íróasztala fiókjában elakadt. Ennek volt a köve tkezménye , hogy a honv. minisztéri
um létszáma feleslegesen fel lett duzzasztva, Budapest nagy része honvédelmi iroda volt, 
az ügyek intézése pedig a bürokrácia tengerében hónapokig tartott ." 1 2 

Vörös tehát saját szakállára azonnal intézkedett . Ruszkiczay-Rüdiger szerepében 
képzelte magát , aki ebben - nem alap nélkül - hatáskörének csorbítását látta. Aktivi tásá
val, a minisztériumi munkamorá l ra utaló megállapí tásokkal azonnal magára irányította a 
Nagy Vilmossal elégedetlen, annak menesztését k ívánó szélsőjobb politikusokkal és pár
tokkal szimpatizáló minisztér iumbeli tisztek érdeklődését . Poli t izálására azonban az el
hárítás is felfigyelt. Szombathelyi 1943 nyarán a kormányzótól egy névjegyzéket kapott 
a nyilas pár thoz tartozó vezérkari t isztekről, amelyet Sombor-Schweinitzer József, a bu
dapesti rendőrfőkapi tányság rendészeti osztályának vezetője készített. Szombathelyi ma
ga is meg volt győződve , hogy a felsoroltak - köztük Vörös János és Géza - többsége 
szélsőjobb szimpatizáns, azonban kételkedett abban, hogy valamelyik pár thoz tartozná
nak, illetve beléptek volna. Mindenesetre szükségesnek tartotta, hogy a ko rmányzó elé 
vezesse a felsorolt tiszteket, „hogy módjában legyen egy katonai kihallgatás keretén be
lül őket személy szerint is látni és kötelmeik hű teljesítésére, valamint a politikától való 
tar tózkodásra figyelmeztetni". 1 3 Vörös tévedésektől hemzsegő val lomása szerint az érin
tettek: Deák Ferenc vezérőrnagy, Vörös János és Géza (vezérőrnagy) a l tábornagyok, 
Henkey János vk. ezredes, Bardóczy Ferenc al tábornagy (vezérőrnagy) , Szlávik József 
ezredes (Szávay Sándor vk. ezredes), Bán Mihály vk. ezredes, Nádas Lajos vk. ezredes 
és mások természetesen mindent tagadtak. (Zárójelben az eredeti szövegben szereplő té
vedések helyesbítése.) A Szombathelyi elrendelte kutatás nem vezetett e redményre , nem 
bizonyosodott be, hogy a nyilas vagy más pár tnak tagjai lettek volna. Ezt Sombor-
Schweinitzer sem tudta bizonyítani . Inkább az érintettek megnyi lvánulásai , folyosói 
vagy kávéházi beszélgetéseik tették gyanússá őket. Szombathelyi kérte Sombor-Schwei-
nitzert, hogy a j övőben ne a kormányzón keresztül , hanem közvetlenül hozza a tudomá
sára a vezérkari tisztekkel kapcsolatos konkrét értesüléseit , hogy polit izálás miatt eljár
hasson velük szemben. Egy köve tkezménye bizonyosan lett az ügynek, az érdekel tek 
Szombathelyit e lsőszámú el lenségüknek tekintették. Nem kétséges milyen irányban ke
resték a törlesztés lehetőségét. 
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Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter figyelmeztette Szombathelyit, hogy a né
met követségen gyakran jelennek meg magas rangú és beosztású magyar tisztek. A 
Standard gyár egyik tisztviselője - Edmund Veesenmayer - politikai vacsorákat rendez, 
ahol az Imrédy-kl ikk emberei, valamint gyakran Vörös János , Rátz Jenő és más táborno
kok is megjelennek. Rátz nyugál lományú tábornokként vesz részt a t a l á lkozókon . 1 4 

Vörös val lomásában ismeretségüket Veesenmayerrel nem cáfolta, de tagadta, hogy 
1944 előtt kapcsolatban állt volna vele. Amikor az a Wirtschsftsministerium közegeként 
a magyar ipar helyzetéről tájékozódott Budapesten, ő hadművelet i vagy H M anyagi fő
csoportfőnök volt. Veesenmayer felkereste hivatalában udvariassági látogatásra. Beszé l 
getésük elsősorban egymás és családjuk hogyléte és az időjárás körül forgott. Ezt köve
tően 1944 tavaszáig, vezérkar főnöki kinevezéséig, nem látta. Ekkor természetesen 
szorosabb hivatali kapcsolat alakult k i köz tük . 1 5 

Veesenmayer azt vallotta, hogy 1940-ben ismerte meg Vöröst , amikor a Standard 
gyár felügyelő bizot tságának tanácsosaként a gyár itteni leányvállalatait - Standard és 
Telefongyár - látogatta meg. Ekkor ugyanis mint a 7/ö. vkf. osztály vezetője, Vörös el
lenjegyezte a Kereskedelem- és Közlekedési Minisztériummal történt megállapodás alap
ján telefonra és rádióalkatrészekre Berlinből érkező megrendeléseket. Látogatása Vörösnél 
elsősorban udvariassági volt, minden politikai jelleg nélkül. Kizárólag gazdasági kérdések
ről tárgyaltak. Megérdeklődte tőle, hogy a rendelésekkel meg van-e e l égedve . 1 6 

Ezt követően 1943 nyarán találkozott Vörössel . Ekkor a külügyi hivatal megbízását 
teljesítette: t anulmányozta a poli t ikai , gazdasági és katonai helyzetet. Vörössel is ezekről 
a kérdésekről beszélgetett . Kíváncsi volt, mit tart a helyzetről . Vörös véleményére pon
tosan már nem emlékszik. Mind ig tar tózkodó volt. Kritikát gyakorolt mind a magyar, 
mind a német helyzetről, és krit ika tárgyává tette Horthyt is. Néhány hibára rámutatott , 
és megjegyezte, hogy a hadseregparancsnokok a fronton nagyon önállót lanok. Jó kato
nának látszott. Fenntar tásokkal amellett volt, hogy Magyarország még fokozottabban 
vegyen részt a háborúban. 1 

Vörös főcsoportfőnöki minisztériumi működése a dolgok rendbetételére, a hadiipari 
termelésnek a szövetségesektől támogatot t erőfeszítései fokozására irányult. Úgy látta, 
hogy a háborúban álló ország politikai és katonai vezetése nem ebben az irányban mun
kálkodik. A háború elvesztésének félelme kétes kimenetelű megoldások felé viszi a pol i 
tikát. Ezért a hasonlóképpen gondolkodók élén színvallásra kell bírnia és felrázni a 
Szombathelyi irányításával e lb izonyta lanodó katonai vezetést. 

A l i g féléves munká lkodása e redményeként kötelességének érezte, hogy kifejtse a 
helyzetről alkotott vé leményét és javaslatait. „Azután egy memorandumot dolgoztam k i , 
amelynek az iparnak a német ipartól való függetlenítése és a magyar hadsereg mielőbbi 
felszerelése és kiképzése volt a célja, hogy a háború végére vagy legalább a békekötésre 
egy megfelelően kiképzett , felszerelt és erkölcsi leg jó l megalapozott hadsereg álljon a 
külügyminiszter , illetve a magyar kormány rendelkezésére . Ezzel a külügyminisz ter sza
vának szándékosan súlyt adni vagy pedig a hadsereget a háború végén odaállí tani, ahol 
az ország jövőjé t meg tudtuk volna alapozni. 
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A memorandumból teljes mérvben kivehető volt a tengelyhatalmak sorsa, amit főként 
azzal vázol tam, hogy a szövetséges hatalmak ipara sokkal fejlettebb, az egész világ 
nyersanyaga rendelkezésre áll, bombázásnak kitéve csak csekély mértékben van Angliá
ban, míg az amerikai ipar és a szovjet Urai-környéki ipara teljes biztonságban folytathat
ta a termelést , főként a harckocsi- és repülőgépgyártást , mert hiszen kétségtelen volt, 
hogy ez a két fegyver fogja a háború sorsát eldönteni . Ugyanakkor a német ipar napon
ként bombázásnak volt kitéve, a magyar ipar pedig fejletlenségénél, valamint nyers
anyaghiányánál fogva számot tevő tényezőt nem jelentett. 

A memorandumban kifejezésre juttattam azt is, hogy vajon mit jelenthetett Magyar
ország számára Kassa bombázása , azt-e, hogy céltalanul ugorjunk a háborúba vagy pe
dig végre felszereljük a hadseregünket . Természetesen én az utóbbit val lot tam." 1 8 

Semmilyen támpontunk nincs arra nézve, hogy az anyagi főcsoportfőnök, mint a 
fegyverkezés felelőse, a referátumban foglaltakról annak elküldése előtt tájékoztatta-e 
Csatay Lajos honvédelmi minisztert vagy általános helyettesét, Ruszkiczay-Rüdiger I m 
re al tábornagyot . (Elképzelhető, hogy Vörös memoranduma elküldésére kihasználta a 
jún ius 12-én bekövetkező miniszterváltás körüli napok lazaságát, bár Ruszkiczay-
Rüdiger zavartalanul betöltötte feladatát.) Ha ezt nem tette, súlyos fegyelemsértést köve
tett el. Nem jár t jobban akkor sem, ha magánlevélként küldte el Szombathelyinek iromá
nyát. Jól tudta, memorandumokat még a hadseregen kívül sem szoktak postán küldözgetni. 
Szombathelyi ugyanis hivatalos iratként fogta fel, és küldte meg válaszát a H M anyagi fő
csoportfőnkének. Minden bizonnyal Csatayval is közölte a történteket, hiszen Vörös hiva
talosan csak miniszterével egyeztetett véleményt képviselhetett a vezérkar főnökénél. 

Szombathelyi mindenesetre felháborodva mutatta meg a Vöröstől kapott memoran
dumot Kádár Gyula vk. ezredesnek, aki szerint ebben Vörös - val lomásával éles ellen
tétben - azt fejtette k i , hogy „semmi kétség nem lehet, a németek a háborút megnyerik, 
az átmenet i nehézségeket le fogják küzdeni , az új fegyverek bevetése rövid idő kérdése. 
Ezzel szemben mély sajnálattal állapította meg, hogy a magyar kormány mindjobban és 
jobban eltávolodik a németbarátságtól , és nem vesz részt olyan erővel a háborúban, ami
lyenre képes . Bár tudatában van annak, írta, hogy a vezérkar főnöke a politika irányválto
zásáért nem felelős, mégis kötelességszerűen figyelmezteti, hogy a balratolódásért a végén 
ő is felelni fog. Felkérte a vezérkar főnökét: vesse latba befolyását, hogy a magyar politika 
ne térjen le a nemzet jövője szempontjából helyes ú t ró l . " 1 9 

Szombathelyi dühöngöt t . „E mögöt t az emlékirat mögött Rátz Jenő és a németek áll
nak. Akármi t válaszolok, az huszonnégy órán belül a németek kezében van." Megmutat
ta Kádárnak válasza fogalmazványát is: „Örömmel vettem volna, ha Nagymél tóságod 
szolgálati ál lásának ügykörére vonatkozólag adott volna nekem tanácsokat , poli t ikai vo
natkozású megállapításai azonban túlesnek hatáskörén." „Ezzel elmehet a németekhez" -
füstölgött Kádárnak." 0 

Vörös memoranduma is - más irataival együtt - „szerencsésen" elkallódott . így a 
több mint húsz oldalnyi emlékira tának val lomásában olvasható néhány soros, kihal lgató-
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inak szánt összefoglalása nem visz előre bennünket . A Vörös-memorandum elhallgatott 
tartalmára és hangvételére elsősorban Szombathelyi 1943. június 25-én kelt hétoldalas vá
laszából következtethetünk vissza. Épp ezért szükségesnek tartjuk részletes ismertetését." 1 

Szombathelyi fontosnak tartotta, hogy válaszában Vöröst beosztásával össze nem 
egyeztethető poli t izálásának visszafogására kérje: „A magyar kormányzat vagy á l lamve
zetés problémája ma nem az, hogy eltalálja azt, hogy k i győz , hanem az, hogy mi győz
zünk. Ahhoz pedig, hogy mi győzzünk, erős magyar hadsereg kell . Az ál lamvezetés 
szempontjából az elhatározás tehát rendkívül egyszerű, ma nem a tengelyhatalmak győ
zelmére, hanem a magyar győze lemre spekulálunk. Ebből a szempontból , de az előbbi 
két szempontból is, a magyar ál lamvezetés elhatározása csak egy lehet, hogy minél erő-
sebb hadsereget teremtsen. Azt hiszem, hogy ebben minden magyar egyetért. Azok is, 
akik a tengely győze lemben, azok is, akik az angolszász győze lemben hisznek. Ebből a 
szempontból , de a hadfelszerelés szempontjából is lelkes hitvallása a tengelyhatalmak 
győzelmét illetőleg teljesen felesleges volt. 

Hogy tanu lmányának ezen részével mégis foglalkozom, azt azért teszem, mert hité
nek reális a lá támasztása [már mint a tengely győze lmének - D . L . ] nem meggyőző , sőt a 
reális adottságai, [kiemelések az eredetiben - D . L . j , amelyeket felsorol, azt a hitet kelt
hetik az olvasóban, hogy a tengelyhatalmak győze lme nagyon is k é t s é g e s . " 2 2 

Szombathelyi szükségesnek tartotta, hogy kitérjen Vörösnek a szövetségesek és a 
tengely küzdelmét befolyásoló tényezőket e lemző soraira, mert a Vörös által e lőadottak 
kicsengése a tengely győze lme volt. Vörös megállapítsa, miszerint a búvárhajók sikerei 
növekedőben vannak, nem állja meg a helyét, mert „mindenki által tudott dolog - repli
kázott Szombathelyi - , hogy a búvárhajóharc sikerei éppen az utóbbi időben rendkívül 
csökkentek. Ezzel szemben a búvárhajóveszteségek nagyon megnövekedtek . Ebből tehát 
nem következte thetünk a tengelyhatalmak győzelmére , de elismerem, hogy ez a mély 
hul lám átmeneti lehet." 2 3 

„Az el lenséges hadiipar erősebb, mint a tengelyé. . . Hogy a meglévő diszpari tás nem 
növekszik-e végzetesen, az a repülőfölénytől függ [kiemelések az eredetiben - D . L . ] . " 
Ha Vörösnek voltak ezzel kapcsolatos illúziói Szombathelyi igyekezett szétoszlatni azo
kat: a repülőfölény az ipar erősségétől függ. Attól, hogy „ki mennyi repülőgépet tud 
gyártani és zavartalanul tudja-e gyártani és gyártását tudja-e még fokozni? Ezen szem
pontból az angolszász ipar, különösen az amerikai van fölényben, mely látszólag még 
nem futotta ki formáját, és ezt anélkül teheti, hogy ebben német vagy olasz beavatkozás 
lényegesen megzavarná , viszont ő a német és olasz gyárakat máris alaposan bombázza , 
így az el lenséges ipar pozicionális fölényben lehet vagy ahhoz juthat. Néze tem szerint a 
repülőfölény szempontjából ez a reális adottság. A továbbiakban azt mondja, hogy a ten
gely repülőgép gyártását a végletekig kell fokozni, mert a hadiipar szempontjából ez a 
döntő fegyvernem. Ezt megto ldanám a magam részéről azzal, hogy nemcsak a hadiipar, 
hanem a háború szempontjából is döntő fegyvernem [kiemelések az eredetiben - D . L . ] 

2 1 ÁSzTL V-32000/22. Szombathelyi válaszának másolata mellékelve Vörös memorandumához. Vkf. ein. 
szsgd. 3674/1943. 
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lehet és éppen itt van a baj, ami az e lőbb mondot takból következik. Tehát a reális adott
ságok, ha dolgot helyesen nézzük, a tengely győzelmét nem támasztják a l á . " 2 4 

Szombathelyi az anyaggazdá lkodás terén is keményen bírálta a főcsoportfőnököt. 
Meglátásai nem vezethetnek megoldáshoz . Tanu lmányának 15-ik oldalán azt mondja, 
hogy „nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a ma vi lágháborújában a technika az, amely 
dönt a győze lem vagy vereség felett". Ez esetben győze lmünk, de a tengelyhatalmak 
győze lme nagyon gyenge lábakon állanak, mert a technika terén az angolszász hatalmak 
látszólag fölényben vannak. Hiába tennének meg technikusaink mindent, hogy „orszá
gunk számára kellő időponttól kezdve, az anyagok termelési vonalán, mennyiségi és mi
nőségi előnyt biztosítsanak, ez nem lesz lehetséges, mert nagymél tóságod szerint is a 
külföldtől függünk. Tanu lmányának 17-ik oldalán a következőket mondja: »külföldtol 
való függésünk csak akkor fog megszűnni , ha mindent megteszünk az ország fel nem tárt 
anyagainak felkutatására és k iaknázására«, ami feltétlenül helyes és szükséges , de a fö
lényt nem fogja meghozni, mert hogy ismét saját szavaival éljek, a tanulmány 20-ik o l 
dalán azt mondja, hogy »hazank a nehézipar fejlesztése tekintetében igen kedvezőtlen 
helyzetben van, mert vasérce kevés és szene nagy olvasztó céljaira nem alka lmas« - már 
pedig - »a korszerű hadviselés gerincét képező páncélos , repülőanyagát a fejlett gépjár
mű, motor és repülőipar szolgáltatja.« Ez tökéletesen így van, de e tekintetben is a reális 
adot tságok nézetem szerint inkább az angolszász hatalmaknak kedveznek, mint a ten
gelyhatalmaknak, mert az angol amerikai nehéziparnak úgyszólván csak a német iparral 
kell megküzdeni , mert az olasz és a többi európai , a tengely szolgálatába beállított ipa
rok, itt azt hiszem nem sokat számítanak. így t e h á t , ha reális adot tságok szempontjából 
nézzük Nagymél tóságod tanulmányát , úgy ezek, mint a fenti szemelvények azt mutatják, 
hitével e l lentmondásban vannak, mert nem alkalmasak arra, hogy a tengelyhatalmak 
győzelmét valószínűsítsék. így tanulmányának reális adottsága egyedül a hite marad 
[kiemelések az eredetiben - D . L . ] , mert a győzelem nagyrészt a hit dolga és nem csak a 
reális adot tságoké; mely minden realitással dacolni tud és győzni k é p e s . " 2 5 A kioktatás 
és hitére, mint megoldásra történő hivatkozás gúnyos felhangja, elég volt, hogy Vörös 
ben elmélyítse Szombathelyi iránti el lenszenvét. 

Ezzel pedig a vezérkar főnöke még nem fejezte be. Visszatért a katonapolitikai hely
zet Vörös általi megítélésének bírálatához. A tanulmánynak ez a része - írja válaszában 
- nem meggyőző , el is maradhatott volna, mert a hadfelszereléshez vajmi kevés köze 
van. Ebben a beáll í tásban a tanulmány ipari része is felesleges, mivel „nem támaszt ja alá 
a győze lembe vetett hitét és inkább gazdaságpoli t ikai és múltat rekr imináló jellege van". 
Inkább konkrét adatokat és javaslatokat várt volna a haderő felszerelését és az anyagi 
gazdálkodásunkat il letően, mert itt sok javí tani való lenne, amit „nekünk magyar kato
náknak kell megoldani". Ellenben a polit ikai vezetést és a gyáripart „mások hivatottak 
kötelességszerűen el intézni" . Ha megőrizte volna tárgyilagosságát , Szombathelyi aligha 
írta volna le a következő bántó mondatát : „Sajnos katonai vonatkozásban tanulmánya 
nagyon keveset nyújt. Nagyvonalú poli t ikai ízű tanulmány, amely a katonai p rob lémák 
elől kitér, és inkább azok mellé b e s z é l . " 2 6 
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Vörös eredeti memoranduma hiányában nem tisztázhatjuk egyér te lműen, csak követ
keztethetünk, miért tartotta szükségesnek Szombathelyi, hogy indulattól vezérelt levél
ben kifejtse véleményét a köztünk és diktatórikus vezetésű szövetséges hatalmak közötti 
különbözőségről . Lehetséges , hogy Vörös valamiféle katonai kemény kezet ajánlott 
megoldásként háborús erőfeszítéseink fokozására. 

A politika felelős kormány dolga, amihez a honvédelmi miniszter is tartozik. Meg 
van győződve arról, hogy tagjai okos emberek, legalábbis olyan okosak, mint a katonák. 
Jó magyar emberek és jóh i szeműek is. „Épp ezért nem vagyok diktatórikus megoldások 
mellett sem. Különben is anyagi korlátainkat és képességeinket egy diktátor sem tudná 
áttörni. Reális adottságaink szorító kereteit - melyet Nagymél tóságot is felismert abban, 
hogy sem megfelelő vasércünk, sem szenünk nincs, ami pedig a nehézipar alapja - nem 
képes senki áttörni. Minden diktátor légüres térben zakatol, ha a diktatúra előfeltételei 
nincsenek meg. Elemi és alap előfeltételek nélkül az e redmények biztosan elmaradnak, 
de zavar és felfordulás az annál biztosabban meglesz. 

A külföldi diktatúráknál mindig elfelejtjük azt, hogy a diktatórikus rendszerek eredmé
nyének alapja nem a szervezés volt, amit a diktátor csinált, hanem az ipari kapacitás, ame
lyet nem diktatúra teremtett meg, hanem jóval előtte a Kruppék, a Thiessen-ék és Siemens-
ék stb-ik. Azután elfelejtkezünk arról is, hogy a diktatúra nem általános orvosság. Ezt lát
juk Olaszország és Németország példáján. Bizonyos belső adottságok a diktatúrát is deter
minálják. A felelősség kérdése a történelemé, s ennek tisztázása nem a mi dogunk." 2 7 

Vörös memoranduma Szombathelyit katonai vonatkozásban nem elégítette k i , de a 
hit szempontjából sem nyugtatta meg, „ezért kénytelen volt a maga hitével előál lni" . 
„ M a g a m is a tengely győzelmében hiszek. Dacára annak, hogy a tengeralattjáró háború 
közel sem áll olyan jó l , mint Nagymél tóságod írja, de ezt a mélypontot egy átmenet i je
lenségnek tekinthetjük, mely a fegyverek versenyében hol az egyik, hol a másik fél hát
rányára alakul. Hiszek a tengelyhatalmak győze lmében , dacára annak, hogy a technikai 
fölény és gépi fölény, valamint éppen a nehézipar feltételei, Nagymél tóságod tanulmá
nya szerint, nálunk kevésbé vannak meg, illetve korlátozot tabbak. Hiszek a győzelemben 
azért, mert hiszek az erkölcsi erőkben. Jól tudom, hogy a háborút nemcsak az anyagi 
erők döntik el, melyre merkantil hadvezetőség oly sokat épít, hanem az ember, aki a 
küzdelem előterében áll, és hősiesen vállalja a nagyobb áldozatot, melyet kisebb anyagi 
készültsége miatt fizetnie kell . Ez a hősies áldozat kontinentál is hadászatunk, illetve a 
győze lemnek alapja, ma és az volt mindig. Éppen ezért nevezem ezt a hadászatot a hasz
nos merkantil hadászattal szemben heroikus hadászatnak. Hitemet úgy formulázhatnám, 
miután hiszek a heroizmusban, tehát hiszek a tengelyhatalmak győze lmében . A morális 
világ magasabb törvényei szerint, ahol áldozat és érték egyensúlyban vannak, a tengely
hatalmaknak kell győznie , és kétségtelen, hogy legyőzhetetlenek [kiemelések az eredeti
ben - D . L . ] . " 2 8 

Szombathelyi nézete a heroikus hadászaton alapuló győzelemről meglepő lehet azok 
után, hogy a magyar érdekek reali tásokon nyugvó képviseletére figyelmeztette az ettől a 
politikától távolodó Vöröst . Úgy látszik azonban, hogy a szövetséges partner érzékeny-



ségével számolva tanácsosnak vélte, hogy sajátos módon tegyen hitet a közös győze lem 
mellett. Szinte parodisztikus az eszmefuttatása a heroikus hadászatról , mely a maga mo
rális értékeivel legyőzhetet lenné válhat a lélektelen merkantil hadászattal szemben. írta 
ezt annak a Vörös Jánosnak, aki maga is tudta, hogy Szombathelyi felfogása a háború k i 
látásairól éles ellentétben áll itteni megnyi lvánulásával , lehetetlennek tartja a szövetsége
sek győzelmét , és többedmagáva l a háborúból való kiválás hogyanján gondolkodik. 

Szombathelyi még kifejtette Vörösnek, hogy a maga részérről fölöslegesnek tart és 
elutasít minden memorandumot. „Én magam részéről az ál lamvezetési t anu lmányok írá
sát befejeztem, sőt el sem kezdtem, mert a memorandumszerkesz tés t túlélt formának, 
egy régi vezérkari metódus rozsdás rekviz i tumának tartom. Ez a dolgokat nem viszi elő
re, legfeljebb arra való, hogy a szerkesztő a felelősség kérdésében a maga e lőnyös pozí
cióját előre kijelölje egy későbbi történelmi bírálat előtt. M á r pedig a tör ténelem nem 
abból fog megbírálni bennünket , hogy mit írtunk, hanem, hogy mit tettünk [kiemelések 
az eredetiben - D. L . ] . " 

Legvégül pedig figyelmeztette Vörös János al tábornagyot , legyen tisztában a katona 
feladataival, melyek változatlanul távol esnek a polit izálástól: „Mi katonák maradjunk a 
magunk mesterségénél . Seperjünk saját portánk előtt. Van itt munka elég. Ezért hagyjuk 
már abba azt a törekvést, hogy mindig a kormány vagy a kormányelnök dolgát akarjuk 
elvégezni , mert ez polit izálás látszatát kelti . Miután én régen abbahagytam, ezt alantosa-
imtól is e l v á r o m . " 3 0 

Vörös megsértődött , amikor megkapta Szombathelyi szerinte goromba stí lusban írott 
elutasító válaszát. E lmondása szerint elhatározta, hogy 1944 jú l iusában nyugdíjba vonul. 
Addig is három hónap betegszabadságot kért és kapott Csatay honvédelmi minisztertől , 
akinek a vezérkar főnökéhez benyújtott memorandumró l alkotott véleményéről , a kettő
jük viszonyára gyakorolt hatásáról mélyen hallgatott. Betegszabadsága ügyében Szom
bathelyinél is jelentkezett, aki Vörös nagy csalódására szóba sem hozta a memorandu
mot, mindennemű megjegyzéstől is ta r tózkodot t . 3 1 Vörös itt szintén elferdíti az igaz
ságot. Valójában felmentették beosztásából , és a nyugál lományba helyezés előtt kötelező 
há romhónapos egészségügyi szabadságra küldték. Helyére anyagi főcsoportfőnökké 
1943. augusztus 1-jétöl Gyimesy Frigyes al tábornagyot nevezték k i . 

Betegszabadsága leteltével Vörös szerint a kormányzó nem engedte nyugá l lományba 
vonulni, hanem arra kérte, hogy vegye át a budapesti I . honvéd hadtest parancsnokságát . 
Ezek szerint mégsem betegsége okozta szabadságról volt szó. A kormányzó lépésének 
indítékát nem ismerjük, de német poli t ikai nyomást is fel tételezhetünk mögöt te . О azon
ban tekintettel a közte és Szombathelyi közötti feszült viszonyra, nem kívánt Budapesten 
maradni. Egy dunántúli , lehetőleg a székesfehérvári hadtestet kérte. Ez meg is történt. 
November l-jétől átvette a székesfehérvári I I . honvéd hadtest parancsnokságát Aggte-
leky Béla al tábornagytól , akit Fehérvárról Budapestre helyeztek. 

2 9 ÁSzTL V-32000/22. 
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Vörös az 1944 márciusi német megszál lásig végezte a hadtestparancsnok mindennapi 
feladatait. Márc ius közepén hallott ugyan a Wiener-Neustadt területén ismeretlen célból 
gyülekező német csapatokról , a híradást azonban ő sem vette komolyan. Március 18-19-i 
szerepe tisztázatlan. Márc ius 18-án szombaton feljött Budapestre. Miér t jö t t? Hivatalos 
ügyeit intézte, vagy magán programját bonyolí tot ta? Állí tása szerint a kormányzó útjáról 
semmit sem tudott, arról csak szombaton az esti órákban értesült. Ezt aligha hihetjük el. 
Mindenesetre éjjel egy órakor még Budapesten volt, és csak vasárnap akart visszatérni 
szolgálati helyére. Bajnóczy József vezérezredes, a vezérkar főnökének helyettese, akit 
névnapját ünneplő társaságból kerítettek elő, ennek tudatában volt. Telefonon utasította, 
hogy menjen a miniszterelnökségre. Miér t a székesfehérvári hadtest parancsnokát és 
nem Aggteleky Béla al tábornagyot, a budapesti I . honvéd hadtest Budapest területén in
tézkedni képes parancsnokát? Őt könnyű volt előkerí teni . Ha mégsem Bajnóczy iiívására 
érkezett volna, akkor hogyan került a megbeszélésre? A miniszterelnöknél éjszaka nem 
szokás hívatlanul megjelenni. Jelenléte senkinek sem tűnt fel? Kádár Gyulának sem, aki 
még epés megjegyzést is tett vele kapcsolatban? 

Vörös emlékezete szerint Kállay öt magához hívta. Miér t nem a je lenlévő másik két 
tábornokkal , Beregfy Károly és Naday István vezérezredesekkel együt t? Ismerve fontos
kodását , nem csodálkozunk, ha a tényeket elferdítve, i ly módon kívánta érzékeltetni saját 
fontosságát. Vörös szerint a miniszterelnök Bajnóczy je lenlé tében közölte vele, hogy a 
kormányzó német őrizet alatt már Budapest felé tart. Bajnóczy tudtára adta Szombathe
ly i Linzben feladott táviratát, mely szerint német csapatok vonulnak át Magyarországon , 
akiket minden ellenállás nélkül kell fogadni. Miér t mondott volna Vörösnek átvonulást , 
mikor a táviratban bevonulásról volt szó? Lehet, hogy ő így akarta hallani? Vörös ekkor 
megkérdezte , hogy mi az ő teendője. Bajnóczy erre meglepő és alig hihető módon azt 
válaszolta, a parancs a hadtestnek már k i van adva. Ha visszautazik Fehérvárra ott várja. 
Abból mindent megtud. Bajnóczy a miniszterelnöki értekezletről intézkedett a parancs 
továbbí tásáról? Vörös később megállapította: „A vezetésnek semmi határozott állásfog
lalása nem volt. Parancsot kapni nem tudtam." 3 2 Ezek után azonnal gépkocsiba ült, és a 
hajnali órákban megérkezet t Székesfehérvárra. A parancs már valóban megérkezet t , és 
azt az ügyeletes vezérkari tiszt már továbbítot ta is a helyőrségeknek. 

Kállay Mik lós nem egészen így emlékezet t a nála történtekre. Ő nem Vörösnek, ha
nem a je len lévő tábornokoknak tette fel a kérdést, a vezérkar főnökének távollétében az 
ő utasítására hajlandók-e kiadni parancsot az ellenállásra. Egyönte tűen kinyilvánították, 
hogy az lehetetlen, mivel Budapest és a nyugati határ között semmilyen je lentős katonai 
erővel nem rendelkeznek. „Határozott és megismétel t ki jelentésemre azonban, hogy itt 
most nem az erőviszonyok mérlegeléséről , hanem az ellenállásról magáról , mint nemzeti 
függet lenségünk önvédelmi gesztusáról van szó, és eszerint válaszoljanak a kérdésemre, 
Beregfytől és Vöröstől azt a határozott választ kaptam, hogy ők a kormányzó távollé
tében és intencióit nem ismerve, a vezérkar főnökének sürgönyéből éppen az el lenkező 
intenciót olvasva k i , semmi körü lmények között nem hajlandók ilyen ér telmű parancs 
kiadására, sőt az alájuk rendelt parancsnokságokat minden ilyesminek a kivi telezésében 
megakadályozzák , mert esküjük erre kötelezi ő k e t . " 3 3 Náday nem volt ilyen mereven el-
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utasító. Hajlandó a miniszterelnök elhatározását magáévá tenni, de csak ha az egész had
erő vállalja, mert veszélyesnek tartaná, ha annak egysége megbomlana. Felhívta a f i 
gyelmet, hogy egy esetleges ellenállás kudarca lehetet lenné tenne egy későbbit , amit a 
Kárpátalján és Erdélyben lévő hadosztályokkal sikeresebben indíthatnánk el. 

Vörös visszaérkezve á l lomáshelyére azt tette, ami tőle e lvárható volt/vagy lett volna. 
Val lomásában szinte dicsekszik, hogy ő határozott fellépéssel hatni tudott a hadtest terü
letére érkező német alakulatokra. Cáfolja, hogy a honvédség mindenüt t el lenállás nélkül 
átadta laktanyáit. Ehhez azonban olyan parancsnokok kellettek, mint ő és beosztottjai. 

A német csapatok - egy páncéloshadosztá ly részei - vasárnap délután érkeztek Szé
kesfehérvárra. Kérésükre egy laktanyát és egy szállodát utalt k i részükre. Másnap foly
tatták útjukat Budapestre. Az volt a benyomása , hogy ténylegesen átvonulásról van szó, 
mert ezek a katonák fegyelmezetten és rendesen viselkedtek. 

„A tüzérségi laktanyát meg akarták szállni a németek, azonban Gulácsy alezredes a 
laktanyában elhelyezett legénységet és lövegeket felvonultatta, és közölte a laktanya 
előtt felvonuló német csapatok parancsnokával , hogy a laktanyát nem adja át. Erőszakos 
fellépés esetén felveszi a harcot. Ezen elhatározását nekem távbeszélőn jelentette, ami
hez hozzájárul tam." „Pl. Magyaróváron az ott á l lomásozó zlj-at a németek le akarták 
szerelni, de én az ellenállást rendeltem el, mire a németek a leszereléstől eltekintettek." 3 5 

T ö b b esetet Vörös nem említ , azonban érzékelteti , hogy a német megszál lás a hadtest 
egész területén az alakulatok integri tásának megőrzésével történt meg. 

Április 21-én azonban SS csapatok érkeztek a városba. Az ezred parancsnoka egy SS 
alezredes, amikor Vörösnél jelentkezett, már olyan prepotens magatartást tanúsított, hogy 
k i kellett utasítania. „Az SS csapatok megjelenésével megkezdődött a hadtest területén a 
rablás, fosztogatás, kilakoltatás. Nyilvánvalóvá vált, hogy itt nem átvonulásról, hanem k i 
mondottan megszállásról van szó. Az incidensek napirenden voltak. A Gestapo is minde
nütt elhelyezkedett, miáltal Magyarország szuverenitása teljes mérvben megszűn t . " 3 6 

Vörös szerint a hadtest területén a megszállás tehát gyakorlatilag nagyobb incidens nél
kül megtörtént. Április elején a helyzet valamit enyhült. Megszállásról a 19-ét követő na
pokban aligha beszélt. Csak az SS és Gestapo viselkedése jelentett számára disszonanciát. 

Vörös a vezérkar főnöki je lölését megelőző hónapban nem szemlél te tétlenül az ese
ményeket . Felelevenítet te kapcsolatát a hadseregvezetésben gyors változtatásokat , min
denekelőt t Szombathelyi menesztését követelő Veesenmayerrel, valamint Hans von 
Greiffenberg és Kuno Heribert Fütterer tábornokokkal . 

Veesenmayer bízott az általa korábbról ismert Vörösben. A vezérkar felváltandó fő
nöke helyére számukra megbízható ember kellett, akit Vörös személyében találtak meg. 
Mindenki úgy nyilatkozott, hogy „ö nagyon j ó képességű. Ez a főhadiszálláson is ismert 
volt. A megbízás Berl inből jöt t von Greinffenberg, Fütterer és az én a ján la tomra ." 3 7 K r i 
tikát szokott gyakorolni, de csak baráti keretek között és katonai vonatkozásban „azok az 
átkozott politikusok miatt - szokta mondani - mindig a rövidebbet húzzuk". Imrédyvel 
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együtt nyíltak voltak, ha kritizálni kellett. „Mindket ten olyan emberek, akikhez nekem 
személyesen bizalmam volt. Én akartam, hogy Imrédy miniszterelnök legyen, de nem si
került. Vörös és Imrédy remekül harmonizál tak, sohasem észlel tem semmi disszonanciát 
azokon a megbeszé léseken, amin együtt vettek r é sz t . " 3 8 Voltak el lenségei , e lsősorban 
azok, akiket átugrott. „Annak ellenére, hogy exponál tam magam érte, és ezért a felelős
séget is vállaltam, nagyon vigyáztam, hogy óvatos legyek, és ma is az a vé leményem, 
hogy nem játszot t szerepet."3 9 Vörös megér tő és cselekedni kész partnernek mutatkozott. 
„Fel volt villanyozva, és azt mondta: mindent meg kell tennünk, hogy a háborúban na
gyobb tömegekkel vehessünk r é s z t " - emlékezet t Veesenmayer. 4 0 

Otto Winkelmann SS Obergruppenführer , a magyarországi SS és rendőri erők főpa
rancsnoka kihallgatása során elmondta, hogy Vörös János mellett még Vörös Géza és 
Magyarossy Sándor tábornokok jöt tek számításba. Ő az utóbbi (Veesenmayer szerint 
Ruszkay) mellett lett volna, azonban Veesenmayer Vörös János mellett döntött . Winke l 
mann Sztójaynál ismerkedett meg személyesen Vörössel , aki jelezte, meg akarja látogat
ni . О erre megjegyezte, hogy a vezérkar főnökét neki illő felkeresnie. Vörös kifejtette 
neki, hogy rendet akar teremteni. Minden nem megfelelő embert ki fog dobni. „Nem tud
tam világosan kiismerni, mert sokat és pathetikusan beszélt. Az volt a nézetem, hogy 
nem egészen őszinte. Bár természetesen németbarátnak mutatta magát , de azt beszél ték 
róla, hogy régi csapattesténél Székesfehérváron vagy Pécsett úgy nyilatkozott, hogy a 
magyar vérrel lehető legjobban takarékoskodni kell , mert a Magyarország által megol
dandó feladat még ezután köve tkez ik . " 4 1 Ezt követően Sztójaynál még többször is talál
kozott Vörössel , mindig hivatalos keretek között. Hosszabb tárgyalásaik nem voltak. 

Vörös természetesen alakoskodott, mikor szabadkozott vezérkarfőnöki kinevezése 
előtt. A kormányzóra erőltetett döntést megelőzően Veesenmayer, majd Greinffenberg 
már beszél tek vele. Minden további feltétel nélkül elfogadta az általuk felajánlott lehető
séget, bár örömét palástolta előttük. Nem tudott ellenállni a lehetőségnek, holott tisztá
ban volt vele, hogy a német vezetés kiszolgáltatottjává válik. Ennek ellenére meggyőző
désévé lett, hogy nemcsak az adott kényszerí tő körülmények között lenne alkalmas a 
vezérkarfőnöki teendők ellátására. Nem akadályozta döntésében, hogy számos rangidős 
bajtársát megelőzi és el lenükre kell intézkednie. Népszerűt lenné fog válni a hadseregben. 
Felmérte a rá váró feladatokat. A csapatok zöme már a fronton van. Elkerülhetet len to
vábbi csapatok kiküldése. Különben is a Kárpátoknak a szovjet elleni védelméről van 
szó, aminek megszervezése , irányítása és a közös hadviselésben a magyar érdekek ér
vényre jut ta tása a vezérkar főnökének legfőbb feladata. Meg volt győződve , az adott v i 
szonyok között más sem csinálná nála e redményesebben . A m i pedig a háború végkime
netelét i l le t i , nem ő volt az egyetlen a katonai vezetők között, akik bár látták az 
elkerülhetetlent, még bíztak a csodában, a végső összeomlás e lkerülhetőségében. Ha 
mégis bekövetkezne , ő képes a nyitásra az angolszászok felé is. 

Vörös vezérkarfőnöki kinevezése tör ténetének vizsgálatához két saját forrása is ren
delkezésünkre áll. Emlékezete szerint Csatay Lajos április 19-én (sic!) a miniszter tanács 
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ülését követően ( legelőbb a déli órákban) Székesfehérváron hívta fel telefonon és tájé
koztatta, hogy a vezérkar főnökéül van kiszemelve. A németek László Dezsőt javasol ták 
- mondta Csatay - , azonban ehhez a kormányzó nem akart hozzájárulni, így az ő kine
vezését fogadták el. Vörös játszot ta a meglepettet, és szabadkozott. „Csataynak jelentet
tem, hogy lehetőleg mást szemeljenek k i a vezérkar főnökévé, mert e lőt tem még több 
[összesen tíz - D. L . ] rangidős tábornok van, és náluk k inevezésem rossz vért fog szülni, 
Csatay erre azt válaszolta, ő azt elintézi, hogy semmi neheztelés nem lesz." 4 2 

Csatay váratlan székesfehérvári telefonhívását kétségbe kell vonnunk, mert Vörös 
ugyanezen idézett v isszaemlékezésének következő mondata szerint nem kellett hívni, h i 
szem már a miniszter tanács döntésére várva Budapesten tartózkodott . „A délelőtt folya
mán még úgy állt a helyzet, hogy sikerül visszautaznom Székesfehérvárra, és a vezérkar 
főnökséget nem kell á tvennem. Azonban délután 2 óra körül ismét változott a helyzet, és 
6 órára a kormányzóhoz voltam rendelve. A kormányzónak ugyancsak jelentettem az 
aggályaimat , és kér tem, hogy lehetőleg tekintsen el a kinevezésemtől . Erre a kormányzó 
azt mondta, hogy mit csináljon ő ebben a nehéz helyzetben egy megbízhatat lan kor
mánnyal , ha még a magyar tábornokai is elhagyják. Két és fél órás tárgyalás után végre 
is nem tudtam kitérni a kormányzó kérése elől, és a vezérkar főnökséget e lvá l l a l t am." 4 3 

Vörös több évvel később érthetően úgy tüntette fel magát , mint akit váratlanul ért a 
megkeresés , és á tgondolva a dolgot, a felmerült aggályoktól terhelten kérte a fő méltósá
gú urat, tekintsen el személyétől . Végül mégis hagyta magát meggyőzni és kisegíteni a 
szorult helyzetével e lőhozakodó kormányzót . 

A fentiekkel szemben fogadjuk el hitelesnek, amit k inevezésének körülményeiről 
1944. április 7-től vezetett naplójában, az eseménnyel egyidőben vetett pap í r ra . 4 4 A nap
ló szerint Csatay Lajos április 17-én 17 2 0 kor hívta fel Székesfehérváron, hogy mie lőbb 
jöj jön Budapestre, mert személyével kapcsolatban tervek merül tek fel. О ugyan szabad
kozott, mert hadtestét nem szeretné elhagyni, de mivel legfelsőbb óhajról volt szó, meg
állapodtak, hogy másnap - április 18-án - reggel 9 1 5 -kor jelentkezik a miniszternél a to
vábbi részletek megbeszé lé sé re . 4 5 (Fentebbi idézet val lomása szerint csak 19-én érte a 
váratlan hívás.) 

Másnap , 19-én Csatay kertelés nélkül közölte Vörössel , amit ő amúgy is tudott. A 
németek óhaja, hogy vállalja el a vezérkar főnökének állását. Azzal az indokolással sike
rült rábeszélniük az el lenkező kormányzót , hogy Vöröst múltja úgyis erre az állásra j e lö 
l i k i , csak rangviszonyainál fogva később kerülhetett volna rá a sor. 4 6 

Vörös zavartalanul játszot ta szerepét egy olyan já t szmában , melyről mindketten tud
ták, hogy már eldöntetett . Kérte Csatayt, tekintsen el kinevezésétől , mert idegen hatalom 
nyomására sem a vezérkarfőnöki , sem más állást nem fogad el. Kinevezése a nála idő-
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sebb bajtársak elégedet lenségét és t i l takozását váltaná k i , amit szeretne elkerülni. Külön
ben is ragaszkodik a hadtestéhez, ha egy mód van rá, hagyják ott. 

Az e lőzmények ismeretében Csataynak vissza kellett fognia magát, hogy higgadtan 
közölje Vörössel , hogy a felsorolt indokok egyike sem olyan akadály, mely miatt a ve
zérkar főnöke állását visszautasíthatja. 

A délutáni órákban, miközben már a 18 órákkor kezdődő kormányzói kihallgatásra 
várt, Vörös tudomásra jutott , hogy tulajdonképpen a kormányzó nem akarja kinevezni, 
hanem csak időlegesen megbízni . Azonnal kereste a minisztert, azonban csak szárnyse
gédét , Kéri Kálmán vk. ezredest találta, akivel közölte: „amennyiben kinevezésem ideig
lenes megbízatás formájában történik, a Vezérkar Főnöki beosztást semmilyen körü lmé
nyek között nem fogadom e l . " 4 7 Kérte Kérit, hogy ezt a bejelentését azonnal hozza a 
miniszter tudomására , hogy ö jelenthesse a kormányzónak. 

A kormányzói kihallgatáson Vörös korántsem volt olyan szerény és visszafogott, 
mint ezt később el akarta hitetni, hiszen Veesenmayer támogatásával nyerő helyzetben 
érezte magát . Mindenesetre a már Csataynak is előadott indokai alapján kérte a kor
mányzót , hogy tekintsen el kinevezésétől . Nem szeretné, ha úgy tűnne, hogy személye 
német támogatással került előtérbe. A kormányzó , presztízsét megőrzendő megnyugtat
ta, hogy Csatay tájékoztatása téves, k inevezése az ő saját óhaja, nem német presszióra 
történik. A tiszti névsor tanulmányozása során kialakult benyomása és elhatározása ered
ményeképpen szemelte k i őt. Megismét l i tehát legfelsőbb óhaját, illetve parancsát , a be
osztást vállalnia kell. О e lőször valóban Lakatos Géza vezérezredesre gondolt, de a né
metek kérték, hogy ő a magyar 1. hadsereg nemrég ( IV . 6-án) átvett parancsnokságát 
tartsa meg, mert a váltás az általa tervezett és folyamatban lévő támadás vezetésében 
nem kívánt súrlódást okozhatna. 

A Horthy valóban Lakatos Géza kinevezését óhajtotta. Ápril is 15-én Lakatos telefon 
értesítést kapott Budapestről , melynek ér telmében a kormányzó még aznap aláírja a leg
felsőbb kéziratot a vezérkar főnökévé való kinevezéséről . Lakatosra ez nyomasztólag ha
tott. Máskor örült volna a kinevezésnek, az adott pillanatban azonban gúzsba kötött katonai 
helyzetünk miatt nem tartotta időszerűnek. Ezért kérte Csatayt, hogy legalább ő vezethesse 
a küszöbönálló offenzívát. Kérése nem talált meghallgatásra. Kinevezésének kihirdetését 
április 17-re tűzték k i . Erre Sztójay mozgósította Veesenmayert. Lakatos csodálkozott , 
hogy Horthy engedett a német követ kívánságának és nem érvényesítette hadúri jogait. K i 
nevezte Vöröst, akiről Lakatosnak megjegyezte: „Én ezt az embert nem is ismerem." 4 

Vörös mi mást tehetett a legfelsőbb óhajjal és paranccsal szemben, elfogadta a meg
bízást. Azonnal tisztázni akart azonban egy feltehető félreértést. Eddig úgy tudta, megbí 
zatása végleges, nem időleges. A beosztással j á ró felelősséget nem lehet időlegesen vál
lalni. A kormányzó válasz helyett azonnal utasította a főhadsegédet a legfelsőbb kézirat 
ilyen irányú megszerkesztésére . 

Vöröst meglepte a Honvédség Főparancsnoka szolgálati állás esetleges visszaállí tásá
nak szándéka. A kormányzó el lensúlynak szánja vele szemben. О ebből nem kér. Külö
nösen nem Lakatosból , akit német támogatói takarítottak el az útjából. Nem vitatkozott a 
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kormányzóva l szándékáról , majd megteszi azt helyette más . Veesenmayerné l bizonyosan 
nem lesz sikere. Mindenesetre szükségesnek találta felvetni minden körü lmények között 
is „azon hatáskör feltétlen biztosítását, amely a jelenlegi viszonyok között felelőssé
gemmel arányban á l l " . 4 9 Horthy ezt tudomásul vette. 

Vörös szabad kezet kért és kapott az általa szükségesnek tartott változtatások végre
hajtásához a tábornoki és a vezérkarban. A kormányzó engedett, holott jól tudta, hogy a 
tábornoki és tisztikar soraiban Veesenmayer k ívánalmainak megfelelő változtatások vég
rehajtásához nyújt szabad kezet. Ezt követően még hosszan sorolta a kormányzónak kö
vetelményeit , melyeket elengedhetet lenül szükségeseknek tartott beosztása el látásához. 

Vörös János kinevezése a vezérkar főnökévé 1944. április 19-vel történt meg. Meg
lepte, hogy ugyanekkor nem lépett elő vezérezredessé. Kinevezését különösebb ünneplés 
nélküli baráti ebéd követte a Vadászkür tben, melyen Veesenmayer is részt vett. Később 
is többször ebédel tek itt közös dolgaikról beszélgetve. Gyakran a katonai attasé is csatla
kozott. A téma rendszerint ugyanazon körben forgott közöttük. Ha az O K W sürgetésre 
hadosztályokat kellett felállítani és mozgósí tani , Greiffenberget számot tevő fegyverért és 
felszerelésért ostromolta. A magyar katona nincs modern fegyverekkel felszerelve és k i 
képezve. Túl j ó ahhoz, hogy ágyútöl teléknek küldjék k i a frontra. Hírneve a tét. Ugyan
azokkal a feltételekkel és fegyverekkel kell harcolnia, mint a németek. Veesenmayer 
szerint Vörös a német győzelemben már nem bízott, de valamilyen kibontakozásban még 
reménykedet t . Lakatosnak és Csataynak kijelentette, hogy ha a németek segítenek, úgy 
az északi határt tartani tudjuk, míg délről a nyugati megszál lás eljön. Megbízói minden
esetre hatásos lépéseket vártak tőle a front érdekében, aminek ő meg is próbált eleget 
tenni. Az sem tartotta vissza, ha ennek során szembe került a magyar érdekekér t szót 
emelő kormányzóval , valamint a tábornoki és tisztikar tagjaival. Fungálása során pedig 
naponta került ilyen helyzetbe. 

Amin t várható volt, a tábornoki kar jelezte a kinevezés miatti nemtetszését . О volt a 
németek számára a megfelelő ember, a kormányzó nyomásukra cselekedett. Hivatalba 
lépését követően Csatay szükségesnek tartotta, hogy oldja a Vörös személye körüli fe
szültséget. Az idősebb tábornokoknak gyűlést tartott, ahol kijelentette, hogy kényszer
helyzet volt, a németek csak Vörös kinevezéséhez járul tak hozzá. Azonban véde lmében 
szükségesnek tartotta hangsúlyozni , törököt fogtak benne. Vörös sérelmezte a gyűlésen 
elhangzottakat, és azonnal tiltakozott Csataynál . 

M é g kinevezésének napján ö n m a g a igazolására írta naplójába: „Mint az előrelátható 
volt, a rangban idősebb tábornokok [kiemelés az eredetiben - D . L . ] közül néhányan 
megütközésse l vették tudomásul kinevezésemet , azonban nagyobb része megér tve a 
helyzetet, a haza szolgálatát tartotta elsősorban szem előtt és nem a személyemnek való 
szolgálatot, és ebből kifolyólag Ő Főmél tósága döntése ellen nem emelt s z ó t . " 5 0 Évekkel 
később, val lomásában is visszatért k inevezésének körü lményeihez és fogadtatásához. 
Remél te , el tudja hitetni, hogy kinevezése nem volt német indíttatású. „Ezt a tábornokok 
egy része úgy értelmezte, hogy én német nyomásra lettem a vezérkar főnökévé kinevez
ve. Erre én elmentem a Kormányzóhoz , ezt neki jelentettem, és a Kormányzó azt mond-
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ta, hogy erről szó sincs, mert Lászlót ajánlották Lakatos helyett, akit ö ki akart nevezni, 
és akire azt mondták, hogy szellemileg nem alkalmas a vezérkar főnökéül . " 5 1 

Hivatalba lépését követően - már április 20-án - első dolga volt munkatársaival átte
kinteni a honvédség helyzetét a fronton és hátországban egyaránt . A magyar 1. hadsereg 
a fronton, további négy gyalog- és a lovashadosztály a mozgósí tás ál lapotában volt. A 
honvédség általános helyzetében konszol idálódást tapasztalt. „A honvédség erkölcsi ál
lapota a fordulat (megszál lás) folytán a hadművele t i területen emelkedett, az 1. hadsereg 
harcba vetett seregtestei nagyon jó l megállják a helyüket. A német haderőhöz való v i 
szony a fronton bará tságosabbá vált, ami elsősorban a megszál ló csapatoknál érezteti ha
tását. Az anyaországban a hangulat kissé a vál tozások benyomása alatt áll, így különösen 
a tisztikarnál még nem kiforrott, azonban a helyzet megszi lárdulásának reménye erősen 
érezteti már kedvező hatását, a hangulat feltétlenül j avu lóban van." 5 

Ennek ellentmondtak a német rendőri szervek közbelépései , illetve Veesenmayer kö
vetelései nyomán a honvédség vezetésében bekövetkezet t nyugtalanság. Vöröst kelle
metlenül érintette, hogy a németek már hivatalba lépése előtt letartóztatták Ujszászy Ist
ván vezérőrnagyot (március 28.), Kádár Gyula vk. ezredest (április 7.) és Kern Károly 
vk. őrnagyot . Óvatos volt, nem kívánta exponálni magát . A történtek miatti intézkedést a 
kormány ügyének tekintette. „A kormány szabadon bocsátásuk érdekében a szükséges 
lépéseket megtette. Eddigi tájékozottságom szerint - április 21 - én - ellenük kémgyanú 
és az el lenséggel való szövetkezés vádja merült fel. Állásfoglalásom: amíg a helyzetet 
nem látom tisztán, nem teszek lépéseket, mert amennyiben nevezettek a magyar tiszti 
becsülettel és a szövetségi hűséggel ellentétbe kerültek, akkor érdekükben lépéseket ele
ve nem tehetek. A magyar törvények tekintélyének megóvása érdekében (kiadatás) pedig 
a szükséges lépéseket a kormánynak kell megtenni, mert ez őt i l leti meg." 5 3 

Sztójay el is érte, hogy az érintetteket kiadják a magyar hadbíróságnak, mely szabad
lábra helyezte őket. Veesenmayer azonban újbóli letartóztatásukat követelte. Ez elől Ká
dár Vörös irodájába menekült , aki tudtára adta, hogy bár a németek nem egyeznek bele 
szabadlábra helyezésébe, de megelőzi őket, és ő fogja letartóztatni. Ezt mege lőzendő 
Kádár az ifjabb Horthy közbelépésére a várbeli testőrlaktanyába, Lázár tábornok védel
me alá menekült . Újszászynak is sikerült csatlakoznia. Kernt azonban letartóztatták a 
németek. 

Vörös tudomásul vette a történteket, és jelentette Horthynak. Egyúttal igyekezett 
megnyugtatni Greiffenberg tábornokot: „megígér tem, hogy a magyar törvények teljes 
szigorával fogok eljárni. Ezt be is tartom. A per még folyik, a kiszabható büntetés mér
téke a főtárgyaláson fog e ldő ln i . " 5 4 Nem talált kivetnivalót abban, hogy a németek fog
ságából szabaduló, a magyar érdekeket szem előtt tartó és azok érdekében tevékenykedő 
magyar hírszerzés és elhárí tás vezetőit magyar hadbíróság elé állíttassa. Nem meditál t 
azon, hogy i ly módon a szövetségesi együt tműködés ellen vétőket milyen paragrafus 
alapján ítélhetik meg és el. 

5 1 ÁSzTL V-32000/24. Vörös vallomása. 
5 2 Napló, 1944. ápr. 21. 
5 3 Uo. 
54 Kádár: i . m.710. o. 



Horthy elképzelése a Hadsereg Főparancsnoka szolgálati állás visszaállí tásáról rövid 
életűnek bizonyult. Vörös anélkül szabadult meg egy kellemetlen társparancsnoktól , 
hogy neki kellett volna személyesen konfrontálódnia a kormányzóval . A biztos célrave
zető utat választotta. Elég volt bizalmasan tájékoztatnia Veesenmayert, aki nem késleke
dett. A „főparancsnoki tisztség és annak Lakatos tábornokkal történő betöl tése ellen 
azonnal közvetett befolyást gyakoroltam, amelynek e redményeként a tervezet megva ló
sítása elmarad" - jelentette Ribbentropnak április 19-én . 5 5 Veesenmayer április 21-én 
szóvá is tette az ügyet Sztójaynak. I lyen tisztség kreálását és Lakatossal történő betölté
sét elvi és gyakorlati okokból is el kell utasítania. Sztójay megnyugtatta, hogy ismeri az 
ügyet, az már nem képezi vita t á rgyá t . 5 6 

Április 28-án Vörös kihal lgatáson jelent meg Sztójay D ö m e miniszterelnöknél , aki
nek előhozta a kérdést. Habár első kormányzói kihallgatásán egy szűkített hatáskörű fő
parancsnok kinevezéssel még egyetértett - mondta - , azóta azonban az események ala
kulása folytán (10 nap alatt) az a benyomása alakult k i , hogy ellene „idősebb tábornokok 
körül csoportosuló el lentábor van kialakulóban, és ez a tábor a Hfp. külön referáda vo
nalán át, szabad utat akar találni a Főmél tóságú Úrhoz . Szilárd meggyőződésem, hogy ez 
a körülmény pedig nem szolgálná a honvédség érdekeit , különösen a mai nehéz viszo
nyok közepet te , amihez az egységes vezetés e lsőrendű k ívána lom." Ezért a maga részé
ről úgy döntött , hogy „a honvédség további bomlasz tásának elejét veendő a Hfp. ügy
körét is magamnak tartom fenn, el lenkező esetben felajánlom az á l l á soma t " . 5 7 Vörös 
tehát a legfelső döntésre jogosult ko rmányzó háta mögött , a miniszterelnöktől kért támo
gatást. Sztójay egyetértett . Vörös lemondását nem akarja. Sőt, azonnal intézkedett , hogy 
a vezérkar főnökséggel j á ró ügykör „zökkenőmentes ellátása cél jából" tegye meg a H M 
a vezérezredesi kinevezésére az előterjesztést. „Ez még 28-án a déli órákban megtör
tént." Ez is rövidebb útnak látszott, mint Horthyra várni. 

Vörös útja innen legfőbb kihallgatásra a kormányzóhoz vezetett. Előadta neki Keitel 
vezér tábornagynak a lovashadosztály mozgósí tása tárgyában hozzá írott levelét. Horthy 
a levél tartalmával egyetértett , de kiegészítette azzal, hogy a hadosztály kizárólag a ma
gyar 1. hadsereg alárendel tségében a lka lmazandó. 

Ezt követően a miniszterelnök nevében is jelentette, hogy a „német vezetés a Hfp-i 
állás felállítását a mai körü lmények között feleslegesnek tatja és Lakatos vezérezredest 
s e m m i n e m ű magasabb beosztásba nem óhaj t ja" . 5 8 A kormányzó hallgatott, nem volt el
lenvetése. Vörös végül arra kérte, hogy többször jelenjen meg a csapatok körében, mert 
ez erkölcsi erejüket növelné, és egyben cáfolná a híresztelést, hogy a kormányzó fogoly. 

Vörös nem pazarolta az idejét. M é g a délelőtt folyamán Csatayt is tájékoztatta a 
hadseregfőparancsnoksággal , valamint kinevezésével kapcsolatos tárgyalásairól . Csatay 
teljes egyetértéséről biztosította. 

Két nappal később (április 30-án) Vörös ismét legfelső kihallgatáson jelent meg, 
melynek tárgya vezérezredesi k inevezésének megbeszélése és a Hfp. kérdés végleges le-

A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról. (Összeáll. Rúnki 
György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Lóránt, Juhász Gyula.) Budapest, 1968. 828. o. (639. sz.) 
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zárása volt. A kormányzó „a főparancsnoki állás újbóli visszaállításától végleg elállt, és 
ez irányú előter jesztésemmel teljes mértékben egyetértet t ." Vörös kinevezésével kapcso
latosan azonban közölte , hogy azt egészen rövid időn belül végre akarja hajtani, azonban 
előzetesen „néhány rangban idősebb úrral" meg kívánja beszé ln i . 5 9 

Vörös a kinevezése körüli huzavona miatt sértetten távozott a kormányzótól . Úgy vél
te, hogy a kormányzó így vág vissza hadseregfőparancsnoki e lképzelésének megbukta tá
sáért. Felgyors í tandó az eseményeket , másnap délelőtt személyesen adta át a miniszter
e lnöknek és a honvédelmi miniszternek lemondólevelét . Elhatározásához azért jutott , 
mint írja, mert „kinevezésem elhúzódásának okát nem tudtam magamnak megmagyaráz 
ni , másrészt a Főmél tóságú Úr azon szándéka, hogy kinevezésemet a nálamnál időseb
bek közül egynéhánnyal megbeszélni óhajtja, ama helyzet elé állított volna engem, 
mintha eme idősebb urak járul tak volna hozzá k i n e v e z é s e m h e z " . 6 0 

A lemondólevél címzettjei arra kérték, hogy a kormányzó által megjelölt időpontig 
legyen türelemmel és tekintsen el lemondásától . Mindketten megígérték, hogy eljárnak 
az ügyben. Csatay már az esti órákban jelentkezett. Elmondta, hogy bár előterjesztésük
kel a ko rmányzó egyetért , a kinevezést azonban csak öt nap múlva óhajtja kiadni. Vörös 
tehát túllőtt a célon. Mindenesetre nagylelkűen jegyezte be naplójába, „a H M úr kérésére 
ezen idő alatt az ügyeket tovább viszem". A kormányzó végül 1944. május 10-ével ne
vezte ki vezérezredessé. 

* 

A honvédség vezetésében a Veesenmayer által egyre nyomatékosabban követelt vál
toztatásokat, Szombathelyi vélt vagy valós hívei és mások eltávolítását, nem lehetett to
vább halogatni. Vörös készen állt a t isztogatás végrehajtására. Itt volt az alkalom, hogy a 
kormányzóra gyakorolt nyomással neki nem tetsző döntéseket erőszakoljon k i . Megto
rolhatja a kinevezésével kapcsolatos kel lemetlenkedései t . Félreállí that régi és új kelle
met lenkedőket , vele szembe helyezkedőket . Kialakíthatja a munkájához szükséges ked
vező légkört. 

Május l-jén levélben fordult Csatayhoz, és elpanaszolta neki az őt körülvevő tartha
tatlan állapotokat. Megér tésére és támogatására számított . „Tudjuk, hogy a nemzet belső 
életében bizonyos bomlási folyamat van. Ez sajnos a honvédségnél is érezteti hatását.. . A 
bomlási folyamat részben a vezérkarban, főleg pedig a tábornoki karban indult meg." A 
tábornoki kar egyes tagjai, mint például a I X . hadtest parancsnoka (Veress Lajos altá
bornagy) „a Vkf . , H M és Főhadsegéd megkerülésével külön összeköttetések felhasználá
sával, a neki legmegfele lőbb módon tájékoztatja a Legfelsőbb Hadurat". Az ilyen „gán
csoló körü lmények felelősségteljes munkámban teljesen megbéní tanak, kezeim bilincsbe 
vannak verve, az intrika hatalmas hul lámokat ver. A passzív rezisztencia kezd lábra kap
ni, a nemzet érdekeit háttérbe szorító elemek saját önző céljaiknak elérése végett minden 
eszközt felhasználnak, a nemzet pedig teljes biztonsággal sodródik a megsemmisülés örvé
nye felé. Amíg az említett elemek a honvédség kötelékéből el nem lesznek bocsátva, a fe-
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gyeimet és rendet fenntartani nem lehet, s a nemzetnek a jelen viszonyok között még egye
düli erős oszlopa, a honvédség is k i fog dőlni, és ezzel a történelmünket be is fejezzük." 6 1 

Feszült lehetett a légkör, amikor Vörös május 2-án ismét legfelső kihallgatásra jelent
kezett. A tisztogatás nyi tányaként javaslatot tett a kormányzónak , hogy Lakatos Géza 
vezérezredest a magyar 1. hadsereg parancsnokát Beregfy Károly vezérezredessel váltsa 
fel, és László Dezső al tábornagyot nevezze ki a vkf. helyet tesévé. A magát kényszer
helyzetben érző kormányzó engedett a német nyomásnak , és a javaslatokhoz hozzájárult . 
Néhány nappal azelőtt, amikor főparancsnoki kinevezését a kormányzó szóba hozta, a 
németek még ragaszkodtak a folyamatban lévő hadmüvele teket tervező és vezető Laka
toshoz hadserege é l é n . 6 2 

Csatay rossz szemmel nézte a tőle támogatást váró Vörösnek a kormányzóval , illetve 
a tábornoki kar tagjaival romló viszonyát, sértett vádaskodásai t . A német vezetés növek
vő befolyását a honvédség parancsnoklási viszonyaiba vészesnek tartotta, amiért a túlon
túl befolyásolható Vöröst hibáztatta. Május 7-i megbeszé lésükön közölte vele, hogy a 
kormányzónak a túlzottan németbarát László Dezső al tábornaggyal kapcsolatban aggá
lyai vannak. Vörös igyekezett megnyugtatni. A hadművelet i ügyek, így a németekkel va
ló tárgyalások is teljes egészében az ő kezében vannak, a helyettes hatásköre lényegében 
Hfp. ügyköré t öleli fel. Kellemetlenebb volt, a bizalmas közlés, hogy a kormányzó Laka
tost sem kívánja ejteni. Magasabb beosztást, p l . miniszterhelyettesit, szán neki. A ma
gánügyei miatt szolgálatát e lhanyagoló Miklós Béla felváltását is tervezi . 6 3 

Vörös ennél több támogatást remélt , és felmentésével fenyegetőzve a tervezett sze
mélyi változásokról tájékozódni kívánó minisztere lnökhöz fordult. „A fenti tárgyaláson 
[Csataynál] kialakult benyomásom alapján elhatároztam, hogy a mai napon a Miniszter
elnök Úrnál újból felvetem, illetve kérem a fe lmentésem elintézését. A fe lmentésem el
intézését azért sürgetem, mert a háttérben működő felelőtlen erőkkel szemben a harcot 
felvenni nem tudom, viszont Ő Főmél tóságánál eme erők a személyi kibontakozást nem 
engedik érvényre juttatni, amíg pedig ezek a kérdések elintézve nincsenek, lényegi mun
kámat nem tudom megkezdeni." 6 4 

Amikor Vörös a Csatayval való tárgyalás másnapján Horthynál megjelent, nem emlí
tette lemondási szándékát , ellenben figyelmeztette a kormányzót László tábornokkal 
kapcsolatos korábbi ígéretére. A szaván fogott Horthy hozzájárult László kinevezéséhez 
a vkf. helyet tesévé, s hozzájárult Lakatos leváltásához is. 

Vörös szerint a kormányzó kívánsága Ruszkiczay vezérezredes és Magyarossy Sán
dor al tábornagy elmozdí tása , illetve Miklós Béla vezérezredes főhadsegéd helyére 
Vattay Antal al tábornagy beosz tá sa . 6 5 

A kormányzó elnökletével május 10-én tartott titkos koronatanácsnak Vörös volt az 
előadója. Reá várt, hogy elfogadtassa a német nyomásra történő félreállításokat és áthe
lyezéseket. Nem mutogathatott Veesenmayerre és Greiffenbergre, hanem saját, a hon-

Napló, 2. sz. melléklet, 1944. máj. I . 
i 2 Napló, 1944. máj. 2. 
0 Napló, 1944. máj. 7. 



védség vezetésének e redményesebbé tétele érdekében szükséges halaszthatatlan követe
léseivel kellett előállnia, még ha a német urak sugallta vál toztatások nem mindegyike ta
lálkozott is egyetértésével . Eddig sem volt senki előtt kétséges, hogy Veesenmayer esz
köze, megítélése tovább romlott. Számíthatot t rá, hogy az eddigi közömbösökből sokan 
válnak el lenségévé. Az immár többszörösen is kényszerhelyzetbe hozott kormányzó sem 
fogja keblére ölelni. 

A Veesemayer által je lentősnek és sikeresnek tartott koronatanács a következő intéz
kedéseket hozta: Bajnóczy József vezérezredes nyugá l lományba került, helyette László 
Dezső lett Vörös helyettese. Beregfy Károly vezérezredes lett a fronton lévő magyar 1. 
hadsereg parancsnoka, Lakatos Géza rendelkezési á l lományba került. Makray Sándor vk. 
ezredes, a hadsereg vezérkari főnökének helyére pedig a politikailag jobb beállí tottságú 
Bán Mihály vk. ezredes került. 

Az V . hadtest parancsnokát Platthy Pál al tábornagyot , Szombathelyi hívét, 
Veesenmayer követelésére leváltották és nyugá l lományba helyezték. Ugyanezen okból 
jutott hasonló sorsra Németh József al tábornagy, gyalogsági felügyelő is. Alacsonyabb 
beosztásba került Istóka Dezső vezérőrnagy a H M I I . csoportfőnöke. Helyét a megbízha
tó Szávay Sándor vk. ezredes vette át. 

Vörös ezt megelőzően május 4-én Kuthy László vk. ezredessel már betöltötte Kádár 
Gyula helyét. Veesenmayer Vasváry József vezérőrnagyot , Szombathelyi ellenfelét, sze
rette volna, azonban ő nem vállalta a megbízatást . 

Sztójay kérte Vöröstől , hogy Homlok Sándor al tábornagy berlini katonai attasé is ke
rüljön leváltásra, mert benyomása szerint többet árt a magyar ügynek, mint használ . 
Homlok ennek ellenére 1944. november elejéig volt Berlinben attasé, amikor a német 
hatóságok internálták. 

A honvédség vezetésében német sugallatra végrehajtott változtatásokat követően Vö
rös megítélése tovább romlott. Eddig sem volt senki előtt kétséges, hogy Veesenmayer 
eszköze. Tevékenységét , törekvéseit azonban immár a többszörösen is kényszerhelyzet
be hozott kormányzó sem nézte j ó szemmel. 

Május 23-án Vörös kiadta az átszervezés után kialakult új helyzetnek megfelelő 
irányelveket tar ta lmazó vezérkarfőnöki parancsát . A parancsnak csak lelkesítő befejező 
mondatai á lnak rendelkezésünkre , melyben minden parancsnoktól elvárja, hogy „izzó 
hazaszeretettől áthatott igaz magyar honvédeket neveljenek és ebben az igazi magyar 
szellemben töltsék be hivatásukat. [Kiemelés az eredetiben - D . L . ] Biztos vagyok ben
ne, hogy a honvédségünk eme nehéz küzdelemből győztesen fog kikerülni, biztosítva 
magyar jövőnke t az új Európában és biztosítva apáink által az első vi lágháborúban oly 
tündöklő magasságba emelt magyar fegyverek örök d i c sőségé t ! " 6 6 

* 

A vezérkar főnök előtt hivatalba lépésétől megoldandó feladatként tornyosult a kor
mányzó kedvenc lovashadosztálya bevetésének az ügye. Greiffenberg április 24-én to
vábbította az O K W kérését a lovashadosztály mozgósí tásáról . Vörös készen állt a kérés 
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teljesítésére. Neki nem volt kedvence a lovashadosztály, mint Horthynak. Gyanút lanul 
jelentkezett a kormányzónál a német kéréssel . Ez elöl kitérni már csak azért is nehéz -
jelentette - , mert a hadosztály alakulatainak nagy része a Tiszától keletre á l lomásozik, s 
ez a terület német parancsnokság alatt áll. 

Horthy igyekezett kitérni a kérés teljesítése elől, mondván, hogy a hadosztály mozgó
sításának káros gazdasági következményei lesznek. 6 7 Vörös ekkor Csatayt és Mik lós Bé
la főhadsegédet hívta segítségül, hogy a német hadvezetés diktálta kényszerhelyzet re te
kintettel közösen bírják jobb belátásra a kormányzót . Az e redmény nem is maradt el. 
Horthy elvben azzal a kikötéssel járul t hozzá a hadosztály mozgósí tásához, hogy a lova
kat minél később vonják ki a mezőgazdaságból . 

Május 15-én Vörös legfelső kihallgatáson jelentette a lovashadosztály mozgósí tásá
nak előrehaladását . Beszámol t a 6. és 7. gyaloghadosztály mozgósí tásával kapcsolatos 
terveiről i s . 6 8 

Május 21-én Vörös magához kérte Greiffenberget. Kérte tőle a mozgósí tot t lovashad
osztály részére szükséges fegyverek és két gépkocsioszlop mielőbbi leszállítását. A kor
mányzó a hadosztály kiküldését nem ellenzi, de feltétlen ellene van a nagy fogatolt vo
natnak, egyrészt mert az sok lovat von k i a termelésből , másrészt nem tudja követni a 
nagy távolságban szétszórt hadosztályt , aminek a lótáp utánszállí tása nagy probléma. 
Kérte továbbá a német tábornokot , hogy lehetőleg csak egy hadosztály (a 7.) kerüljön 
mozgósí tásra . Hangsúlyozta neki, hogy el lenkező esetben a déli veszély elhárí tása és a 
karhatalmi készség is gyengülni f o g . 6 9 

Vörös megunta a HM-nek az OKW-va l folytatott, időhúzásra törekvő játékát , holott 
jó l ismerte a mozgósí tot t alakulatok felszerelésének nehézségeit . A minisz tere lnökhöz 
fordult, arra kérve, hasson oda, hogy honvédelmi miniszter a német igényeket úgy intéz
ze, hogy amit a németek követelnek, és meg tudunk adni, azt vonakodás nélkül teljesít
sük. Ez magyar érdek is. Minden kérést, ami ezzel el lentétben van, és így nem teljesíthe
tő, azt utasítsunk el. 

Május 25-én Greiffenberg átiratban indokolta Vörösnek a lovashadosztál Pripjet-nél 
való alkalmazását , továbbá javasolta az OKW-nak, hogy csak egy hadosztály kerüljön 
mozgósí tásra . Greiffenberg tábornok felkereste Horthyt a kéréssel , de nem jár t ered
ménnyel . Horthy kikötötte, hogy az a Kárpátok előterében, a többi magyar hadosztál lyal 
együtt kerüljön bevetésre és ne a keleti arcvonal északi részén. 

Az O K W megunta a lovashadosztály körüli hercehurcát . A frontban keletkezett hiá
nyok be töméséhez csapatokra volt szükség. Május 27-én megérkezet t átiratuk, melyben 
kérték, a lovashadosztály berakását május 28-án 12 óráig kezdjék meg. Rendel jék el to
vábbá a 7. gyaloghadosztály mozgósí tását , hogy szállítása június 10-én megkezdődhes 
sen. Vizsgál ják meg egy újabb hadosztály mozgósí tásának technikai lehetőségét, ameny-
nyiben nem lehetséges, legalább a 27. hadosztályt egészítsék k i . 7 0 

Napló, 1944. ápr. 24. 
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Vörös az üzenet vétele után azonnal a kormányzóhoz sietett. Ő makacsul ragaszko
dott korábbi döntéséhez, a kiszáll í táshoz csak abban az esetben járul hozzá, ha az 1. had
sereg körletébe kerül. További hadosztály kiszáll í tásához határon túlra egyelőre nem já 
rul hozzá. „Egyben kifogásolta a német hadvezetőség parancsoló stílusát, és ama 
óhajának adott kifejezést, hogy a magyar honvédség igénybevételével kapcsolatos kéré
seket nekik más formában kellene megtenni." 7 1 

A kormányzótól Vörös hivatalos ebédre ment Veesenmayerhez, ahol Greiffenberggel 
is találkozott . Közölte a német tábornokkal a ko rmányzó elhatározását . Kérte továbbí tsa 
azt az OKW-hoz. 

Május 30-án 10 órakor Vörös Csatayval a 7. gyaloghadosztá ly mozgósí tásáról tár
gyalt s egyben a sajnálatos tényről, hogy az O K W semmiképpen nem tud lemondani a 
lovashadosztá lynak a tervezett helyen való a lka lmazásá ró l . 7 2 

Hivatalába érve, 11-kor Greiffenberg tábornok jelent meg Vörösnél az O K W válto
zatlan álláspontjával. Vörös igyekezett befolyásolni a tábornokot , arra kérve, próbáljon 
hatni az OKW-ra, hogy a kormányzó kívánságát lehetőleg teljesítsék. 

Greiffenberg a kormányzóval sem jár t jobban, aki felhozta neki mindazon érveket , 
ami miatt kitart eredeti álláspontja mellett . 7 3 

Végül Vörös Greiffenberg tudtával kérte Veesenmayert, hogy tekintettel az ügy pol i 
tikai oldalára, kapcsolódjon be az ügy megoldásába. A helyzetet áttekintő Veesenmayer 
arra a megállapí tásra jutott és arra tett javaslatot Ribbentropnak, hogy két újabb magyar 
hadosztály bevetésének megkönnyí tésére való tekintettel, az ügyet mél tányosan kell ke
zelni és egyelőre engedni a ko rmányzó kívánságának, hogy lovashadosztály a Kárpát
térségben és ne a keleti front északi részén legyen bevetve, mint az O K W kívánta. 
Greiffenberg jár t a kormányzónál , de nem sikerült meggyőznie . Időleges megoldásról 
van szó, mert „Vörös utalt rá, hogy egyelőre nem lát lehetőséget a ko rmányzó befolyáso
lására, de készül arra, hogy néhány hét múlva a lovashadosztályt a Kárpát- térségből egy
re inkább észak felé irányítsa át. Sztójay, akivel ismételten beszél tem erről, igen tartóz
kodóan viselkedett, és kijelentette, pillanatnyilag ő sem tudja a kormányzót vé leménye 
megvál toztatására bírni, pedig ő, Vörös és minden i rányadó katonai személyiség elismeri 
az O K W részéről kívánt bevetés cé l szerűségé t . " 7 4 

Június 6-án sor került Vörös János bemuta tkozó látogatására Hitlernél. A látogatást 
megelőző kihallgatáson a kormányzó lelkére kötötte, hogy Keitelnek adja elő, ragaszko
dik a lovashadosztály a lkalmazásával kapcsolatos kéréséhez. A hadosztályt a Kárpátok
ban a lkalmazzák, de a 7. gyaloghadosztály se kerüljön messze a határtól. 

Vörös Sztójay miniszterelnök és Nádas Lajos vk. ezredes, az 1. vkf. osztály vezetőjé
nek kíséretében különvonaton érkezett június 6-án 10 3 0 -kor a főhadiszállásra, ami ez 
esetben a Klessheim-i kastély volt. Az á l lomáson Ribbentrop külügyminiszter és Keitel 
vezér tábornagy fogadta őket. 

7 1 Napló, 1944. máj. 27. 
7 2 Napló, 1944. máj. 30. 
7 3 Uo. 
7 4 A Wilhelmstrasse. I . m. 658. o. (676. sz.) 



Tizenket tőkor találkoztak Hitlerrel, ahol sor került Vörös bemutatására . A Führer ez
után ebédet adott számukra, melyen a magyar urak meglepetésére Göring, Göbbe ls és 
Himler is megjelent. Vörösek úgy érezhették, hogy a náci vezetők felvonulása nyomaté
kot ad látogatásuk fontosságának. 

Az ebédet követően Hitler a katonai helyzetről tájékoztatta vendégeit . A középpont
ban az aznap bekövetkezet t invázió volt. Ez nagy feszültség felszabadulását e redményezi 
- mondta Hitler - , melynek elhárítása után a háború győze lmes befejezése nem késle-
kedhetik. A keleti arcvonalon megtett minden intézkedést, hogy nagyobb meglepetésnek 
ne legyen kitéve. A közös el lenség ellen a szövetségeseknek is megfelelő áldozatot kell 
hozni. Vörös ezt a lovashadosztályra való célzásnak érezte. 

Ezt követően kétórás megbeszélésre került sor Keitellel a soron lévő katonai kérdé
sekről. Ezen megfogalmazódtak a német vezetésnek a közös hadviseléssel kapcsolatos 
követelései . Közülük csak az általunk fontosabbaknak tartottakat emeljük k i . 

A lovashadosztály sorsa eldőlt. Hitler sem értett egyet annak a Kárpátokban történő 
alkalmazásával . A Pripjetben a német lovassággal együtt a közös szövetségesi célt szol
gálná. A 7. gyalogadosztá lyt pedig kérik mielőbb Stanislau területére kiszállítani. A két 
hadosztállyal kapcsolatosan „ m e g g y ő z ő " levél készült Horthy részére. 

Keitel nem szűkölködöt t ígéretekben sem, amikor felállítandó magyar seregtestek fel
szerelési hiányainak kiegészítéséről volt szó. A I I . tartalék hadtestet arcvonalban történő 
a lkalmazása esetén épp úgy ellátják nehézfegyverekkel , mint saját csapataikat. Hitelét 
rontotta, hogy a vezetésnek kedvezőt len tapasztalatai voltak frontra kiérkező és harcba 
vetett csapatok fegyverzetének kiegészítéséről . 

Keitel ígérte, hogy a rohamtüzérség részére anyagot fognak adni, mivel náluk már 
minden hadosztály el lesz látva rohamtüzér alakulatokkal. Ezeket a fegyvereket a ma
gyar 1. hadsereg mögé fogják kiszállítani. Érdeklődöt t a még be nem vetett 1. páncélos
hadosztály felszereltségi színtjéről. Kérte ennek felülvizsgálatát és belőle egy gyorscso
port alakítását a 2. páncéloshadosztá ly veszteségeinek pótlására. 

A Dráva-vonal őrizetére e legendőnek tartja a 10. és 13. gyaloghadosztály békealaku
latait, amennyiben az utóbbi napokban Tito főhadiszál lásának kiemelésével a part izán
helyzet ott lényegesen enyhülni fog. 

A hadigazdasági kérdésére térve, Keitel felvetette a közös gyártás bevezetését , amit 
majd Budapesten kell megtárgyalni . Ameddig ebből kifolyólag bizonyos átmenet i kiesé
sekkel kell számolni , azt pótolják a saját anyagukból . Külön hangsúlyozta a közös repü
lőprogram végrehajtásának fontosságát. 

A közel jövőben különben sor fog kerülni a honvédség teljes anyagi támogatásra . „Ez 
az anyagi támogatás lehetővé fogja tenni a tartalék hadosztá lyok feltöltését, így azokat 
nem kell utánpótlás céljából felosztani. Ez a támogatás lehetővé fogja tenni a kint küzdő 
hadsereg anyagi veszteségeinek folyamatos pótlását és ezáltal a magyar gyártásból kike
rülő anyaggal az itthoni k iképző hadsereg felál l í tását ." 7 5 

Vörös és Sztójay megegyeztek hogy, a kormányzótól kérni fogják a lovas- és a 7. gya
loghadosztály alkalmazásáról a Führer kívánságával megegyező döntését. Amikor június 



8-án Vörös beszámolt látogatásukról, a kormányzó a vártnál megértőbbnek bizonyult. Ma
gáévá tette Vörösnek a Hitlerrel megegyező javaslatát, és elrendelte a végrehajtást. 

Vörös fellélegzett, a közel másfél hónapos ügy végére pontot tehet. Megkönnyebbü
lése azonban nem tartott sokáig. Másnap egy hajmáskéri fegyverbemutatóról visszatérve 
Magyarország Kormányzójának Katonai Irodájában azzal a hírrel fogadták, hogy a kor
mányzó a lovashadosztály kiküldésére vonatkozó elhatározását visszavonta, és a Kárpá
tokban való a lkalmazásához ragaszkodik. Azonnal a ko rmányzóhoz sietett és elébe tárta 
döntésének káros polit ikai következményei t , ő azonban nem engedett. 

A vezérkar főnöke tehetetlennek érezte magát kormányzóval szemben. Azonnal fel
hívta Sztójayt. Tárja ő is a kormányzó elé a helyzetet, ami már nem katonai, hanem pol i 
tikai kérdés. Nem tudni, sürgős délutáni látogatása során a fenyegetés és zsarolás milyen 
elegyével sikerült rávennie a kormányzót a hadosztálynak a Führer k ívánságának megfe
lelő a lkalmazására . Közölte Vörössel , kiadhatja a szállítási parancsot, ami jún ius 12-én 
meg is kezdődöt t . 

A kormányzói döntést és a már kiadott intézkedését Vörös sietett Greiffenberg útján 
Keitel tudtára adni. 

* 

Vörös meghívást kapott a jún ius 26-i Horthy elnökölte rendkívüli minisztertanácsra. 
A számára indifferens napirend különösebben nem lephette meg: 1. A nemzet polit ikai 
szét tagol tságának kérdése. Egy erős párt a kormány mögött . 2. a zsidókérdés megoldása 
körüli visszásságok. A miniszter tanácson történtekre nem találunk utalást a naplóban. 
Mindenesetre levonhatta a következtetést , hogy a kormányzó és köre arra törekszik, 
hogy kihasználva a német politikai s főként katonai nyomás lazulását, megkísérel jék egy 
új kormány létrehozását s ezzel a nemzet saját érdekeink érvényre jut tatását . A háború 
menetének alakulása, a saját erőfeszítések ellenére is szovjet térnyerés a Kárpátok előte
rében, növekvő háborús részvételünk és veszteségeink, a bombázásokkal a magyar ipar
nak okozta károk és a lakosság súlyos áldozatai , ezek eredményeként a belső poli t ikai , 
gazdasági és társadalmi helyzet növekvő zűrzavara, a zsidók deportálása, a német meg
szálló hatóságok önkényeskedése és beleavatkozása az ország belső ügyeibe, nem volt 
elválasztható a németeket gátlástalanul kiszolgáló tehetetlen Sztójay-kormánytól . A 
kormányzó , mint az ország e lsőszámú katonai és közjogi vezetője jún ius végén lehető
nek látta, hogy a kormány leváltásával és egy új, lehetőleg katona kormány megbízásá
val új menetet adjon a magyar polit ikának, stabilizálja az ország helyzetét, s lépéseket 
tegyen a háborúból való kihátrálásra. A honvédség meglévő erőit ehhez megfelelő háttért 
képeznek. Erre biztatták Bethlen István és a németekkel szembefordulást szintén elérke
zettnek látó ellenzéki tényezők. Úgy vélte, a háborút elvesztett németek helyzetének ala
kulása, folytonos vereségeik s ennek nyomán megszál ló csapataik zömének kényszerű 
kivonása az országból erre megteremtet ték a lehetőséget. 

* 

Folyamatosan érkeztek a vezérkarhoz a panaszok, hogy egyre nagyobb gondot okoz
nak a fronton harcoló csapatoknál , de még inkább az ország légterét biztosító magyar 
légvédelmi és légierőknél a tisztázatlan alárendeltségi viszonyok, melyek akadályozzák 



egységeik harc tevékenységének irányítását. Különösen Fütterer tábornok önkényes be
avatkozásai keltenek zavart. Vörös szükségesnek tartotta leszögezni a hadművelet i cso
portfőnök, valamint a légi- és légvédelmi erők parancsnoka előtt, hogy ezen erők pa-
rancsnoklás szempontjából minden tekintetben hozzá tartoznak. Megnyugtatta őket, 
hogy a parancsnoklási viszonyok szabályozására mind földi, mind légvédelmi vonatko
zásban, megbeszélés t fog tartani az illetékes német szervekkel. 7 6 

Vörös jún ius 21-én közölte Veesenmayerrel, hogy Fütterrer al tábornagy légügyi atta
sé, a magyarországi német légierők parancsnoka a magyar magasabb vezetés megkerülé
sével intézkedik a légvédelemmel kapcsolatos ügyekben. Az ide vonatkozó megál lapo
dásokat nem veszi figyelembe. Arra kérte a követet , hasson oda, hogy a magyar vezetés 
tekintélye mie lőbb helyreálljon. Az önkényes német intézkedések, eltekintve attól, hogy 
a magyar vezetésre sértőek, nem kívánatos hangulatot keltenek a hadsereg s a nép széles 
rétegeiben is, ami a közös hadviselés kárára van. 7 7 

Veesenmayer há rom nappal később megnyugtatta Vöröst , hogy sikerült teljes meg
egyezést létrehoznia Fütterer és a magyar légvédelmi erők között. Minden igyekezetével 
odahatott, hogy az együ t tműködés súr lódásmentes legyen. 7 8 

Ezt követően Fütterer is megjelent, és félreértésekre hivatkozott, amelyek r i tkulni 
fognak. Veesenmayer támogatását maga mögöt t tudva, Vörös a korábbiakban szokatlan 
kemény hangon tudtára adta a német tábornoknak, hogy a magyar szuveneri tás megőrzé
sére mindenképpen súlyt helyez, ehhez állását köti. Fütterer erre megjegyezte, hogy V ö 
rös helyben maradása annyira fontos, hogy más személlyel pót lása szóba se jöhet . Fel
hívta figyelmét a m a g y a r - n é m e t alárendeltségi viszonyok rendezése ügyében jún ius 28-
án tartandó ér tekezlet re . 7 

A megszál lás sz igorúságának lazulása is közrejátszott a két haderő közti parancsnok
lási viszonyok tárgyában tartandó értekezlet összehívásában. Az érkező Greiffenberg és 
Fütterer tábornokokat Vörös azzal fogadta, hogy „minden tekintetben szükség van arra, 
hogy a magyar katonai vezetés a parancsnoklás terén a teljhatalmat visszakapja. E nélkül 
a szövetségesek érdekében kifejtendő közös erőfeszítés nem fogja meghozni a kívánt 
e redményt . " Ez megszünte tne minden félreértést, k ihangsúlyozná az ország szuverenitá
sát és egyenrangúságát . Fokozná a széles néprétegek bizalmát. „Lényegesen megkönnyí 
tené a Kormányzó Ur, a kormány és nép közötti együt tműködést , és eloszlatná a Kor
mányzó Úr néha fe lbukkanó aggodalmait." 8 0 

A vezérkar a parancsnoklási viszonyok javasolt rendezését kifejtő emlékezte tőt bo
csátott a két német tábornok és az értekezletnek a kérdésben érintett magyar résztvevői 
rendelkezésére . Az anyag hangsúlyozta, hogy az országnak az Észak- és Dél-Ukrajna 
Hadseregcsoport hadművelet i területét képező, a V I I I . és I X . hadtest területével meg
egyező részén a hadseregcsoportoknak alárendelt magyar hadtestparancsnokok intéz
kednek minden tekintetben. A Magyarország többi részén á l lomásozó magyar csapatok 
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minden tekintetben, míg az itt ta r tózkodó szövetséges csapatok „Einsa tzmass ig" lenné
nek alárendelve a magyar vezérkar főnökének, míg „Truppendienst l ich" a magyarországi 
német parancsnokságnak. A német csapatok kéréseikkel a magyar vezérkar főnökéhez 
fordulhatnak. 

A nagyobb problémát a légvédelmi erők parancsnoklása képezte . A vadászerők beve
tése körül alakult k i vita. A Bécsből irányított vadászirányítás következtében a magyar 
térség megfelelő védelmet nem kap. A vadászok vagy elkésnek, vagy nem találkoznak 
az el lenséggel . Javasolták, hogy a német bázisokról bevetett német vadászok a magyar 
területek légvédelméért felelős magyar vezérkar főnökének legyenek alárendelve, mely 
ezt a magyar légierők parancsnoka útján gyakorolja. 

Fütterer ezúttal is megér tőnek mutatkozott. Sajnos azonban elöljáró parancsnokaival 
szemben nehéz helyzetben van. Mindent el fog követni , hogy az elhárítás a j ö v ő b e n tö
kéletesebb legyen és az irányítás Budapestről történjék. Megemlí te t te , j ó lenne ha a ma
gyar vadászgépek száma saját erőből az év végéig duplájára emelkedne. Greiffenberg 
azzal a feltétellel fogadta el a magyar álláspontot, hogy az természetesen az O K W vála
szától függ. Ezt a választ hiába kerestük... 

Június 28-án délután Vörös már Horthynál volt, hogy beszámoljon az értekezleten 
történtekről, valamint arról, hogy a Kárpátokban kialakult fronthelyzetre tekintettel leál
líttatta a kormányzóval közös frontlátogatásukat. 

A kormányzó szórakozottan hallgatta Vörös beszámolóját , őt jobban izgatták a szél
sőjobb mozgolódásáról érkező hírek. Elmondta, hogy az egyik szélsőjobboldal i párt -
valószínűleg Bakyék - az elmúlt éjjelek egyikén a Gestapo-vezetők részvételével érte
kezletet tartott. Tárgya, hogy miként lehetne a kormányt a Gestapo vagy az SS segítsé
gével eltávolítani. Az új kormány természetesen a párt tagjaiból alakulna meg. Vörös 
gondoskodjon a szükséges rendszabályokról , és a felelős karhatalmi parancsnokokat uta
sítsa a szükséges lépések megté te lé re . 8 1 

Vörös igyekezett megnyugtatni. Nem tartja valószínűnek, hogy német szervek Hitler 
hozzájárulása nélkül ilyen kalandokba bocsátkoznának, de a szükséges intézkedéseket 
meg fogja tenni. A legerélyesebben fog eljárni, és a lövetésre sem fog külön parancsot 
kérni. Ettől a felelősségtől megkímél i . 

A parancs ér te lmében még aznap magához rendelte Aggteleky Béla a l tábornagyot a 
budapesti I . hadtest parancsnokát és Cs ipkés Ernő ezredest, a központi karhatalom pa
rancsnokának helyettesét. Tájékoztatta őket a kormányzótól hallottakról. Kifejtette előt
tük felfogását a belpolitikai helyzetről. A szélsőjobboldali pártok közül a Szálasi vezeté
se alatt álló pártot „sokkal magasabb erkölcsi alapon ál lónak" tartja, hogy hasonló 
módon jár jon el. „Sokkal inkább magyar nacionalista alapon áll, sem hogy német rendőri 
szervekkel együtt gondolna hatalomra ju tn i . Arra inkább vannak adatok és van valószí
nűsége, hogy a Baky, Ruszkay stb. vezetése alatt álló párt ilyesmire vetemedhet. A többi 
kis frakció alig j ön tekintetbe." 8 2 

Elmondta vé leményét a német belső helyzetről is: Németországban három je len tős 
tényező van. „Egyik a hadsereg, mely hozzánk a legközelebb áll, és amellyel csekély k i -



vételtől eltekintve együtt tudunk működni . A másik a párt, melynek működése a magyar 
katonai vezetést közelebbről nem érinti, és mindezektől függetlenül működik a Gestapo, 
mely legkevésbé áll tiszta erkölcsi alapon. Utóbbi ui . a magyarországi nagy zsidó va
gyonok megkapar in tása érdekében a vagyonos nagyzsidókat szökni engedte. Természe 
tesen i ly módon a nagy részvények zöme német kézre jutott . 

Jó vé leménye volt a német követről . „Veesenmayer követet jó indula tú , barátságos ér
zelmű embernek tartom. Németországi lá togatásom alkalmával Ribbentrop külügymi
niszternek megmondtam, hogy Veesenmayer működése határozottan üdvös a n é m e t 
magyar együt tműködésre . Ezzel egyszersmind azt akartam elérni, hogy a német küm. 
vegye védelmébe Veesenmayert Himlerrel - a német rendőrség főnökével szemben, 
mert előbbi a részvényügyben is határozottan a magyar ügy mellett szállott s í k r a . " 8 3 

Miután a tisztánlátás okán a két urat eligazította, utasította, hogy a legkisebb meg
mozdulásnál is legkímélet lenebbül jár janak el. Csak így lehet nagyobb bajoknak elejét 
venni. Bár konkré tumokról egyelőre nincs szó, de szellemileg készüljenek fel, legyenek 
éberek és a szükséges e lőgondoskodásoka t (csapatok összevonása ) tegyék meg. 

Szálasi és pártjának kedvező megítélésével kapcsolatban az a kérdés merülhet fel 
bennünk, csak a pár tvezető személye iránti szimpát ia vezette, vagy ismerte és megfonto
landónak tartotta az általa képviselt nézeteket is. Inkább az előzőt valószínűsítjük. О is 
azok közé tartozhatott, akik régi bajtársukat j ó képességű vezérkari tisztnek tartották, aki 
sajnálatos módon szélsőséges polit izálásra adta a fejét. Vé leményén akkor sem változta
tott, mikor Imrédy és Kunder felkeresték és figyelmeztették, hogy Б а к у a Nyilaskeresz
tes Párt részére rend védő osztagot szervez, melyeket fegyverrel is el akar látni. 

Figyelemre méltó Veesenmayer iránt megnyi lvánuló szimpátiája. Úgy látszik, a zsidó 
vagyon ügyében Ribbentropot képviselő német követ barátilag bizalmasan is tájékoztatta 
őt konfliktusáról Himlerrel . 

A vezérkar főnöke kormányzói kihallgatáson értesült Horthynak a kormány menesz
tésével és az irányítás saját kézbevételével kapcsolatos terveiről . Kellemetlenül érintette 
az e körül k ibontakozó válság. Aligha kerülheti el az ezzel j á ró beláthatatlan következ
ményeket , hiszen a kormányzó számít az ő közreműködésére . 

A kormányzó jú l ius 5-én is magához rendelte és újabb puccskísérletről tájékoztatta. 
Elmondta Vörösnek, hogy szándékában áll a zsidók további kiszállítását megakadá lyoz
ni, hogy legalább a Budapesten élő zsidók maradjanak vissza. A belügyi szerveket ilyen 
i rányban akarja utasítani. 

Vörös igyekezett megnyugtatni. О ezúttal sem hallott semmit. Nem is feltételezi, 
hogy akad magyar ember, aki ilyesmire vetemedik. De ha mégis előfordulna bármilyen 
megmozdu lás , kímélet lenül fog eljárni, s ehhez meg is vannak az eszközei . 

Vörös a problémát kínosnak tartotta. „Ebben a kérdésben nagyon óvatosan kell eljár
ni . Mél tányos , hogy régen kikeresztelkedettek, valamint é rdemeket szerzettek ne kerül
jenek külföldre. Azt azonban elkerülendőnek tartja, hogy a zs idókérdés megoldásának 
e lodázása miatt polit ikai súr lódások keletkezzenek. Ennek az lehet a köve tkezménye , 
hogy a végrehajtást a németek veszik kézbe, és így a zs idóknak még kegyetlenebb elbá
násban lesz részük, még a magyarországi zsidó vagyon is német k é z b e j u t . " 8 4 



A kormányzó azonban közölte: a lemondás és a teljes visszavonulás gondolatával 
foglalkozik. „Arra is gondolt - mondotta - , hogy összes kormányzat i jogait a hadsereg 
és az azzal összefüggő hadúri jogok kivételével az országgyűlésnek visszaadja." 5 

Vörös igyekezett jobb belátásra bírni. „Az ilyen elhatározást a legerélyesebben elle
neztem. Rámuta t t am arra, hogy az ilyen lépés köve tkezménye anarchia lenne, ami előre
láthatólag az ország összeomlásához vezetne." „...az államfői hatalmat hadsereg nélkül 
különösen totális háborúban nem lehet elképzelni . Ez mindenképpen félmegoldás lenne, 
aminek az ország látná ká rá t . " 8 6 

A kormányzó végül hagyta magát meggyőzni . Erveimet belátta - jegyezte fel Vörös . 

Beszélgetésük befejezéseként a kormányzó a legteljesebb diszkrécióját kérve elmond
ta Vörösnek, hogy a Sztójay-kormányt tehetetlennek tartja. Politikamentes katona kor
mány gondolatával foglalkozik, melyben csak a legnélkülözhetet lenebb szakemberek 
lennének polgáriak. 

Másnap (július 6-án) délben Vöröst ismét legfelsőbb kihallgatásra rendelte Őfőmél tó
sága. Időközben olyan értesüléseket kapott, hogy puccsra utaló jeleket lehet tapasztalni. 
Ezért célszerűnek tartaná, ha Vörös „vidékről megfelelő mennyiségű csapatot" vonna 
össze Budapest környékén, hogy adott esetben rendelkezésre álljanak. 

Vörös nem értett egyet. Jelentette, hogy „az ilyen intézkedés aligha volna eredményes. 
A legénység nagyrésze aratási szabadságon van, azonkívül az elhelyezés is körülményes. 
Egyebekben, ha szükség van ilyen lépésre, a csapatokat idejében össze tudom vonni . " 8 7 

A nyugtalanság okait - miként a kormányzónak előadta - a pár toskodásban, az arc
vonalak helyzetében, a bombázásokban , továbbá egyes német alakulatok, főleg SS köte
lékek helytelen magatar tásában látta. Különösen a keleti arcvonal helyzete látszik 
aggasztónak. A szovjetek a frontot 400 km szélességben és 250 km mélységben áttörték. 
A hézag elreteszeléséhez aligha áll megfelelő erő rendelkezésre . A közvé lemény a visz-
szavonulás miatt aggódik. Hogy az tervszerűen történik, kevesen hiszik el. A nyugati 
arcvonalról csak az ismert, hogy a hídfő megalkotása sikerült. Mindez sötét színekben 
tűnteti fel a közvé lemény előtt egy esetleges német győze lem esélyeit . A bombázások 
közül különösen a jún ius 2-i , tetemes épületkárt és áldozatot követelő tett mély hatást 
mindenkire. 

Vörös naplójában, illetve visszaemlékezéseiben is elhallgatja, hogy amikor a kor
mányzó puccskísérletről beszélt , az a budapesti zsidók deportá lásának akarata el lenére 
történő erőszakos végrehajtására vonatkozott, amihez Bakyék vidékről csendőröket von
tak össze. El távol í tásukhoz kérte a honvéd karhatalmi erők - az esztergomi páncé losok -
fellépését. 

A délelőtt folyamán érdeklődött a karhatalom parancsnokánál , Aggteleky altábor-
nagynál és a csendőrség felügyelőjénél, Faraghó al tábornagynál a belső helyzetről . 
Mindketten nemleges je lentést adtak, tehát nem kell számolni semmiféle megmozdulás 
sal. „Természetesen az esztergomi karhatalmi erőket nem rendeltem fel Budapestre." 8 8 

8 5 Napló, 1944. júl. 5. 
8 6 Uo. 
8 7 Napló, 1944. júl. 6. 
8 8 Uo. 



Vörös megnyugodva távozhatott a kormányzótól . Ezúttal azonban tapasztalnia kellett, 
hogy legfelsőbb hadurát nem sikerült megnyugtatnia. Megkerülésével intézkedett . Utasí
totta Lázár Károly al tábornagyot , a testőrség parancsnokát , aki jú l ius 6-án 23-kor r iadóz
tatta a karhatalmat. Az esztergomi részek Budapest E-ot szállták meg. „Mindezeke t Lá
zár a l tábornagy 7-én reggel lakásomon jelentette azzal, hogy nem akarta éjjeli nyugal
mamat zavarni." 8 9 Az akció, bár Vörös szerint felesleges, de kétségkívül e redményes 
volt. Veesenmayer jú l ius 7-én jelentette Ribbentropnak a zsidók deportá lásának buda
pesti leállítását. „Az erre a célra összevont csendőrség visszatért á l l omáshe lyé re . " 9 0 

A történtek felett Vörös nehezen tért napirendre. A kormányzó az ő tudta és akarata 
ellenére intézkedett . Vannak, akik nagyobb befolyással vannak rá, mint ő. Beigazolva 
látta a személye körül erősödő bizalmatlanságot . Lemondjon? A legkevésbé a kormány
zó bánná, örülne, hogy megszabadul tőle. Nehéz helyzetbe hozná a kormányt és a hadse
reget. Nem is gondolkodott rajta, k i lehetne az utóda. Nem mond le. 

Különösen nem kívánatos vendég a minisztér iumban. Elpanaszolta Csataynak, hogy 
egyes minisztér iumi osztályok olyan késedelmesen és helytelenül intézkednek, amiből 
arra következtethet , hogy egyenesen szabotálni akarják intézkedéseit . Figyelmeztette 
Csatayt, hogy az ügyek leggyakrabban helyettesénél Ruszkiczay-Rüdiger Imre vezérez
redesnél akadnak el. (Kettőjük ellentéte közismert volt.) Kérte , hogy mielőbb távolítsa el 
helyettesét, különben a kormányzó segítségét fogja kérni. Csatay megígérte . 

Július 7-én 12 órakor a miniszterelnök kibővített értekezletet tartott, melyen a megszo
kottakon kívül a vezérkar főnöke, a csendőrség felügyelője és az összes pártvezér is részt 
vett. Sztójay a belső és külső helyzet megvilágítása után a reggeli karhatalmi eseményekre 
reagálva kifejtette, hogy szilárd meggyőződése szerint nincs az országban egyetlen párt, de 
talán személy sem, aki ebben a nehéz időkben bármilyen erőszakos cselekedetre ragadtatná 
magát. Ha a legcsekélyebb megmozdulás is lenne, azt kegyetlenül vérbe fojtja. 

Este 19 ókor Vörös ismét Horthynál jár t kihallgatáson. Megszóla lásá t megelőzve , 
szemrehányással a hangjában jelenthette, hogy puccskísérlettől változatlanul nem kell 
tartani. Horthy az 5-i beszélgetésükre hivatkozva megismétel te , hogy katona kormány 
megalakí tásán gondolkodik. Levelet szándékozik írni Hitlernek, melyben a Gestapo Ma
gyarországról való eltávolítását fogja kérni. Feltette a kérdést, hogy fegyveresen fel tud
nánk-e lépni a Gestapo és a magyarországi SS alakulatok ellen. 

Vörös , aki abban a hitben leledzett, hogy a kormányzót el tudta téríteni a németekkel 
szembeni bármilyen konfliktus gondolatától , jelentette, hogy erőnk kevés a németekkel 
való szembeszál láshoz. „Az arcvonalak nehéz helyzete mellett a németeknek még min
dig van annyi erejük, hogy főleg nehézpáncélosokkal itt az ellenállást letörjék. Ebben az 
esetben az ország olyan képet mutatna, mint a tatárjárás után. Az ilyen fellépés katona-
politikailag a Kárpát-arcvonal megingását je len tené , így szabaddá válik az út a Duna
medence felé a Szovjet számára . Ez biztos megsemmisü lésünke t je lentené . Nyoma téko 
san felhívtam ő főmé l tó sága figyelmét arra, hogy ilyen fegyveres megoldás gondolatával 
a mai helyzetben ne foglalkozzék. A Gestapo eltávolítását megfelelő diplomatikus hang
nemben, de a magyar ál láspont erélyes érvényre jut tatásával in tézze . " 9 1 

8 9 Napló, 1944. júl. 6. 
9 0 A Wilhelmstrasse. I. m. 877. o. (693. sz.) 
9 1 Napló, 1944. júl. 7. 



Az elmondottakat támasztot ta alá, hogy a csendőrség budapesti összpontosí tásának 
hírére egy Bácskában lévő SS hadosztály további elszállítását beszüntet ték. Értesülése 
szerint a német szándékában áll a zsidókérdés radikális megoldására Budapestre egy SS 
ezredet küldeni. A kormányzó közbevetet te , hogy ö 3 SS hadosztály ideszállí tásáról hal
lott, amit Vörös a nehéz fronthelyzetben nem talált valószínűnek. 

Végül jelentette a Gestapo által elfogott és Vörös által szabadlábra helyezett Ujszá-
szy, Kádár , Kern ügyében elfoglalt álláspontját. „Szabadlábra helyezésük javaslata alap
ján magyar hadbírák és a kiküldött német közeg teljes egyetértésével tö r tén t . " 9 2 Utána 
Winkelmann szemrehányást tett szabadlábra helyezésük miatt. Erre Poór hadbíró őrna
gyot tanukkal Winkelmannhoz küldte, akik bizonyítot ták neki, hogy a szabadlábra he
lyezés az ő megbízott jának egyetértésével történt. Winkelmann engedni kényszerült 
ugyan, azonban kijelentette, hogy be kellett volna várni felsőbb német hely döntését . 

Emlékezte t te Horthyt, hogy mikor a vádlottakat átvette, megígérte , hogy velük szem
ben a magyar törvények teljes szigorával fog eljárni. Ezt be is tartotta. A per még folyik, 
a k iszabandó büntetés a főtárgyaláson fog eldőlni. Nem ért egyet Winkelmannal. „Én 
csakis a magyar törvények szerint já rha tok el, ezeket a j ö v ő b e n sem küldhetem jóváha
gyásra Berl inbe." 9 3 

Az audiencia befejeződött, mikor Horthy közölte, hogy 21 órakor a német követtel 
maga fog tárgyalni . Vörös beszéljen Greiffenberggel, és magyarázza meg neki, hogy a 
legutóbbi r iadót kizárólag belpolitikai okokból rendelte el, ennek semminemű éle sincs a 
németek felé. 

Másnap (8-án) a kapott utasításnak megfelelően Vörös fogadta Greiffenberget, és kö
zölte vele a kormányzó által elrendelt r iadó körülményei t . Megemlí te t te Winkelmann 
megjegyzését . О katona, aki sem a német párt, sem a német belügyi hatóságok vélemé
nyét nem mérlegelhet i a három magyar tiszt ügyében. A magyar törvények szerint a leg
szigorúbban fog eljárni. Az igazságszolgál ta tásba sem bel- sem külpolitikai szemponto
kat nem visz be. Greiffenberg j ó katonaként egyetértett álláspontjával. Vörös felvetette 
neki a szétszórt magyar csapatok egyesí tésének kérdését . Greiffenberg a közbejárását 
helyeztea kilátásba, ha a nagy orosz támadás lezajlik és a helyzet nyugodtabb lesz. 

Vörös már napi vendég lett a palotában. Ebből levonta a következtetést , hogy a kor
mányzó folyamatosan rajta akarja tartani a szemét . Július 11-én azzal fogadta, hogy vég
leg egy katona kormány kinevezés mellett döntött . Tagjai: Lakatos Géza miniszterelnök, 
Csatay Lajos honvédelem, Bakay Silárd belügy, Farkas Ferenc vagy Bor Jenő iparügy. A 
többi tárcát az adminisztrat ív ál lamtitkárok vennék át. 

Levelet írt Hitlernek, amit repülőgépen mielőbb ki akar juttatni. A válasz beérkezte 
után a jelenlegi kormányt lemondatja, és az új kormányt azonnal hivatalba helyezi. Azzal 
nem foglalkozik, mi történik, ha Hitler nem járul hozzá az új kormány kinevezéséhez. 
Az időpontot Vörössel időben közölni fogja, hogy a szükséges karhatalmi intézkedést 
megtehesse. 

Július 14-én Kern Károly vk. őrnagyot a Gestapo ismét letartóztatta. Erre Ujszászyt 
és Kádárt saját védelmükben Vörös helyeztette letartóztatásba. A németekhez fordult, 
hogy Kernt is adják k i . 



A kormányzó változatlanul azzal a kérdéssel ostromolta Vöröst , hogy számol-e na
gyobb belpolitikai megmozdulássa l . A kormányzó különben szükségesnek tartotta, hogy 
ha erre szükség lesz, a csapatokkal ő közvet lenül intézkedhessek. Immár sokadszor b i 
zonygatta, hogy azt kizártnak tartja. Igyekezett megnyugtatni, hogy mindig rendelkezés
re áll és intézkedik, ha kel l . Ezen kívül itt van az I . hadtest parancsnoka, aki a budapesti 
karhatalmat közvet lenül irányítja. Mindez Horthy nem győzte meg, mert kifejezetten el
rendelte, hogy a megbízha tó Lázár Károly vezérőrnagy, a testőrség parancsnoka is ren
delkezhessen a budapesti karhatalommal. 

Vörös hivatalba lépése óta először júl ius 15-én tartott magasabb parancsnoki ér tekez
letet a háború menetéről és várható alakulásáról , ebben a honvédségre háruló feladatok
ról. A nehezedő háborús helyzetben és frontviszonyok között is törekedni kell a makulát
lan tiszti magatar tásra és szolgálat példamutató e l lá tására . 9 4 

Habár megígér te , a ko rmányzó nem tartotta szükségesnek tájékoztatni Vörös t a kor
mány lemondatásáról . Sztójaytól jú l ius 17-én értesült, hogy már 15-én, amikor ő a pa
rancsnoki értekezletet tartotta, a kormányzó a kormányt már lemondatta. Az új kormány 
megalakulása várható. Kormányfőnek Lakatos Géza van kiszemelve. 

A német vezetést megdöbbente t te a kormányzó merészsége . A kormány megbízása 
előtt, jú l ius 17-én Veesenmayer jelentkezett a kormányzónál . Hangsúlyozta , hogy a 
Führert mennyire meglepte a lépés, mely nem tekinthető csupán belpolitikainak, aminek 
a kormányzó igyekszik beállítani, hanem súlyos bel- és külpolitikai köve tkezményeket 
von maga után. Nem osztotta véleményét, hogy a hadsereggel betilthatja a pártokat és ez
által feltétlenül rendet tud teremteni a belpolitikában. Ezzel a lépéssel polgárháborút idéz
het fel, mely Magyarországra nézve igen keserűen végződne, a politikai eszmékkel átitatott 
hadsereg, csendőrség és rendőrség nem fog fegyvert fogni testvéreire. Hogyan viselné a fe
lelősséget a Führer és szövetségesei előtt. Veesenmayer szerint fejtegetései mély hatással 
voltak a kormányzóra. , aki lelkileg összeomlott . Elpanaszolta, hogy Hitler nem fogadta 
Miklós Bélát, akivel levelet akart küldeni. így kénytelen volt anélkül dönteni. Mindeneset
re intézkedéseit egyelőre visszavonja, és megvárja, míg Hitlerrel egybehangolhatja a dol
gokat. Horthy tehát visszakozott, és a kormányt hivatalában való megmaradásra kérte. 

J Részletesebben lásd a Napló 12. sz. mellékletét. 

A terjdelmes beszámoló fő témakörei: Fontosnak tartotta a vezérkar főnöke, hogy kinyilvánítsa az 
egybegyűlt parancsnokok előtt a magyar vezetés szuverenitásának helyreállását. A helyzet sokkal jobb, mint 
volt. A továbbiakban a tisztikar uri magatartással, korrekt, gerinces magatartással hasson oda, hogy ez folyta
tódjék. 

A bizalom a vezetésben elsőrendű követelmény. Mindenkinek a maga helyén tiszta és féreérthetetlen, vég
rehajtható feladatokat kell adni és azok végrehajtását számonkérni. 

A belpolitikai helyzet bonyolult. Lehetséges, hogy a belső rend fenntartásához a honvédség itthon lévő erő
ire szükség lesz. Rémhíreknek senki se üljön fel és főként ne terjesszen. 

Nagy terjedelmet szánt a beszámoló a kiképzési feladatokra. A súly a harckiképzésen és a harcos fegyelem 
megteremtésén kell legyen. Nemkülönben fontos a harceszközök kezelésének súlykolása. Az alakiságot csak a 
feltétlenül szükséges mértékben és fegyelmezésre kell alkalmazni. 

Tisztek ne járjanak politikusokhoz szolgálati vagy magánügyeik kedvező elintézése érdekében. Mindenki 
becsületes szolgálatteljesítéssel alapozza meg jövőjét. 

Szükségesnek tartotta Vörös, hogy magyarázatot fűzzön az Ujszászy-, Kádár- és Kern-ügyhöz. 



Veesenmayer javasolta Ribbentropnak, hasson oda, hogy a Führer mielőbb személyes 
találkozóra hívja meg a kormányzót . „Ezzel időt nyernénk, és lehetőség nyílna, hogy a 
katonai kormányza t önmagában nem elvetendő gondolatát személyi vonatkozásban cél
jainknak megfelelően valósítsuk meg." 9 5 

Ezt követően Vörös Csatayval, aki tudott a történtekről, kihallgatáson jelent meg a 
kormányzónál . Annak érdeklődésére , hogy mi lenne, ha az itt lévő németek ellen esetleg 
fegyveresen lépnénk fel, tehát szükség szerint fegyverhasználatra kerülne sor, Vörös -
immár Csatay előtt is - megismétel te a Horthynak négyszemközt már előadott vé lemé
nyét: „egy ilyen összeütközés az ország végét je lentené , mert a németeknek még van 
annyi erejük, hogy itt újból tatárjárást csináljanak a mi gyenge pótalakulatainkkal szem
ben. Ettől eltekintve összeomlana a keleti arcvonal, beözönlenének a Szovjet haderő, 
délről a part izánok, tehát csatatérré válna az egész ország t e rü le t e . " 9 6 

Vörös egy újabb szempont felvonultatásával is igyekezett hatni: „A müvei t nyugati 
á l lamoknak a legjobb szolgálatot tesszük azzal, ha vérrel is, de feltartóztatjuk a bolse-
vizmust. Ezt még jelenlegi európai ellenfeleink, p l . az angolok is megbecsül ik . Arra ne 
számítsunk, hogy közelebbi ellenfeleink, mint Benes és társai egy esetleges fegyveres 
beavatkozást jópontként könyvelnének el. Győze lem esetén háborús és poli t ikai céljain
kat maradéktalanul é rvényes í t enénk . " 9 7 

A kormányzó elpanaszolta, hogy a Hitlernek küldött levelének átvételét a németek 
késleltetik, kiküldeni szándékozot t főhadsegédét nem fogadják. Arra, gondol, hogy az új 
kormányt kinevezi és felesketi minden kérés nélkül. Vörös erre megismétel te , ez pol i t i 
kai botrányhoz, majd pedig fegyveres összeütközéshez vezetne. 

Csatay nyilvánvalóan nem ülte végig megjegyzés nélkül az elhangzottakat, azonban 
erről Vörös nem tesz említést naplójában. A kihallgatást követően Vörös a ko rmányzó
val szembeni sikertelenségétől és az esetleges következményektő l feldúltan hivatalába 
sietett, ahol a beszélgetés lényegét rövid értekezleten ismertette helyettesével , Lász ló 
Dezső al tábornaggyal , Hankovszky Gyula vezérőrnaggyal , a hadművelet i csoportfőnök
kel és Nádas Lajossal vk.ezredessel, az l .vkf . osztály vezetőjével. Benyomása sze r in t -
mondta nekik - a háttérben egy régi polit ikai k l ikk (Bethlen, Rakovszky stb.) működik , 
mely őfőmél tóságának ilyen tanácsokkal szolgál. Csak ez a német vereséggel számoló 
csoport befolyása teszi ér thetővé, hogy őfőméltósága „korábbi javaslataimmal szemben, 
melyekkel akkor egyetértett , most ilyen el lenkező álláspontot képv i se l " . 9 8 A je len lévő, 
német szimpátiájukról ismert urak egyetértet tek főnökükkel . Elítélték a kiugráson gon
dolkodó k l ikk tevékenységét , és „egyér te lműleg minden fegyveres összetűzés elkerülése 
és a németekkel való szövetséges j ó viszony mielőbbi helyreállí tása mellett vol tak" . 9 9 

Július 18-án reggel je lentés érkezett a nyugati határról. Egy határőrizeti szerv szerint 
ugyanazon körzetben, mint tavasszal, csapatösszevonások történtek, hír szerint a teljes 
megszál lás céljából. 

9 5 A Wilhelmstrasse. I . m. 852-858. o. (699-701. sz.) 
9 6 Napló, 1944. júl. 17. 
9 7 Uo. 
9 8 Uo. 
9 9 Uo. 



Az előző napi események miatt a csapatösszevonásról érkezett jelentésnek hitelt adó 
Vörös azonnal felhívta a főhadsegédet, majd személyesen tárgyalt a miniszterrel és a mi 
niszterelnökkel. Azt a számára megnyugtató választ kapta, hogy a kormány a helyén van. 
Őfőméltósága minden olyan intézkedést mellőz, ami a helyzet kiéleződéséhez vezethet. 

Vörös egy rozsnyói szemléről tért vissza jú l ius 22-én, mikor a miniszterelnök tájé
koztatta, hogy a kormányzó levelével Miklós Béla főhadsegéd végre elutazott Hitlerhez. 
Visszatérése 23-án várható. Miklós Béla Vöröst is tájékoztatta útjáról. Először Ribben-
troppal beszélt, aki meglehetősen merev volt. Határozottan a katonai kormány megalakítá
sa ellen foglalt állást. Hitler általánosságokat mondott, s a választ levélben ígérte. 

A front helyzete egyre romlott. A német hadvezetés júl ius közepére egy hadosztályt 
kivont a magyar hadsereg arcvonaláról . így ellenálló ereje je lentősen meggyengül t . Júli
us 19-én Vörös értekezletet tartott közvetlen beosztottjaival. Egyetér tésükkel átiratot 
küldött a honvédelmi miniszterhez is az összes még meglévő erő mozgósí tásának szük
ségességéről . Jó lenne, ha ezt júl ius 25-ig végrehajtanák, hogy augusztus l-jén felvonu
lásuk megkezdődhessen . Parancsoló szükség mutatkozik, hogy a keleti arcvonalon szét
szórt magyar erőket a Kárpátok védelmére összevonjuk. Abból a felelősségből kiindulva, 
ami a magyar határok védelméből a vezérkar főnökére háramlik, Vörös elrendelte: az 1. 
vkf. osztály intézzen átiratot Greiffenberg at taséhoz, melyben rámutat , hogy immár két 
éve halogatják a magyar csapatok egységes magyar parancsnoklás alatti összevonását . 
Ennek végrehajtását most az események sürgetik. Amennyiben megfelelő intézkedések 
nem történnek, szükség esetén parancsot fog adni arra, hogy az északon lévő seregtestek 
minden más német intézkedés ellenére vonuljanak be az 1. hadsereghez. Utasította Berlin
ben Homlok altábornagyot is, hogy hasonló szellemben lépjen fel a német hadvezetésnél. 

Greiffenberg tábornokot rosszul érintették Vörös szándékai . „Elszánta magát és a le
mondás gondolatával foglalkozik a magyar csapatok számára a keleti fronton kijelölt ál
lomáshelyek miatt. Erről le akarták beszélni , de eddig e redményte lenül" - jelentette júl i 
us 21-én Ber l inbe . 1 0 0 Eljárásával a kormányzó kezére játszott . 

Július 23-án Beregfy távbeszélőn jelentette, hogy benyomása szerint az arcvonal 
északi szárnyán lévő erőket a német hadvezetés nyugati irányba akarja visszavenni. Vö
rös fentiekben kinyilvánított szándékának megfelelően utasította Beregfyt, hogy ezt 
minden eszközzel akadályozza meg. Ha kell , parancs ellenére is úgy járjon el, hogy a 
magyar erők a Kárpát-átjáró védelmét láthassák el. Tájékoztat ta Beregfyt, hogy további 
mozgósí tás van folyamatban, a csapatok a Kárpát-arcvonalra kerülnek. Számolhat azzal, 
hogy még egy hadtes tparancsnokságot kap. 

A vezérkar főnöke utasí tásának végrehajtására készülő Beregfy azonnal kiváltotta a 
német hadvezetés el lenkezését . Greiffenberg nyomban jelentkezett, s Beregfy leváltását 
kérte. Vörös nem állt k i a parancsát teljesítő hadseregparancsnok mellett. Nem akarta to
vább rontani a németekkel amúgy is feszült viszonyt. Hasonló álláspontra helyezkedett a 
kormányzó is, mert amikor júl ius 26-án jelentette neki Greiffenberg kérését, azt megfon
tolandónak tartotta. Közöl te , hogy Mik lós Béla vezérezredes vagy Veress Lajos altábor
nagy közül fog választani. Üdvözleté t küldte Beregfynek, és megnyugtatta, hogy felvál
tásából semmiféle kára nem fog származni . Azt nem tisztázták, hogy Beregfy utódja 
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milyen álláspontot fog majd képviselni a német vezetésnél a csapatok délre vonását illető
en. A németek az intézkedéseikkel szembeni önállóskodó döntéseket aligha fogják tűrni. 

A kormányzó megnyugta tására is szolgálhatott Vörös beszámolója , hogy a part izán
veszélynek kitett déli határról keletre vont alakulatokat az ország több pontjáról odave
zényelt csendőrzászlóal jakkal fogják pótolni . 

A parancsnoklás kérdésének rendezését sürgette Heinz Guderian vezérezredes , az 
O K H vezérkarának főnöke. О júl ius 28-án már tényként kezelte Beregfy leváltását és 
kérte Vöröst , hogy Farkas Ferenc al tábornagyot , az ideiglenesen megbízot t parancsnokot 
neveztesse ki a hadsereg parancsnokául . Guderian biztosítani akarta a német vezetést egy 
új parancsnoknak az egyre súlyosabb fronthelyzetben megnyi lvánuló váratlan önálló öt
letei ellen. Bonin vk. ezredes irányítása alatt egy német törzset akart az 1. hadseregpa
rancsnokság rendelkezésére bocsá t an i . 1 0 1 

Vörös jelentkezett Horthynál Guderian üzenetével . Guderian már elkésett javas la tá
val, mert Horthy főhadsegédét , Miklós Béla vezérezredest je lö l te k i az 1. hadsereg pa
rancsnokául . Vezérkari főnökéül а V I . hadtest eddigi vezérkari főnökét, Kéri Kálmán vk. 
ezredest osztotta be. 

Vörös jelentette Guderiannak, hogy egyetértésével találkozott a rangidős, tapasztala
tokban gazdag főhadsegéd, Miklós Béla vezérezredes kinevezése, aki 1941-ben a gyors
hadtestet vezette, és ezért a vaskereszt lovagkeresztjét érdemel te k i . A m i pedig Bonin 
vk. ezredesnek a beosztását i l let i a hadseregparancsnokság mellé , „eltekintve attól, hogy 
a mai háború vezetői követe lményeinek mindenben megfelelő, kiválóan képzett vk. 
törzstisztekkel és tábornokokkal rendelkezem", kérte ezt megfontolás tárgyává tenni. E l 
tekintve a vezetés nyelvi nehézségekből származó félreértésektől és súrlódásoktól , nem 
csekély mértékben esik latba, hogy „az alárendelt csapat Nagymél tóságodnak ezt a szí
vességét nem nézné abból a magasabb szempontból , melyből ezt mi ítéljük meg s nem a 
szövetségesek közötti megsegí tés egyik megnyi lvánulását , hanem azt látná, hogy a ma
gyar parancsnokok nem alkalmasak egységeik vezetésére, az eljárásban az el lenőrzés 
megnyi lvánulásá t látná, ami az új vezetés teljes ki iktatásához vezetne". Guderian bizo
nyára belátja, hogy ez „mennyire ártana a vezetés tekintélyének és mily nagy fokban ás
ná alá a csapat bizalmát a vezetéssel szemben". 1 0 2 Egy magyar vkf. minden tekintetben 
meg fog felelni a bolsevizmus elleni közös háború kívánalmainak. Guderian sietett a vá
lasszal. Tudomásu l vette a magyar 1. hadsereg vezetésében bekövetkezet t személyi vál
tozást. Azonban újból felvetette, hogy vezérkari főnököt akar küldeni a hadsereghez. 

Július 29-én váratlanul megjelent Vörösnél Szálasi Ferenc a Nyilaskeresztes Párt ve
zetője. Biztosította a vezérkar főnökét, hogy a párt mindenben azon lesz, hogy az ország 
békéje a mostani nehéz napokban ne boruljon fel. Vörös személyével kapcsolatban - ta
lán éppen a korábbi megnyilvánulásától indíttatva - megjegyezte, hogy talán az egyedü
l i , akinek „hivatalban maradásához pár tkülönbség nélkül mindenki ragaszkodik". 1 0 3 Úgy 
látszik, Szálasi fülébe jutott , és nem felejtette el, hogy Vörös védelmébe vette pártját, 
mikor jún ius végén a zavartkel tő polit ikai erők kerültek szóba a kormányzónál . 

" Napló, 1944. júl. 28. 
) 2 Napló, 19. sz. melléklet. 
1 3 Napló, 1944. júl. 29. 



Augusztus 2-án Vörös a Legfelső Honvédelmi Tanács ülésén ismertette a katonai hely
zetet. A háború valamennyi frontjára kiterjedő beszámolóból csak a háború és saját helyze
tünk szempontjából döntő fontosságú keleti hadszínteret emeljük k i . Az őszinte és a néme
tekkel szemben bírálattól sem visszariadó elemzés megállapítása szerint az arcvonal egész 
hosszában hátrafelé lassú mozgásban van. Ez német ellenlökések következtében jelenleg 
lelassult. Német vélemény szerint a szovjet térnyerést rövidesen megállítják. 

A magyar arcvonalra nehezedő nyomás , mióta csapataink a Kárpátok lejtőire vonul
tak vissza, némileg enyhült . A vezetés benyomása , hogy a három oda felvonulásban lévő 
seregtesttel előre nyomulásuk megáll í tható lesz. A Kárpátok átjáróinak biztosítása 
Vereckétől dél és keleti i rányban magyar, míg északi és nyugati irányban német kötelé
kek kezében van. A magyar vezetés minden erőfeszítése arra irányul, hogy a déli határ 
biztosítása mellett minden rendelkezésre álló erőt a Kárpátok megerősí tésére és megvé
désére vessen be. A Főmél tóságú Úrnak olyan előterjesztést fog tenni, hogy a Kárpátok 
védelme teljes egészében magyar védelem alá kerüljön. 

Ezzel kapcsolatban meg kell emlí teni , hogy Beregfy vezérezredes a magyar 1. hadse
reg parancsnoka német kívánságra felváltásra került. Ennek háttere, hogy a hadseregpa
rancsnok intézkedéseinél az itthonról kapott parancsot tartotta szem előtt. így elérhető 
volt, hogy I X . német és V I I . magyar hadtest a Kárpátok vonalára került vissza és nem 
német szándékok szerint északra Lemberg felé. További magyar erőknek a Kárpát-vonalra 
történő, jelenleg is folyamatban lévő átcsoportosítására irányuló törekvéseinket a német 
vezetés akadályozza. Ebben kizárólag politikai hátteret kell keresnünk, mert az eltelt két év 
alatt katonailag számos alkalom adódott volna a magyar seregtestek egyesítésére. 

Hasonló a helyezet lovashadosztállyal, melynek a Pripjet-mocsaraktól északra egy né
met lovashadtest keretében történő bevetéséhez a magyar vezetés hozzájárult. A németek 
azonban ígéretük ellenére, az orosz támadás által előállott kényszerhelyzetben más, nem 
lovas alakulatokkal együtt dobták harcba, ahol páncélosokkal került szembe. Ennek hatásá
ra páncéltörő fegyverekkel való tökéletes felszereltsége ellenére is jórészt felmorzsolódott. 

A német vezetéssel történő együt tműködés tekintetében le kell szögezni , hogy a hon
védség a bolsevizmus elleni közös küzdelemben minden erejével a német haderő mellett 
áll, és azt őszintén, minden hátsó gondolat nélkül támogatja. Sajnos, német részről gyak
ran nincs meg a kellő megértés , melyre szükség volna. Sőt bizalmat lanságot tapaszta
lunk, így szándékukban van az 1. hadsereghez egy német vezérkari főnököt küldeni, ami 
ellen minden más októl eltekintve, már csak vezetési szempontból is tiltakoznunk kell . 
Hasonló a helyzet a seregtestek mellé beosztott magas á l lományú nemet összekötő tör
zsek tekintetében is, melyek ellenérzést keltenek. 

A kialakult helyzet figyelembe vételével a vezérkar főnöke szükségesnek és indo
koltnak látta, hogy „a polit ikai vezetés a haderőt a Kárpátok megvédésére i rányuló erő
feszítéseiben a legvégsőkig támogassa , továbbá, hogy a németekkel előálló súr lódásokat 
a politikai vonal támogatásával is k i egyen l í t sük" . 1 0 4 

Vörös távoltartotta magát , hogy a háború kimeneteléről jós lásokba bocsátkozzék. A r 
ra azonban rámutatott , hogy „a Vörös Hadsereg még nagy erőfeszítésekre képes , bár 
embertar ta lékai k imerülőben vannak. A Szovjetunió belső nehézségei számot tevőek, de 
azok kihatásával a hadmüvele tek továbbvitele szempontjából csak akkor kell számol-
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nunk, ha a nyár folyamán a Vörös Hadsereg támadása elakad." Azt a je len lévők fantáziá
j á ra bízta, hogy mi lesz akkor, ha nem akad el. Reményke l tőnek szánta azt a megál lapí
tását, hogy „a Szovjetunió és az angolszászok közötti kölcsönös bizalmat lanság továbbra 
is fennáll. Az angolszász részről felvetett Európa ujjá rendezésére vonatkozó terveket a 
szovjet elgáncsolja és azokat külön akciókkal igyekszik keresztezni." 1 0 5 

Az L H T ülés után Vörös a kormányzóhoz sietett, akit részletesen tájékoztatott. Az ál
talános helyzettel kapcsolatban a kormányzó megjegyezte, az a benyomása , hogy a né
metek nem tudnak ellenállni a szovjet nyomásnak. A Kárpátok védelmével kapcsolatos 
intézkedéseket Vörösre bízta. De szükség esetén hajlandó a fővezérséget a magyar csa
patok felett átvenni. 

Vörös nem tesz említést , hogyan reagált Horthynak a német vereségre utaló megjegy
zésére. Arról sem, hogy a szövetségeseknek Rakolczai László vk. ezredes berni katonai 
és légügyi attasé által egy nappal korábban közvetí tet t f igyelmeztetéséről szólott-e? 
Rakolczai szerint igen. 

Nem volt kétséges már Vörös előtt sem, hogy a háború elveszett, ha nyílt k imondásá
tól tar tózkodott is. A sorozatos német vereségek és visszavonulás , a front helyzetében 
gyökeres változást ígérő üres ígéretek, a szövetségesek növekvő fölénye é lőerőkben és 
technikában egyaránt , ezen belül a saját pótolhatatlan veszteségeink nyomán egyre kilá-
tás ta lanabbá váló helyzetünk, véget vetett a németek és számunkra egyaránt kedvező 
végkifejletben való reménykedésének . Jónak látta, hogy saját nyugati kapcsolatai kiépí
tésével lépéseket tegyen a várható helyzet kezelésére és önmaga mentésére . A háborúból 
való kiugráson munká lkodók tevékenységéről , e lképzeléseiről tudomása volt. Ok azon
ban vele szemben bizalmatlanok, nem avatják be terveikbe. Későbbi , vizsgálói számára 
készített va l lomásában természetesen mellőzi a védelmi hadművele tek irányítására irá
nyuló erőfeszítéseit , helyette a háborúból történő kiválás útjának, módjának előkészí tő
jeként mutatkozik. Már hivatalának átvételét követő tájékozódása során vi lágossá vált 
számára, hogy német győze lemre semmi esetre sincs kilátás. A kormányzónak jelentette, 
hogy minden eszközzel keresni fogja a békéhez vezető utat. Elsősorban a szövetséges 
hatalmak külképviseleteivel szándékozik felvenni az összeköttetést . Horthy ezt megér
téssel fogadta. Mindenesetre sem politikusokkal, sem katonákkal nem osztotta meg ezen 
véleményét , szándékait . Helyette, mint a németek kegyence elszigetelődött . Hivata lának 
átvétele előtt miért nem látta kilátástalannak a helyzetet? Miko r vallotta ezt be a kor
mányzónak? M i t szólt ehhez Veesenmayer és stábja, akik előtt ez a vé leménye és lépései 
aligha maradhattak volna t i tokban? 1 0 6 

Vörös kísérlete a nyugati kapcsolatok kiépítésére igencsak óvatos volt, nem haladta 
meg a tájékozódás szintjét. Magához rendelte Rakolczai László vk. ezredest, a svájci ka
tonai és légügyi attasét, és megbízta a Sztójay-kormány által leépített diplomáciai össze
köttetés óvatos felvételével, valamint a fegyverszüneti feltételek iránti tapogatózással . 
Rakolczai a nyár folyamán jelentette, hogy az angol és amerikai követséggel részint 
személyesen, részint Bakách-Bessenyei György disszidens követünk útján az érintkezést 
felvette. A Szovjetunió felé nem terjeszthette k i érdeklődését , mert a Szovjetuniónak 
Bernben nincs külképviselete . 

Napló, 21. sz. melléklet. Helyzetkép 1944. aug. 1. 

ÁSzTL V-32000/24. Vörös vallomása. 



Vörösnek a nyugati kapcsolataival és elképzeléseivel kapcsolatos késői val lomása a 
polit ikai i l lúziók világába ragad bennünket . Kerek mesévé forrasztotta össze az 1943-
44-ben csodát váró politikusok és katonák által elképzelt k ibontakozás légből kapott mo
zaikdarabjait, melyben magának is szerepet tulajdonított. Feltételezte, hogy vallatói 
évekkel az eseményeket követően elhiszik az előadottakat s szerepvállalását j ó pontként 
tudják be. „Akkor Rakolczainak utasítást adtam, hogy az amerikai követség útján töre
kedjék a Szovjetunióval is haladéktalanul felvenni az összeköttetést . A későbbiek során 
azt jelentette, hogy bár az amerikai katonai attasé egy tábornok útján próbálta a szovjet
tel is felvenni az összeköttetést , de a tábornok azt válaszolta, hogy célszerűbb lenne a 
Földközi- tenger i haderők főparancsnoksága útján fegyverszünetet kérni, illetve a fegy
verszüneti feltételek után érdeklődni , mert ott mind a három nagyhatalom képviselve 
van. Ezen idő tájt szó volt arról , hogy 2 angolszász hadosztály a Dunántúl ra érkezik, és 
ők küldenek szemrevéte lező tisztet. Több hadosztályról nem volt szó. Ezt a tervet nem 
tartottam helyesnek, mert Budapest környékén és a Dunántúlon több mint 4 hadosztály
nyi SS erő volt, így a két légi angolszász hadosztály megsemmisü l t volna, részemről pe
dig a tőrbecsalás gyanúja forgott volna fenn. A kormányzónál folyó tárgyalások alkal
mával a megbeszélés tárgyát képezte, hogy a keleti arcvonalat nem kellene-e a végsőkig 
tartani azon célból, hogy közben az angolszászoknak időt engedjünk arra, hogy két légi 
szállítású hadosztályt Budapestre és környékére szállítsanak, további hadosztá lyok pedig 
Triesztben behajóznának [helyesen: kihajóznának - D . L . ] és Trieszt területéről nyomul
nának elő a Dunántúlra . A Dráva vonala ebből a célból teljesen szabaddá lett téve; elein
te összesen három, később öt zászlóalj védte az egész Dráva-vonalat . A további terv az 
volt, hogy Lengyelországból hazaszál l í tandó magyar csapatok ugyancsak a Dunántúl ra 
kerüljenek az angolszász erőkkel való egyesülés céljából. Ez által lehetővé lett volna té
ve, hogy Magyarország területét a fegyverszünet tartama alatt nyugati civil izációjú an
golszász csapatok szállják meg. A felderítés e redménye szerint Afr ika északi részein, to
vábbá Dél-Olaszországban 8-10 angolszász hadosztály volt tartalékban. Ezeknek a 
beérkezésével számol tam, illetve Rakolczai vk. ezredes svájci katonai at tasénk útján kér
tem az amerikaiakat és az angolokat, hogy ezt a hadművele te t hajtsák végre. A repülőte
rek helyzetéről Rakolczai tájékozva volt. Később a dalmát szigeteken 1-2 ezrednyi erő 
partraszállt . Ezt a hadmüvele t megindulásának tartottam, ami azonban nem történt meg, 
mert a további folytatása az erők beérkezése elmaradt. Egyben azt a hírt kaptam, hogy az 
angolszászok máshol vannak elfoglalva fontos feladattal és azoknak magyar területen 
való megjelenésére számítani nem lehet." 1 0 7 

Nemcsak a kormányzó , de a háborúból való kiváláson munká lkodók előtt ismertek 
voltak a fegyverszünet alapvető feltételei, miként az is, kihez kell fordulni ez ügyben. Ők 
azonban il lúziókban ringatva magukat, ebbe nem akartak belenyugodni. Az sem volt is
meretlen, hogy a nyugati partraszállást követően végleg lekerült a szövetségesek napi
rendjéről a remélt balkáni hadművelet . 

Szólal tassuk meg ezek után a Vörös-féle tájékozódás főszereplőjét, Rakolczai Lász ló 
vk. ezredest, aki 1946 augusztusáig látta el beosztását Bernben. Ezt követően Argent íná
ba emigrált . Rakolczai 1946. január 14-én Vörös Jánosnak a vezérkar főnökének (1946. 
febr. 21-ig) Bernből küldött összefoglaló jelentést az 1944. évben Svájcban folytatott 
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fegyverszüneti tárgyalásokról . Az őszintének látszó beszámoló olvasásakor nem tekint
hetünk el, hogy Rakolczai régi és egyben jelenlegi főnökének az időközben bekövetke
zett gyökeres fordulat f igyelembevételével és a kapott intuícióknak megfelelően készítet
te el je lentését . 

Rakolczai 1944 ápril isában kapott utasítást, hogy utazzon Budapestre, mert k i van 
szemelve a 2. vkf. osztály vezetőjéül. Május l-jén jelentkezett Vörösnél . Jelentette, hogy 
nem tartja magát alkalmasnak a beosztásra, mert annak idején Kádár Gyula vk. ezredes
től kapott utasítás alapján 1944. március 24-én maga is kapcsolatba lépett berni angol
szász körökkel . Vörös tudomásul vette bejelentését, és utasította, hogy a kapcsolatot to
vábbra is tartsa fenn és várja rendelkezéseit . Közölte Rakolczaival, hogy „a háborús 
helyzetet tekintve nincsenek illúziói, és hogy kinevezését csak azért fogadta el, mert 
meggyőződése szerint a magyar helyzetet dűlőre kell v i n n i . " 1 0 8 

Július 15-én Vörös Rakolczait ismét Budapestre rendelte. Utasította, hogy Bessenyei 
követtel együt tműködve azonnal forduljanak a szövetségesek svájci képviselőihez és 
tudják meg, hogy Magyarország milyen feltételek mellett kaphatna fegyverszünetet . 
„Hangsúlyozta [Vörös] , hogy eme lépésről Magyarország kormányzója tájékoztatva van, 
azaz a dolog az ő legteljesebb tudtával és belegyezésével történik. Tájékoztatásul közöl
te, hogy a legfontosabb szempont az ország pusztulásának megakadályozása . Ebből a 
célból az egész akciót célszerű lenne egybekötni az angolszász előretöréssel az Adria fe
lől és ej tőernyős seregtestek Magyarországra való lehelyezésével . Közölte , hogy magyar 
részről tisztán látják bizonyos fokú belpolitikai átalakulások szükségességét . Másrész t 
alapfeltétel lenne, hogy az ország függetlensége garantál tassék és hogy az ország terüle
tén lévő német csapatok azonnali leküzdéséhez, illetve az ország területéről való kiszorí
tásához megfelelő segítséget kapjunk." 1 0 9 

Augusztus l-jén Rakolczai ismét jelentett az amerikai katonai attasétól és Bessenyei
től kapott információk alapján. Nem hatott az újdonság erejével. A szövetségesek tapo
gatózásunkat bár örömmel fogadták, a leghatározottabban arra az álláspontra helyezkedtek, 
hogy Magyarországnak fegyverszüneti szándékát egy minden kételyt kizáró fegyver
szüneti kére lemmel kellene a szövetségesek tudomására hozni. Közlik azonban, hogy 
nem lesznek abban a helyzetben, hogy feltételeket fogadjanak el. Nem vállalnak kötele
zettségeket sem poli t ikai , sem katonai vonatkozásban. Javasolják a magyar csapatok ide
gen területről történő azonnali visszavonását . Minél később vonják ki magukat a néme
tekkel közös harcból , annál szörnyűbbek lesznek ennek következményei és annál 
szigorúbb feltételeket szabnak k i rájuk. Utaltak arra a nyilatkozatra, melyet a szövetsé
ges kormányok május 10-én tettek közé. „Éppen ezért a nemzeteknek most kell e ldönte
ni , hogy k i akarnak-e tartani reménytelen és szerencsétlen politikájuk mellett, amely 
szembe helyezkedik az elkerülhetet len szövetséges győze lemmel , míg most még lenne 
idő ahhoz, hogy ehhez ők is hozzá já ru l janak ." 1 1 0 

Rakolczai szerint az általa közvetí tet teket Vörös azonnal jelentette a kormányzónak . 
Ezután azzal indította útnak augusztus 5-én, hogy szolgálati helyén várja az utasításait, 
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amelyek a katonai helyzet, illetőleg a hátországban tar tózkodó magyar és német csapatok 
a rányszámának kedvező alakulásától függnek. Rakolczai 1946-os je lentésében megje
gyezte, hogy mind a júl iusi , mind az augusztusi utazása alatt a németek ál landóan figyel
ték, illetve kísérték. Tájékoztat ta-e erről akkor Vörös t? És ő mit szólt hozzá? 

E kitérő után térjünk vissza a kárpáti fronthoz. Vörös augusztus 4-én az elmúlt napok 
eseményei re tekintettel az 1. hadsereg parancsnoka számára - augusztus 1-jétöl Mik lós 
Béla vezérezredes - jövőbeni magatar tására vonatkozó irányelvet adott k i . Hangsú lyoz
ta, hogy innen már nincs visszavonulás . Minden parancsnok tartson lelkiismeret
vizsgálatot, és akik úgy érzik, hogy feladatuknak nem tudnak megfelelni, kérjék leváltá
sukat. Teremtsék meg a lelki kapcsolatot alárendeltjeikkel, és irtsanak k i minden kishitű-
séget. A visszafutókkal a legerélyesebb megtorlást kell alkalmazni még utólag is. A vé
delmet t ámadó szellemben kell megszervezni. Intézkedett a hadsereg seregtestei eredeti 
harcerejének visszaállításáról és az ezzel kapcsolatos a lakulatösszevonásokról . Ehhez k i 
látásba helyezte a szükséges személyeket és eszközöket . Szándékáról Greiffenberg tá
bornokot is tájékoztatta, kérve az egyezményekben meghatározot t anyagszál l í tmányok 
teljesítését. 

A német hadvezetés augusztus első napjaiban megkezdte ukrán- lengye l menekül tek
nek a Dunántú l ra szállítását, akik Sárvár környékén garázdálkodni kezdtek. Vörös tilta
kozott a németeknél . Utasítást adott, hogy a menekül teket rakják vissza a vonatba, és 
több szál l í tmányt ne engedjenek be. A Dunántúl t a kelet -magyarországi területekről átte
lepítendő katonai alakulatoknak, illetve személyeknek kell fenntartani. 

A kormányzónak elpanaszolta, hogy intézkedései a menekül tügyben éles el lentétbe 
kerültek a német polit ikai vezetéssel , de a német katonai körök sem nézik j ó szemmel tö
rekvéseit . Úgy látja, a további háborús együt tműködés érdekében meg kell válnia állásától. 

Meglebegtetett távozásának valódi oka a napirenden lévő kormányvál tás volt. A de
zignált miniszterelnök Lakatos Géza. Kettejük viszonya feszült. Mielőt t Lakatos el lensé
geitől is feltüzelve menesztésé t kérné, meg akarta szilárdítani pozícióját. Jelenleg szinte 
nullával egyenlő az esélye, hogy a kormányzó beleegyezik távozásába. Jól számított . 
Horthy kijelentette, hogy ragaszkodik személyéhez , intézkedéseivel teljesen egyetért . 
Kívánsága, hogy továbbra is ilyen mederben vezesse az ügyeket . A veszélyektől terhes 
kormányvál tás közben itthon akarta tudni a vezérkar főnökét. Ragaszkodása odáig ter
jedt, hogy augusztus 11-én nem engedte ki Németországba Guderian vezérezredeshez, 
akitől a vezérkar főnöke meghívást kapott a függőben lévő kérdések megbeszélése vé
gett. Vörös ezért egészségi ál lapotára való tekintettel kérte a látogatás augusztus 20. 
utánra történő elhalasztását. Hogy az állapotára való hivatkozás hitelesebb legyen, laká
sán fogadta a legfontosabb ügyek előadóit . 

Vörös , miután helyzetét a kormányzóval megerősít tet te, a tőle megszokott fel lengzős-
seggel hangoztatta, hogy nem az ö személye, hanem a háború győze lmes befejezése a 
fontos. Ha a németek részéről nincs meg a bizalom, mást kell helyette állítani. Közben 
jó l tudta, hogy nemcsak a kormányzónak , de a német vezetésnek is gondot jelentene az ő 
leváltása, ezért eszükbe sem jut . 

Vörös azonban további megerősí tést is akart. Augusztus 5-én levele írt Sztójay m i 
niszterelnöknek. Neki is elpanaszolta, hogy a németek folyamatosan telepítik a Dunán
túlra az ukrán- lengye l menekülteket . A helyre szüksége van honvédségi alakulatok és 



magyar személyek szükségessé váló át telepítésének esetére. A nagyszámú szláv betele
pített rontja a közbiz tonságot és a rendet, sőt j á rványok előidézője is lehet. A dél felől je
lentkező nyomás hatása alatt aligha marad megfelelő erő ezek megfékezésére és a rend 
fenntartására. 

Kérte , hogy amennyiben a magyar kormányt a németek ilyen irányú parancsa (sic!) 
köti, akkor az elhelyezés semmi esetre se a Dunántúlon és Budapest 100 km-es körzeté
ben történjék. Az is kívánatos , hogy a befogadás minél rövidebb és előre meghatározot t 
legyen, tehát a német hatóságoknál egy Magyarországon kívül fekvő terület kijelölését 
kellene szorgalmazni. 1 1 1 

Augusztus 14-én válasz érkezett Guderiantól . Eltekintenek attól, hogy a magyar 1. 
hadsereg német vezérkarfőnököt kapjon. Mindössze egy 10 főből álló összekötő törzset 
rendszeresí tenek a hadsereg-parancsnokságnál , ugyanakkor az összes többi parancsnok
ságnál az összekötő törzseket leépítik. A lovashadosztályt és a I I . tartalék hadtestet haj
landóak visszaszállí tani, ha a Visztula védelem megszi lárdul t . Ha Vöröst egészségi álla
pota továbbra is akadályozza a kiutazásban, hajlandó helyettesével is tárgyalni . 

A kormányzó tudomásul vette Guderian levelét, habár Vattay al tábornagy jelentette a 
Lengyelországban harcoló két seregtesttel kapcsolatban, hogy értesülései szerint azokat a 
lengyel part izánok ellen akarják bevetni. Ezt a magyar csapatok, tekintettel a két ország 
háború előtti szoros baráti kapcsolatára, nem szívesen teszik. A lengyelek elleni fellé
pésnek hiányoznak a lelki alapfeltételei. Vörös utasította Vattayt, hogy ezt közölje a né
met parancsnokokkal. 

A kormányzó utasította Vöröst , hogy Miklós Béla főhadsegéd utódjául Vattay Antal 
a l tábornagyot hozza javaslatba, akit közben már személyesen utasított is, hogy új beosz
tását a j ö v ő héten foglalja el. 

Vattay augusztus 23-án érkezett meg, és foglalta el hivatalát. Jelentkezett a vezérkar 
főnökénél . Nem ismerte Vöröst , személyiségét nem sikerült tisztán látnia, s ez közös 
munkálkodásuk rövid ideje alatt sem igen változott. Úgy ítélte meg, hogy az nem állott a 
nyilasok oldalán, inkább a vezérkarral szemben tanúsított gyenge magatar tása bizonyult 
ár ta lmasnak. Miko r figyelmeztette a vk. osztályok tisztjeinek kétes szerepére, Vörös azt 
válaszolta, hogy a tisztogatást már megkezdte. Sokat panaszkodott a németekre , akikkel 
szemben a kormányzó egyetlen támaszának tartotta magát . Nem sok tábornoka volt a 
honvédségnek , aki Vöröst fenntartások nélkül elfogadta a vezérkar főnökének. Ez alól 
Vattay sem volt kivétel: „Saját tudására büszke, de ál lásának nem elég felkészültséggel 
rendelkező ember volt. Jó szándék megvolt, de hiányzott az igazi akarás , kapkodás - ígé
ret jellemezte munkájá t . " 1 1 " Bizonyos fokig megbízot t benne. Csatay érdeklődésére , 
hogy megbízhatónak tartja-e, azt válaszolta „hűségében nincs okom kételkedni , és oly 
erősen bele van már kapcsolva az ügyekbe, hogy nem lehet már - ha akarna is - kiugra
n i . " 1 1 3 Ugyanakkor a legfontosabb ügyekbe nem kapcsolták be. A fegyverszünet e lőké
születeiről sem Horthy, sem ő nem tájékoztatta. „A kormányzó el lenőrzését azzal igye
kezett gyakorolni felette, hogy szinte mindennap referálnia kellett, mert Vörös sok 
tekintetben a kormányzó feje felett i n t ézkede t t . " 1 1 4 

1 1 1 Napló, 23. sz. melléklet. 
1 , 2 Vattay Antal naplója, 1944-1945. Budapest, 1990. 42. o. 
1 1 3 Uo. 
1 1 4 Uo. 43. o. 



Augusztus 22-én végre Vörös elutazott Guderianhoz a főhadiszállásra. Horthy Hitler 
megnyugta tására üzenetet küldött: „a német legfelső vezetés meg lehet győződve afelől, 
hogy Magyarország ebben a háborúban semmiféle hátsó gondolattal nem foglalkozik, 
hűen és becsülettel kitartva harcol szövetségese oldalán. A magyar felelős vezetés sem
miféle becstelenséget nem fog elkövetni ." 1 1 5 

Guderiannal és munkatársaival az augusztus 23-i megbeszé lés kizárólag a front hely
zetével és a szükséges intézkedésekkel , valamint az ígért német fegyverutánpótlással 
foglalkozott. E redménynek számított , hogy Guderian végre hozzájárult a lovashadosz
tály és a I I . tartalék hadtest k ivonásához és a Kárpátokba irányításához. Ez lehetővé fog
j a tenni onnan egy német hadosztály kivonását . Vörös szerint, mindent elértek, amire 
súlyt helyeztek 

Vörös útban hazafelé értesült a román kiugrás híréről. Erdély közvetlen veszélybe ke
rült. Szükségessé vált a Kárpátok véde lmének dél felé való kiterjesztése s a Székelyföl
dön a várható eseményekkel kapcsolatos katonai és közigazgatási rendszabályok megté
tele. Azonnal intézkedett a póthadsereg további mozgósí tásáról és részeinek 
felvonulásáról . Az augusztus 26-i miniszter tanácson ismertette a helyzetet és megtett in 
tézkedéseket . Megí té lése szerint egyelőre csak román betöréssel kell számolni . Valószí
nű, hogy az orosz zöm Bulgária felé fordul, hogy a Balkán - kérdést megoldja. Egyes 
kormánytagok javasol ták az azonnali bevonulást Dél-Erdélybe . Vörös ezt elutasította, 
mivel jelenleg nem állnak rendelkezésre a megfelelő erők. 

A kormányzó a feszült helyzetben döntő fontosságúnak tartotta folyamatban lévő 
kormányvál tást . Lakatos - kormány 1944.VIII.29 - én letette az esküt. A német vezetés a 
23-át követő kritikus katonai helyzetben nem tudott oly határozottan fellépni, mint a 
kormányzó júl iusi kísérletének meghiúsí tásánál . Jelentkezett Vörösnél Greiffenberger is 
és tájékoztatta őt a Budapest körül elhelyezett csapatokról . Ez azonban láthatóan nem 
nyugtatta meg. Tisztában volt vele , miként Vörös is, hogy a kritikus harctéri helyzetben 
a német hadvezetésnek nem áll módjában, hogy erélyes katonai lépéseket tegyen a kor
mányvál tás megakadályozására . Veesenmayer is hatástalan lépésekkel próbált zavart 
kelteni. Jobb ötlet nem jutott eszébe, mint a múltja miatt marasztalni el a kormányfő je
löltet. Lakatos Géza, a k o m m ü n idején Böhm népbiztos parancsőrtisztje ( helyesen kato
nai tanácsadója ) volt, sőt Gödöl lőn Erzébet lakosztályában is lakott. A figyelmes 
Veesenmayer féltette a jelöl tet a nemzeti vonal részéről várható támadásoktól is. Vörös 
megnyugtatta, hogy annak idején sok tiszt - köztük ő maga is - polit ikai iskolázottság hí
ján nem volt t isztában a helyzettel. Ellenben kérte Veesenmayert, a kormányzóval szem
ben ne legyen merev és hasson oda Berlinben is, hogy a nehéz időkben minden súrlódás 
kikapcsolható legyen. 

A frontnak a román kiugrást követően katasztrofális helyzetéről és a szükséges lépé
sekről a német seregtest parancsnokokkal a helyszínen tárgyaló Guderian vezérezredes 
az O K H vezérkarának főnöke augusztus 30-án este Budapestre érkezett. A tiszteletére 
rendezett vacsorán Vörös köszöntöt te . Biztosította öt, hogy részünkről nem éri a román
hoz hasonló meglepetés . 

A másnapi tárgyaláson Vörös magyar szempontból ismertette a helyzetet. A Duna
medence tartása a háború továbbvi te lének alapja. Elsőrendű fontosságú a Kárpátok déli 
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átjáróinak kézbevétele . A románok elleni védelmi tervünk megvan, de megvalósí tásához 
segítséget kérünk. Erőink csak egy Torda irányában indított támadást tesznek lehetővé. 
Guderian helyeselt, de a támadáshoz egyelőre csak 2 SS hadosztályt tud rendelkezése 
bocsátani . 

Guderian látogatást tett Lakatos miniszterelnöknél , aki szintén a Dél i -Kárpátok hágó
inak megszál lását , illetve a már elvesztett átkelési pontok visszafoglalását kérte tőle. E l 
engedhetetlennek tartotta új német hadosztá lyoknak a harcokba való bekapcsolódását . 
Guderian nem szépítgette a helyzetet. Egyelőre vannak problémáik, de megoldják. A 
Balkánon lévő erők tervszerű átcsoportosí tása folyamatban van. Az 1. hadsereg , mind a 
tábori póthadosztá lyok részére megígért minden lehető anyagi támogatást . Tárgyaló 
partnerei még reménykedtek, ö azonban már tudta, hogy a Kárpátok átjáróit nem tudják 
lezárni az e lőrenyomuló szovjet csapatok elől. 

Guderiant Vattay és Vörös jelenlétében Horthy is fogadta. Mindenekelőt t Hitler üdvöz
letét tolmácsolta. Rátérve a hadműveleti helyzetre minden igyekezete arra irányult, hogy 
meggyőzze a kormányzót a tőlük rövidesen várható segítségről. A szemrehányásokkal elő
álló Horthy megnyugtatására közölte, hogy Varsó környékéről a magyar csapatok (lovas
hadosztály) hazaszállítása megkezdődött , azonban az a vonatközlekedés körülményessége 
miatt késik. A Balkánon a helyzetet megszilárdítják. Az „áruló bolgár bandának" majd ala
pos leckét adnak. A különleges fegyverek 1945 januárban készen lesznek. Ezek nem lesz
nek a háborút eldöntőek, csak arra alkalmasak, hogy a helyzeten könnyítsenek. 

Az ezt követő napokban a vezérkart és főnökét a Dél-Erdély elleni hadmüvele t e lőké
szítése kötötte le. A L H T szeptember l-jén határozott a támadás megindításáról . Megá l 
lapítás nyert, hogy határsértést nem követünk le. Az a románok már megtet ték. Ennek el
lenére Hennyey külügyminiszternek voltak aggályai . Végül a miniszterelnök döntött . A 
támadást 5-én meg kell indítani, amit elhalasztottak. Ekkor a német légi felderítés jelen
tette Kárpátok hágóit már maguk mögöt t hagyva, Lúgos , Temesvár irányában szovjet 
páncélos alakulatok nyomulnak előre. A hír nyomán szeptember 6-án ismét megbeszé lés 
volt a kormányzónál a miniszterelnök, a külügy - és honvédelmi miniszter és a vezérkar 
főnöke részvételével . M i történjen, ha a szovjet csapatok megszáll ják Dél-Erdélyt és 
Magyarország ellen vonulnak? Nem nagy meggyőződésse l , de az egyetlen reális megol
dásként kimondatott, haladéktalanul a németek segítségét kell kérni. Amennyiben a né
met segítség elmarad, úgy a Kelet i -Kárpátok védelme i l luzórikussá válik. Saját erőnkre 
vagyunk utalva. Ebben az esetben előfordulhat, hogy kedvező feltételek esetén fegyver
szünetet kell kérni. A kedvező feltételek mibenlétéről nem esett szó. 

Másnap (szept. 7.) az előző megbeszélés folyamányaként a kormányzó nagy koronata
nácsot hívott össze a miniszterek részvételével. Célja az erdélyi katonai helyzet megvitatá
sa és ebből kifolyólag a szükséges döntések meghozatala, melyekért a felelősséget maga a 
kormányzó vállalja. A döntéseket a német követtel még a nap folyamán közölni kell. 

Vörös tájékoztatta a je lenlévőket a harcokról és a helyzet várhatóan kedvezőt len ala
kulásáról . Ezt követően a kormányzó közölte tekintettel az egyre ki látástalanabb helyzet
re fegyverszünetet szándékozik kérni. Lakatos kérte, hogy a kérdést vigye a parlament 
elé. A kormányzó ezt elutasította. Az 1920. évi I . tc. ér te lmében jogában áll fegyverszü
netet kérni. A csökkent létszámú és németektől megfélemlítet t képviselők különben sem 
autentikusak ebben. A felelősséget ö maga vállalja. 



A rövid vitát követően Csatay javasla tára megszületet t határozat állítsuk ult imá
tumszerű alternatíva elé a németeket . Bocsássanak 24 órán belül hathatós segítséget a 
Dél-Alföldet veszélyeztető oroszok elleni harchoz, ami kb. 5 hadosztály (zömében pán
célos) azonnali bevetését jelenti, valamint segítsék az itt harcoló magyar hadosztá lyokat 
hadianyaggal. El lenkező esetben Magyarország kénytelen fegyverszünetet kérni a Szov
jetuniótól . A döntést a német követtel még a nap folyamán közölni kel l . 

Vörös is egyetértett a határozattal , azonban annak lebonyolí tása 24 óra alatt techni
kailag lehetetlen. Legfeljebb arról lehet szó, hogy 24 órán belül adjanak választ. 

A kormányzó direktívájának megfelelően Lakatos Vörös és Hennyey je lenlé tében 
még aznap este közölte Veesenmayerrel és Greiffenberggel a döntést . Magyarország ere
je kevés ahhoz, hogy az orosz támadásnak ellenálljon. „Ha a kért segítséget nem kapjuk 
meg, akkor az országra a teljes megsemmisü lés vár és a felesleges vérontás elkerülésére 
a harcot be kell s z ü n t e t n i . " " 6 A meglepett Veesenmayer másnap estére ígérte a választ. 
Természetesen , ha erre felsőbb helyről felhatalmazást kap. Meggyőződése , hogy Német 
ország mindent el fog követni a magyar területek megtar tása érdekében. A feltett kérdést 
azonban kicsit u l t imátumszerűnek tartja. Nem mulasztotta el, hogy ecsetelje a szovjet 
megszál lás szörnyűségei t . De kétségbe vonta a légi felderítés hitelességét. Greiffenberg a 
főhadiszállás üzeneteként 3 később 5 seregtest ide irányítását említette. 

Az O K W megerősí tet te . A pontos időpontok és az erők összetételének megjelölése 
nélkül a kért 5 hadosztályt - egyelőre hármat - napokon belül megadják. Il letékes német 
helyről azonban azt is tudtára adták a kormánynak , hogy Magyarország bármiféle kiug
rási kísérletét az összes rendelkezésre álló erővel meg fogják akadályozni , illetve torolni. 

A magyar vezetés áltatta magát. El akarta hinni a német ígéretet, holott jól tudta nincse
nek abban a helyzetben, hogy páncélos hadosztályokat vonultassanak fel a magyar alföld 
védelmére. Hamar bebizonyosodott, a harcoló német csapatok feltöltésére érkező páncélos 
erősítéseket az ország belsejében állomásoztatják a kiugrási fenyegetés semlegesítésére. 

A szeptember 8-án összeült minisztertanács a német segítség, illetve a fegyverszünet 
kérdésével foglalkozott. A helyzetet értékelő lévő Vörös őrizkedett a fegyverszünet kérdé
sében való állásfoglalástól, az országnak a bolsevizmus elleni megmentését csak az esetben 
látta biztosítottnak, ha a háborút a rendelkezésre álló német és magyar erőkkel, még na
gyobb terület feladása árán is folytatjuk. A harc közben kiürített területekről a nemzet fenn
tartása érdekében szükséges elemeket, akikre a bolsevizmus révén feltétlen megsemmisü
lés várna, mentsük át. „A külkormányzat vegye fel az érintkezést az angolszász hatal
makkal, hogy egy esetleges magyar vagy német összeomlás esetén a Duna-medence terü
letét ne az orosz, hanem angolszász erők szállják meg." A kormány egyetér te t t . 1 1 7 

Felvetette Vörös az Arad térségéből tervezett támadást , amivel a miniszterelnök pol i 
tikai okokból nem értett egyet, aminek indokait Vörös nem tudta megtalálni . Nem említi 
naplójában Lakatos másik érvét, amit mind vele, mind pedig az emiatt érdeklődő 
Heszlényi József a l tábornaggyal , a támadásra felvonult csapatok parancsnokával közölt . 
A t ámadás eredményte lenségre van ítélve, az felesleges veszteségekkel fog já rn i . 
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A fegyverszünetről hosszas vita folyt. A sok felszólalás - köztük a koronatanácson 
még egyetér tésüket kifejezőké is - „arra végkövetkeztetésre vezetett: ne hamarkodjuk el 
a fegyverszünet megindí tását . Várjuk meg e lőbb, beváltják-e ígéretüket a németek, s 
megérkeznek-e hamarosan a kilátásba helyezett e g y s é g e k . " 1 1 8 

A l i g fejeződött be a miniszter tanács, mikor Horthy Lakatost telefonhoz kérte. 
Veesenmayer jár t nála. Szükségesnek tartotta tudtára adni, hogy Ribbentrop szerint 
„Németország Magyarországo t érdekszférájába tar tozónak tekinti, ennélfogva a németek 
nem adhatják fel Magya ro r szágo t " . 1 1 9 Megeml í t e t t e még, mekkora katasztrófa érné az or
szágot, ha ki ugranék a háborúból . 

Másnap (9-én) Vörös a kormányzónál sürgette az immár többször is elhalasztott tá
madás megindítását . Hadművele t i szempontból sürgősnek tartotta a Sziget-hegység fo
lyóvölgyeinek és átjáróinak kézbevételét , ahol fel lehet venni a harcot a túlerőben lévő 
oroszokkal is. Ha harc nélkül jutnak a T e m e v á r - A r a d körüli síkságra, páncélos erőikkel 
a magyar alföldet könnyen lerohanhatják. A támadást még abban az esetben is végre kell 
hajtani, ha nem sikerül, mert ez azzal az előnnyel jár , hogy a csapatok e redményes felde
rítést hajtanak végre. Csak ez esetben tud megfelelően intézkedni a Kárpátalján és Er
délyben lévő magyar erők átcsoportosí tására, illetve a lkalmazására . 

A saját óvatosságától béna miniszterelnök változatlanul a támadás elhalasztását kérte. 
Hogy a felelősséget megossza, nyugál lományú magas rangú katonák és külügyi vonat
kozásban tájékozott polgári személyek bevonásával megbeszélés összehívását kérte. 

Vörös tiltakozott. A k i k a mai helyzetben vezetésre hivatottak, egyedül kötelesek vál
lalni a felelősséget intézkedéseikért . A ö intézkedéseinek alapja a kormányhatározat , 
mely szerint a bolsevizmus ellen harcot folytatni kell . „Ebben a tekintetben sem taná
csokra, sem javaslatokra szükségem nincs. Mindet től eltekintve az i ly értekezlet a fele
lősség megosztását jelenti, ami a mai nehéz időben időfecsérlést jelent, a határozott ve
zetés és egyenes akarat kinyilvánítása szempontjából pedig rendkívül k á r o s . " 1 2 0 

A kormányzó bizalmasaiból álló tíz tagú tanács szeptember 10-én ült össze a vár
ban. 1 2 1 Választ várt az egybegyűl tektől , hogy a mai konkrét helyzetben folytassuk-e a 
harcot vagy kérjünk-e fegyverszünetet? M i a célszerű elhatározás a j ö v ő é rdekében? La
katos ismertette a bel- és külpolitikai helyzetet, valamint egy fegyverszünet feltételezhe
tő kihatásait. Vörös katonai helyzetképet adott. Nem szívesen jelent meg kormányzó öt 
németek kreálta vezérkarfőnöknek tartó, vele szemben bizalmatlan tanácsadói előtt. 
T ö b b felszólaló után - köztük Bethlen István - a je len lévők úgy döntöt tek, hogy a fegy
verszünetre irányuló lépéseket sürgősen meg kell tenni, „nehogy a kilátástalan harcok 
során a nemzet elvérezzék, majd pedig a békekötésnél az országot legyőzöttként kezelve 
fe ldarabol ják" . 1 2 2 
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A történtek után a szeptember 11-i minisztertanács egyetlen témája a fegyverszünet 
kérdése volt. A vezérkar főnökének tájékoztatása és egyes miniszterek hozzászólását kö
vetően a háború folytatása mellett döntöttek. Az előző napi értekezlet e l lenkező ajánlatá
ra való tekintettel viszont a kormány elhatározta, hogy lemondását . A kormányzó meg
rendülten hallgatta és elfogadta Lakatos előterjesztését. 

A miniszter tanács után Vörös Horthyhoz ment. A fegyverszünet kérdésében a minisz
ter tanácsban előadott vé leménye igazolásaként kifejtette a kormányzónak , hogy „az or
szág egyetlen kézben tartott és irányítható erőtényezöje a honvédség , mely tulajdonkép
pen az ország egységét is jelenti. Fegyverszünet esetén a haderő egy része a további 
harcot választaná a biztos halál vagy száműzetés helyet. Itt tehát szakadás áll be a hon
védségben magában, ami kétségtelenül az egész országot is magával ragadná. Ezen kívül 
még más olyan indokokat is felsoroltam, melyekről már több ízben szó esett." 1 2 3 

Vörös szerint az ő határozott állásfoglalásának hatására döntött úgy Horthy, hogy a 
kormány lemondását mégsem fogadja el. A nemzetnek a bolsevizmus elleni harcot folytat
ni kell. Ez a döntés szolgált alapul a német főhadiszálláson megtar tandó tárgyalásokhoz. 

Hitlerhez a főhadiszállásra teljesen tisztázott polit ikai állásfoglalással, az ál lam és a 
kormányfőnek a nemzet további magatar tását illető határozott döntéseivel akart kiutazni. 
Vörös későbbi kihallgatása során látogatását úgy állította be, hogy a kormányzó döntött , 
hogy ö menjen k i Hitlerhez. Indoka: ő jobban meg meri mondani a véleményét . Szerinte 
eredetileg Hitler a miniszterelnököt és a külügyminiszter t kérte. Vörös beáll í tása nem 
fogadható el. Egyrészt sem a miniszterelnök, sem pedig érintett kormánytagok nem mer
ték volna visszautasítani a meghívást , másrészt Hitler az adott körü lmények között nem 
a bizalmát aligha megnyerő urakkal, hanem a hadi helyzetről vezérkar főnökével akart 
tárgyalni. A meghívás fontosságára utalt, hogy Hitler repülőgépet küldött Vörösért , aki 
az ígért hadosztályokat , de legalábbis je lentős erősítést remélt a látogatástól, ami a harc 
további vállalását segíti. 

Hitler a szeptember 12-i találkozón két órát szánt Vörösre . Fel tűnőnek találta, hogy 
Hitler nem a biztos győzelemről , hanem a végsőkig folytatott harcról beszélt. Úgy érezte 
ki hangvételéből , hogy inkább bízik egy a németek részére elfogadható kompromisz-
szumban, hiszen az angolszászoknak nem lehet érdeke, hogy Európa bolsevizálódjon. Ez 
utóbbit többször is említette. Fel tűnő volt továbbá, hogy eltérően az eddigi magyar tár
gyaló felek tapasztalatától az időt nem a magyar viszonyokról részletesen és pontosan tá
jékozot t Hitler egyoldalú e lőadása töltötte k i , hanem ezúttal Vöröst is meghallgatta. Kér
te, hogy mindenről a legteljesebb őszinteséggel beszéljen. 

Hitler első kérdése az volt, hogy a nemzet öngyilkos akar-e lenni, vagy továbbra is 
védekezni akar. Mert ettől függ további tárgyalásuk, illetve az általuk adandó segítség 
mértéke. Egyál ta lában Magyarország hogyan gondolhat fegyverszünetre? Többször em
lítette kedvenc mondását , hogy egy csónakban ülünk a viharzó tengeren és aki a csónak
ból kiugrik az menthetet lenül elveszik, míg aki a csónakban marad, még partra juthat. 
Vörös igyekezett megnyugtatni Hitlert. Erről nem tud semmit, ő katona és polit ikai 
ügyekkel nem foglalkozik. Szerinte a nemzet eltökélt szándéka, a bolsevizmus előtt nem 
teszi le a fegyvert. Különben azon sem csodálkozna, ha ilyesmi lenne folyamatban, mert 



„a magyar ember abban a mental i tásban él, hogy inkább eltűr két pofont az el lenségtől , 
mint egyet a b a r á t t ó l " . 1 2 4 

Hitler megnyugtatta, hogy Magyarországot , mint német életteret, minden eszközzel 
meg fogja védeni . Vörösnek a kijelentés feletti csodálkozására helyesbített . Természe te 
sen az országot, mint független magyar államot tartja a német élet térhez tar tozónak. Ha 
azonban a magyar kormány nem a harc folytatása mellett határozott volna, akkor esetleg 
ő a Duna vonalát választotta volna k i az ellenállásra, ami azt jelenti , hogy az egész or
szág hadszíntérré válásával lett volna egyenlő . 

Ha harcolni akarnak - folytatta Hitler - , akkor mindazt, amit hadianyagban és csapat
ban előkészített azonnal rendelkezésre bocsátja. M é g aznap hajlandó kiadni a parancsot, 
hogy a szál l í tmányok útnak induljanak. M á r könnyebben rendelkezésünkre tud állni, 
mert másoknak már nem kell szállítania. Jóindulata nem is lehet kétséges, mert míg nyu
gaton 5 zászlóalj is je lentős erőt jelentene, Magyarország számára 5 hadosztályt készítet
tek elő. A kormányzó régi kérésre reagálva Hitler megígérte a lovashadosztály és a még 
Lengyelországban lévő tartalék hadosztályok haladéktalan Magyarországra szállítását. A 
kialakult helyzetben most a balkáni erők zömét is a Vaskapu, Déva, Maros vonal védel
mére akarja bevetni. Sőt a helyzet alakulása szerint a Dél i -Kárpátok gerincéig tervezi 
előre fektetni a védelmet . Bár szerette volna a magyaroknak oly kedves Székelyföldet is 
megvédeni az ideiglenes megszál lástól , de nem tehette, mert túl sok erőt emésztet t volna 
fel, amivel most takarékoskodni kell . Ezután fejtegetésekbe kezdett arról, mit jelent a 
magyar terület megvédése általános hadászati és speciális magyar szempontból . 

Politikai szempontból a súlyt a keleti arcvonalra helyezi, változatlanul ez van döntő 
kihatással a háború kimenetelére . Célzott rá, hogy Magyarország kitartása révén a hábo
rú után területileg sem fog rosszul járni . 

Anyagi szempontokra térve, rámutatot t , hogy a nagy területek feladása révén távolról 
sem veszített annyit, amennyit híresztelnek, hiszen az ipar tú lnyomó zöme német terüle
ten van és megfeszített erővel dolgozik. 

Vörös ezt követően a kormányzó utasítására megemlí te t te , hogy időszerű volna az or
szág megszál lot t je l legét megszüntetni , a politikai foglyokat visszaadni, a Gestapót és 
egyéb rendőri szerveket visszavonni, a tapasztalható sok visszaélést megszüntetni . A 
maga részéről hozzátet te, hogy „a mai állapot mennyit árt a közös erőkifejtés szempont
jából , mert tápot ad a németel lenes izgatásra. A jelenlegi viszonyok megszünte tése 
azonnal megsemmis í tené a németel lenes elemek összes é r v e i t . " 1 2 5 

Hitler türelmesen végighallgatta Vöröst , majd kifejtette, hogy erre akkor kerülhet sor, 
ha meggyőződik arról, hogy a magyar kormány őszintén együt tműködik . Ha érvényesül 
a becsületes és erős akarat az ország vezetésében, ami a háború folytatásához szükséges . 
Bizalma addig nem lehet teljes, míg poli t ikai vonalon nem találkozik ugyanazzal a meg
értéssel, mint katonai vonalon. Hadosztályai t nem teheti k i a románia ihoz hasonló meg
lepetéseknek. A mostani kormány működésé t még nem ismeri. De, ha a németek iránti 
jóh i szeműségé t bebizonyítja, akkor hajlandó az ország szuverenitását helyreállí tani. 
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Vörös nyugtatni igyekezett. Ettől nem kell tartania, mert a magyar kormány nem 
pár tkormány, hanem pártoktól függetlenül éppen azért alakult, hogy a bolsevizmus elleni 
harcot tovább folytassa. 

Vörös még Guderiannal és Himlerrel , majd Keitellel is tárgyalt. Utóbbi üdvözlését is 
alig fogadta. О azonban - mint megtudta - már félre van állítva, mindent Guderian vé
gez. Magyar gyűlölete így nem tud érvényesülni . Vöröst Himler megbízha tónak tartotta. 
Az után érdeklődött , hogy Veesenmayer és Winkelmann milyen viszonyban vannak a 
magyar hatóságokkal . Vörös szerint Veesenmayer igyekszik mindent békés úton elintéz
ni, míg Winkelmannt a sok poli t ikai fogoly letartóztatása miatt a magyar szuvereni tás el-
t iprójának tartják. Himler Veesenmayert erélytelennek tartotta, és inkább Winkelmann 
mellett tette le a voksot. Érdeklődött , hogy Vörös vé leménye szerint kiket kellene egy 
tényleg megbízha tó kormányba behozni. A válasz elől Vörös azzal tért k i , hogy nem is
meri a poli t ikai életet annyira, hogy bárkit is javasolhatna. Ezen nem gondolkozott, s kü
lönben sincs megbízása a kormányzó részéről. 

Vörös - Vattay szerint - ki tűnő hangulatban tért vissza. Az a benyomása , hogy „Né
metország jelenlegi védelmi harcában nem akarja Magyarországot elejteni és a bolse-
vizmusnak odadobni, ha becsülettel harcol. Ez esetben minden személyi és anyagi t ámo
gatással s z á m o l h a t u n k . " 1 2 6 A nyi lvánosságnak szánt protokoll nyilatkozatokkal szemben 
Vörös t isztában volt vele Hitler meghívása gesztusnak is ér tékelhető, ami Hitler szorult 
helyzetére utalt. ígérgetéssel és fenyegetéssel akarja megtartani a honvédség még meg
lévő erőit a magyar területen kialakuló front védelmére . Egy a románhoz hasonló kiugrás 
kétségbeej tő helyzetbe hozná a német védelmet . Ennek érdekében nem fukarkodott ígé
retekben. Azonban, hogy szorult helyzetükben mikor állnak majd rendelkezésre az ígért 
hadosztá lyok és hadianyag arról nem szólt. Nem feledkezett meg a fenyegetésről , 
amennyiben a magyar kormány a harc abbahagyásáról gondolkodna. Egyelőre bizalmat
lan a kormánnyal és a magyar háborús hozzáállással szemben, amit csak az őszinte 
együt tműködésse l lehet majd eloszlatni. Addig szó sem lehet a német rendőri szervek 
visszavonásáról és a magyar szuvereni tás visszaállí tásáról. 

A hazaérkező Vörös azonnal tájékoztatta a kormányzót , majd szeptember 14-én a 
L H T - t is. Előadta Hitlerrel és a többi német vezetővel folytatott tárgyalása lényegét . A 
tárgyalás eredményétől látszólag feldobva rámutatott , hogy amennyiben becsülettel foly
tatjuk a harcot, akkor minden támogatással számolhatunk. Helytá l lásunk attól függ, hogy 
az orosz milyen erőkkel tör el lenünk. Lelkesedése odáig terjedt, hogy nem átalotta kije
lenteni: „Parancsnokaim jelentései szerint a magyar csapatok lelkesedése és harci szel
leme még sohasem volt Ilyen magas fokon, mint éppen most a legnagyobb veszélyben. 
Minden törekvésünknek arra kell irányulnia, hogy magatar tásunkkal szövetségesünk b i 
zalmát megnyerjük, így újabb csapatokkal és anyaggal megerősödve honvédségünk el
lenálló erejét növe l jük . " 1 2 7 Szükségesnek tartotta rámutatni arra a hadművelet i hátrányra, 
ami az Arad elleni támadás elhalasztásából származot t és amely végeredményben a kor
mányzat habozó politikája rovására írható. A támadás különben előző nap, szeptember 
13-án megindult. 
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A tanács üléséről Vörös naplójában nem jegyezte fel, hogy a je lenlévő és a támadás 
elhalasztását kezdeményező miniszterelnök miként reagált az őt és kormányát érintő kr i 
tikára. Lakatos megállapí tása szerint ugyanis Vörös üres katonai ígéretekkel tért haza. 
Valamint Hitler üzenetével „a Lakatos-kormány iránt a legteljesebb bizalmatlansággal 
visel tet ik." 1 2 8 Helyette azt olvashatjuk, hogy Lakatos miniszterelnök amiatt fejezte ki 
aggodalmát , hogy ha az oroszok a Duklai -horpadásnál betörnek, akkor az egész Kárpát 
védelem felborul. Vörös megnyugtatta, hogy az átjáró védelmét a németek vállalták. En
nek el lenére a balszárny védelmére a megfelelő intézkedést megtette. Hogy a leírtakon 
túl a miniszterelnök részéről más kri t ikai hangok is elhangozhattak akár a látogatás 
e redményével kapcsolatosan is, arról Vörös indulatos bejegyzéséből is következte the
tünk: „Kénytelen voltam rámutatni arra, hogy mint a hadmüvele tekér t felelős vezető 
mindent megteszek az ország katonai biztonsága érdekében, amit a rendelkezésre álló 
erők megengednek. Tett intézkedéseimért a felelősséget vál lalom az országgal és a saját 
lelkiismeretemmel szemben is." 1 9 

A szeptember közepén a vezérkar főnökét a különböző seregtestek és alárendelt csa
patok átvezénylése és összpontosí tása, a magyar és német parancsnoklási viszonyok ren
dezése kötötte le. A front helyzete mind a Kárpátokban, de főképpen a déli határok men
tén romlott. A megfelelő erők hiánya egyre feszítőbb szükségként jelentkezett. 

Szeptember 22-én a magyar 3. hadsereg helyzete a szovjet hadseregnek a Maros és 
Temes - völgyéből történő előretörése következtében krit ikussá vált. Folytatódot t a szov
jet támadás a Duklai - horpadás ellen is. Egy kétoldalú átkarolás szándéka bontakozott 
k i , ami a Kárpátokban és Erdélyben harcoló csapatok alkalmazását kétségessé teheti. A 
beígért német erősítések késtek, ami aligha hatott a meglepetés erejével. Ez arra kény
szerítette Vöröst , hogy biztonsági lépéseket tegyen. A magyar 1. hadsereget az Árpád, i l 
letve a Szent László ál lásba vonta vissza, s az így megtakarí tot t erőket a hadsereg bal
szárnyára a duklai irány fedezésére tartalékba helyezte. Kérte a magyarországi német 
hadvezetést , hogy intézkedéseit a vegye tudomásul , hogy a harccsoport parancsnokok 
között a súrlódások elkerülhetőek legyenek. 

Nem kellett sokáig várni Guderian táviratára, melyben arra kérte, hogy a harccso
portok parancsnokai hatáskörébe ne avatkozzon bele. Intézkedései t vonja vissza. 

Vörös szeptember 24-én szokatlanul éles hangú levélben utasította el Guderian kérését. 
Bosszantotta, hogy miközben a Hitler és Guderian által megígért német hadosztályoknak 
nyoma sem volt, egyes német parancsnokok panaszt tettek az ország védelmének felelőse
ként tett kényszerű intézkedéseiért. „Mint Nagyméltóságod előtt is ismeretes. Románia 
árulása után az ország rendelkezésre álló összes erőt - bár ezek az erők még nem voltak 
teljesen felszerelve és megszervezve és így nem is voltak teljesen ütőképes állapotban, -
azonnal felvonultattam a román határra, sőt ezekkel tád-ra is indultam. Tettem ezt azért, 
hogy egyrészt a magyar határok védelmét - melyért a Legfelsőbb Hadúrral és nemzetem
mel szemben én vagyok felelős - biztosítsam, másrészt, hogy a közös hadviselés további 
tervei számára, mint hű fegyvertárs minél kedvezőbb előfeltételeket teremtsek. 

Ezek a művele tek sikerre is vezettek, és amikor Nagymél tóságod , illetve a Führer ál
tal beígért segítség alapján német vezetés alatt is megbízható kezekben láttam az ország 
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megvédésének j ö v e n d ő sorsát, minden vonakodás nélkül a legnagyobb bizalommal és 
készséggel rendeltem alá az összes magyar erőket a német vezetésnek. Természetesen 
nem szűnt meg Legfelsőbb Hadurammal és magyar nemzettel szembeni felelősségem. 
Mégis biztosí thatom Nagymél tóságoda t , hogy sohasem fordultam volna ahhoz a megol
dáshoz, hogy a magyarországi hdm-eket vezető német Heeresgruppe-k vezetési tevé
kenységébe beavatkozzam, ha nem kellett volna látnom, hogy a magyar sorsérdekeket 
egyre súlyosabban fenyegető hadművelet i helyzet alakulása dacára , a beígért német se
gítség elmaradt. Nyi lvánvaló előttem, hogy ez nem katonai okokból következet tbe , hisz 
a magyar hadseregek zöme is nem teljesen kész állapotban került bevetésre és küzd még 
ma is. Nem tételezhetem fel tehát, hogy a német segítség e lmaradásának az lenne az oka, 
hogy ide szánt egységek szervezési leg és felszerelésileg még nincsenek egészen készen. 
Nem gondolhatok mást, mint hogy a német segítség e lmaradása bizonnyal német pol i t i 
kai tervek miatt történt. Erre vonatkozó vé leményemet német meghatalmazott tbk-al 
személyesen szóban közöl tem. 

Legyen meggyőződve Nagy méltóságod, hogy indok nélkül a jövőben sem fogom a 
német katonai vezetés ügyeibe vagy tevékenységébe beavatkozni, de meg kell értenie 
Nagymél tóságodnak , hogy ha a koalíciós háborúból kifolyólag a magyar csapatok német 
vezetés alatt is harcolnak, az ország területének és népének megvédéséér t mégiscsak el
sősorban én maradok felelős. Éppen ezért a j övőben is előfordulhatnak hasonló je lensé
gek akkor, ha a német politika a német katonai vezetést megakadályozza abban, hogy a 
magyar határok megvédésében teljes akarattal és erővel részt vegyen. Mindaddig, amíg a 
Magyarországon elhelyezett összes német fegyveres erők, e lsősorban a két pc.dd. beve
tésre nem kerülnek, nem áll módomban sem a vezetésbe való beavatkozástól távol tarta
ni magam, sem pedig a parancsaimat visszavonni." 1 3 0 

Guderian válaszában megértéssel kezelte vezetéssel kapcsolatos magyar aggodalma
kat, azonban azokat éppen a folyó hadművele tek érdekében tel jesí thetetleneknek tartotta, 
ígéretet tett a Magyarországon lévő, illetve beérkező alakulatoknak a legveszélyeztetebb 
arcvonalszakaszokon való bevetésére . 

Vörös elsősorban az Örkénytáborban, illetve Esztergomban feltöltésüket befejező, 
immár harcképes 109. és 110. páncélos dandárok tét lenségét vetette Guderian szemére . 
Nem volt megalapozatlan az a megál lapí tása sem, hogy ezt elsősorban poli t ikai okokból 
teszi a magyar kiugrási kísérlettől tartó bizalmatlan német vezetés. Ők bizonyosan tud
ták, hogy Náday Isván nyá. vezérezredes szeptember 22-én Olaszországba a casertai 
amerikai főhadiszállásra repült, hogy ott a fegyverszünetről tárgyaljon. Készülőben volt 
a Faragho Gábor al tábornagy vezetésével hasonló célból szeptember 28-án M o s z k v á b a 
induló delegáció is. Bizonytalan, hogy minderről mennyit tudott Vörös , aki előtt a kiug
rási i rodában tevékenykedők ti tkolóztak. Az utak megszervezésébe nem vonták be. 

A szeptember 25-i kihallgatáson tájékoztatta a kormányzót , hogy az ígért német se
gítség e lmaradása miatt az előretörő szovjet erők már az Alföldet veszélyeztet ik. A Du
nántúlon visszatartott rejtett német csapatok célja nem lehet más , mint a kormány pol i t i 
kai sakkban tartása, a továbbiakban pedig Németország közvetlen véde lme, ami 
természetesen az ország hadszíntérré válását fogja eredményezni . Ajánlotta ennek figye-
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lembe vételét, amennyiben a magyar kormány esetleg az ország sorsát döntően befolyá
soló elhatározás előtt áll. A máig előállott polit ikai helyzetet okvetet lenül tisztázni kell . 

A szeptember 27-i L H T ülésen a vezérkar főnöke ismertette a lehangoló katonai 
helyzetet. Hangsúlyozta , hogy a magyar csapatok azért nem tudtak helytállni, mert le
harcoltak, felszerelésük gyenge, a beígért német páncélos erők hiányoztak. Ha nem így 
lenne még most is az Arad, Belényes területén állnánk. 

Ismertette a Guderiannal folytatott üzenetváltását Megisméte l te a kormányzónak már 
előadott benyomását , a beérkező német segítség elmaradását , miközben je len tős erők 
vannak az ország területén, polit ikai fogásnak minősítheti . „Nincs kizárva, hogy a német 
vezetésnek esze ágában sincs a magyar területet megvédeni , csak halogatásra akarja fel
használni , ezzel teljes fe lmorzsolódásnak teszi k i a magyar erőket a Kárpátok és a ma
gyar határ mentén mindaddig, amíg saját országának védelmét a Duna, esetleg a Vértes , 
Balaton, sőt az osztrák határ mentén megszervezi. A polit ikai vonal feladata annak tisz
tázása, hogy nem időszerű- e a német vezetés akarata ellenére a magyar erőket már most 
a fenyegető átkarolás alól kivonni, még mielőtt nem késő. így is kérdéses , hogy a néme
tek a Dunántú l területén tartott nagy erőikkel ezt megengedik-e." 1 3 1 

Lakatos miniszterelnök helyeselt, szerinte is politikai huzavonáról van szó, aminek hát
terét nem képes megérteni. A legnagyobb nyíltsággal beszélt Veesenmayer követtel, aki
nek a helyzetet és a hangulatot feltárta. Egyben javaslatot tett a kormányzónak, hogy intéz
zen táviratot Hitlerhez a politikai helyzet és a katonai megítélés tisztázása érdekében. 

T ö b b miniszter hozzászólása egyér te lművé tette a vélekedést , hogy itt az idő, hogy az 
ország önállóan cselekedjék. Lakatos miniszterelnök úgy döntött , hogy a kormányzó táv
iratára Hitler válaszát, továbbá Veesenmayer németországi útjának e redményé t megvár
j á k és azután döntenek. 

Sem Lakatos, sem pedig a je lenlévők nem mérlegelték, milyen konkrét e redményeke t 
hozhat a Hitlernek küldött kormányzói levél, illetve Veesenmayer berlini útja. Mi lyen 
önálló intézkedésekre készül a kormány, amennyiben a remélt válasz nem felel meg a 
várakozásnak. Önál ló védelemről nem lehet szó. Amennyiben a németek legalább 8-10 
hadosztál lyal legalább időlegesen nem stabilizálják a frontot a további folyamatos visz-
szavonulás elkerülhetetlen. Politikai megoldás csak egy lehetséges: fegyverszünetet kér
ni a szövetségesektől és szembefordulni a németekkel . Ez utóbbi megoldás távol állt a 
miniszterelnöktől és kormányától , mely minden fegyverszüneti próbálkozásról előzetesen 
tárgyalni akart Veesenmayerrel. Náday és Faragho küldetése nem kormánydöntés volt. 

A feszült légkört némileg enyhítet te a hír, hogy a németek két páncélosdandárukat 
Szeged, Nagyvárad területére vezényelték. 

Vörös a délután folyamán a kormányzóval beszélte meg a helyzetet. A hangulat fe
szült volt, amin a német páncélos dandároknak a Guderiannal bonyolí tot t üzenetvál tás 
e redményének tulajdonított bevetése sem enyhített . A kormányzó közölte Vörössel , 
hogy Lakatos sértve érzi magát hozzá intézet egyik katonai vonatkozású átirata miatt és 
panaszt emelt nála. (Nem tudni milyen átiratról volt szó.) Mive l a délelőtti miniszterta
nács során a miniszterelnök erről neki nem szólt, méltán ment fejébe a vér. Célszerűnk 
látná - mondta a ko rmányzónak - , ha a katonai vezetés is a miniszterelnök kezébe ke-



mine, ami ez esetben könnyen keresztül vihető. Különben is „a miniszterelnök és közöt
tem, előt tem ismeretlen okból olyan feszült a légkör, hogy további együ t tműködésünk 
aligha szolgálja kedvezően a nemzet érékeit . Ezért minden törekvésem arra irányul, hogy 
helyemet mie lőbb á t a d h a s s a m . " 1 3 2 A kormányzó ehhez nem járul t hozzá, arra kérte, 
hogy a nehéz helyzetben maradjon a helyén. Tekintsen el attól, mai a szabályzatokban 
van és a történtekért fejezze ki sajnálkozását a miniszterelnöknek. 

Lakatos indulatosan reagált . „Számos lényegbe vágó katonai kérdésnek a vezérkar 
főnökével való közvetlen lebonyolí tását rendkívül megnehezí te t te kényes viszonyom 
Vörössel és egy általa provokál t személyes ügyem, mely a kormányzó elé került. Az ügy 
Vörös csúfos vereségével végződött , ünnepélyes formában bocsánatot kellett kérnie. 
M é g s e m javasoltam leváltását. Rövid volt az idő küszöbön álló fegyverszüneti lépésün
kig , nem lett volna é rdemes egy tájékozatlan utódot beavatnunk. Nem kell bővebben 
magyaráznom, mennyire megnehezí te t te egész működéseme t Vörös iránt érzett nagyfo
kú b i z a l m a t l a n s á g o m . " 1 3 3 

M i volt a kettőjük közötti személyes ügy, Lakatostól sem tudjuk meg. Szolgálaton kí
vüli státuszát figyelmen kívül hagyva, miniszterelnökként is igyekezett a katonai vezetés 
dolgába beleszólni . Ez természetesen bosszantotta a vezérkar főnökét és nézetel térések
hez vezetett. A kormányfő a fegyverszünet előkészí téséből igyekezett kikapcsolni. Né 
metbarátként azonosí tot ta a László al tábornaggyal és a kiugrás ellen szervezkedökkel . 
Vörös , bár saját elhatározásból nem tette volna meg, de a legfelsőbb hadúr k ívánságára 
levelet ír a miniszterelnöknek. Ez azonban nem merítette k i a bocsánatkérésnek Lakatos 
által ünnepélyesnek nevezett formáját. 

Vörös légüres térben érezhette magát . Rá kellett jönnie , hogy senki sem bízik benne. 
M é g a kormányzó sem, akit Vörös október 3-án, mikor a remélt német hadianyag szál
l í tmányokról tájékoztatta, különösen harcias kedvében találta. Nem tisztázható, saját 
magát biztatta és megerősí tést kért, hogy oka van fegyverszünetet kérni, vagy ki akarta 
kipuhatolni, hogyan reagál Vörös és a vezérkar a kiugrásról terjengő hírekre? „Magyar
ország hajlandó a harcra, ha a németek is betartják ígéretüket - mondotta. Azt azonban 
semmi szín alatt nem fogja tűrni, hogy az ország területét és lakosságát falvanként mor
zsolják fel a támogatás e lmaradása miatt. Ha a harcban egyedül maradunk és ők megfe
lelő katonai segítség helyett belügyi kérdésekkel foglalkoznak, akkor az ország kényte
len további sorsát a saját kezébe venni. Magyarországnak épp úgy joga van külföldön 
tapogatózni , mint ahogy ők is folytatnak tárgyalásokat Lisszabonban és más helyeken. A 
kiugrási rémhíreknek nem kell felülni, mert ebben a kérdésben kizárólag a parlament 
dönt. Ez pedig olyan nyi lvánosságot jelent, ami egy puccs lehetőségét teljesen kizár
j a . " 1 3 4 Azt, hogy a fegyverszünetről már egy szűk körben döntés született és a kiküldöt
tek révén a kivitelezése már folyamatban van, nem említet te legfőbb katonájának. Az ő 
és megbízhata t lan vezérkara közreműködésére nem tartott igényt. 

Arra kell következtetnünk, hogy Vörösnek csak rész információi lehettek a titokban 
bonyolí tot t előzetes fegyverszüneti delegáció útjáról. Elképzelhető , hogy beosztottjainak 
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viszont feltehetően több. El kell utasí tanunk későbbi val lomásában mondottakat, misze
rint „közben ál landóan folyt a munka a fegyverszünet érdekében, a Moszkvában lévő de
legációt az itthon hadi helyzetről á l landóan t á j ékoz ta t t am" . 1 3 5 Hogyan folyt bele a kiug
rás irányításába, mikor titkolták előtte? Ez irányú tevékenységéhez a vezérkaron belül k i 
nyújtott segítséget, hiszen ugyanott arról is tájékoztat, hogy „az átál láshoz való e lőkészü
leteknél nagy nehézséget okozott a tisztikar zömének megbízhata t lansága és még a meg
bízhatókat sem ismertem, mert nem tudtam kivel tudok beszélni a készülő dologról . A 
tábornoki kar nagy része, a vezérkarnak [közvetlen munkatársai - D . L . ] 60-70%-a né
met beáll í tottságú volt. A parancsnokok közül csak Veress Lajos és Dalnoki Miklós Béla 
vezérezredesekkel , tovább Vörös Géza al tábornaggyal tudtam a dolog lényegéről tár
gyalni. Helyettesem Lász ló al tábornagy, továbbá szárnysegédem Kapitánffy vezérkari 
őrnagy, mint később kiderült teljesen a németek bérencei vo l t ak . " 1 3 6 

Vörös tehát a tábornokok közül csak a hadseregparancsnokokkal tudott a fegyverszü
netről beszélni . Velük is csak az október közepi napokban, amikor már késő volt. Addig 
a ko rmányzó személyesen, illetve Vattay al tábornagy útján az ő és a vezérkar megkerü
lésével tájékoztatta őket a várható eseményekről . 

Vezérkari beosztottjai meg lehettek győződve , hogy Vörös mindenről tájékozott, csak 
a mindennapi helyzete lemzések és beszélgetések során, mikor a kormánynak a fegyver
szünettel kapcsolatos fordulatai napirendre kerülnek, a bizalmas információkat elhallgat
j a előlük. Nyi lván ő is be van avatva a külföldön tárgyaló delegációk tárgyalásaiba is, 
csak őket nem tájékoztatja. Ezért ők sem világosították fel értesüléseikről és lépéseikről . 
Vörös csak későn ismerte fel, hogy László Dezső al tábornagy, Makkay-Hol lóssy vezér
kari ezredes, Porzezinszky György vezérkari alezredes, Szávay és Bán vezérkari ezrede
sek, valamint a hadművelet i osztály vezérkari tisztjeinek bevonásával kiugrás esetére el
lenakciót szervez. Kapcsolatban állnak a németekkel és a nyilasokkal. „A megbízható 
vezérkari tisztek és tábornokok névsorát , amit bizalmi embereim Lajtos Árpád vezérkari 
őrnagy és András Sándor vezérkari ezredes állítottak össze, csak október 10-e táján kap
tam meg, amikor a helyzeten segíteni már nem lehetett." 1 3 7 

Vörös a szeptember-október eleji sűrűsödő napokban sem veszítette el hitelét a jó l ér
tesült német vezetés előtt. Veesenmayer a német katonai vezetőkkel támadt nézetel téré
seit a közös harc irányításában elkerülhetetlen vi táknak tudta be, melyből úgyis a had
művele tekből döntő részt vállaló német parancsnokok kerülnek k i győztesen. Azonban 
elbizonytalanodott, ha a kiugrásban já tszot t szerepére gondolt. Olyan érzése volt, hogy 
Horthy és környezetének ezzel kapcsolatos tevékenységéről t i tkolózik. Nem feltételezte, 
hogy kívül maradt a ko rmányzó legbelső körén. Találkozásaik a lkalmával ta lányos be
szélgetésekre került sor. Vörös kérdéseire kitérő vagy semmi tmondó válaszokat adott, 
melyek nem vitték köze lebb szándékainak megismeréséhez . 

Vörös önérzetét bántotta ugyan és leplezni igyekezett Veesenmayer előtt a kormány
zó és köre bizalmatlanságát , hogy nem avatják be belső titkos ügyeikbe, azonban az álta
la is egyre inkább elkerülhetet len fegyverszünet előkészületeiről meglévő h iányos isme-
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retei nem kívánta megosztani vele. Ezért többérte lmű válaszokkal igyekezett kitérni a 
szíves érdeklődés elől. Bizonyos volt, hogy Veesenmayert a magyar források révén a 
német hírszerző és rendőri szervek ki tűnően tájékoztatják. Ezek hírforrásai a nála jó l ér-
tesültebb magyar besúgók, köztük a kormány egyes tagjai, a nyilasok és más szélsőjobb 
politikai pártok vezetői, sőt saját vezérkarának vele szemben is bizalmatlan tagjai. 
Veesenmayer a bir tokába jutott értesüléseit az ö révén is be akarta mérni , és egyben fel
mérni kapcsolatuk esetleges változásait . 

A beszélgetéseik során általa elejtett információk inkább társasági p le tykák értékével 
bírtak Veesenmayer számára. Miko r október elején az ifjú Horthy személyéről érdeklő
dött Vörös óvatosságra intette. Külön úton j á ró furcsa figura. Katonai körök nem szere
tik, nem bíznak benne. M á r a kormányzót is figyelmeztette, aki megnyugtatta, de nem 
eléggé meggyőzően . Amikor Veesenmayer rákérdezett , hogy tárgyal-e az ifjú Horthy 
nyugati hatalmakkal, Vörös nem tudott választ adni, hanem „furfangosan mosolygott" . 1 3 8 

Veesenmayert meglepte és elgondolkoztatta Vörösnek egy a magyar vezérkar főnö
kétől nem várt megnyi lvánulása . Szintén az októberi napokban találkoztak, amikor V ö 
rös „tüntető bará tsággal" így szólt: „Akkor segítenie kell nekem, hogy Tirolban menedé
ket találjak, amikor minden összeomlik ." Veesenmayer el töprengett ezen pacifista meg
jegyzésen . Vajon az eddigieket tényleg belső meggyőződésből csinálta-e. „Én komolyan 
vettem és sok energiát pazaroltam rá, de még mindig nem vagyok tisztában vele mindig. 
Az volt a benyomásom, hogy j ó magyar és becsületes ember." 1 3 9 

A m í g a kormányzó és köre a fegyverszünet előkészí tésével , Lász ló és a vezérkar pe
dig annak elhárításával foglalkozott, a mindkét részről megbízhata t lannak tartott, alulin
formált Vörös Hans Friessner vezérezredessel a Dél- Hadseregcsoport parancsnokával a 
front kényszerű megrövidí téséről tárgyalt. Október 9-én azt ígérte, hogy a részben beér
kezett, illetve beérkezőben lévő erőkkel , mintegy 5 páncéloshadosztály , a Békéscsaba , 
Gyula térségéből északi i rányban előretörő orosz erőket felszámolják. Az Arad, Temes
vár területére történő előretörés már túlhaladott . Az adott viszonyok között azonban a k i 
alakult helyzet a Tisza, Sebes körös vonalában ál landósítható annyira, hogy az ettől ke
letre lévő erők még tervszerűen kivonhatók. Este Friessner már ahhoz kérte Vörös 
beleegyezését , hogy a magyar és német csapatokat a Kassa-Miskolc-Budapest-Balaton 
általános vonalba vegyék vissza. Felvetése megtárgyalására Vörös másnap Friessner fő
hadiszállására, Mátrafüredre utazott. Friessner előző napi ígérete már aktuali tását vesz
tette. Tájékozódott a helyzetről , melyen legfeljebb csak friss német erők bevetésével le
hetne változtatni. Vörös erre közbenjárását kérte, hogy a Dunántúlon lévő há rom SS 
hadosztályt vessék be, amivel a helyzet lényegesen javí tható lenne. „A szükség is azt 
diktálja, hogy az SS ne a magyar belpolitikai viszonyokkal foglalkozzék, hanem vegyen 
részt abban a totális erőkifejtésben, melyet a magunk részéről is k i fe j tünk ." 1 4 0 

Vörös nem tartotta e redményesnek a Friessnerrel folytatott megbeszélését . A front 
helyzetének alakulása sürgős intézkedéseket követelt . Táviratot küldött Guderiannak. A 
Debrecen körül kialakult helyzet már semmiféle hadászati e redményt nem ígér. A még 
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Kele t -Magyarországon lévő magyar és német erőket bekerítés fenyegeti. Kéri azok visz-
szavonását a Tisza-Bodrog vonalra. A visszavétel és a déli határok biztosítására minden 
rendelkezésére álló erőt Nagyvárad , Szeged és Budapest térségében vessen be. M i v e l a 
helyzet kritikus és elérkezett a huszonnegyedik óra azt kérte, hogy „ a fentiekre vonatko
zó intézkedést feltétlenül még ma (X. 12-én) kiadni sz ívesked jék . " 1 4 1 A távirat másolatát 
Vörös a ko rmányzónak és a honvédelmi miniszternek is megküldte . 

Abban a reményben, hogy a fentiekre vonatkozó német parancsot még aznap kiadják, 
Vörös intézkedett , hogy a magyar 1. és 2. hadseregek parancsnokai kezdjék meg a csapa
tok visszavételét . Úgy vezessék csapataikat, mintha már az ez irányú intézkedést az 
O K H részéről is kiadták volna. 

A vezérkar főnökének utasítása a fegyverszünet proklamálása előtt két nappal a 
frontnak a német csapatokkal összehangol t visszavételre vonatkozott. A fegyverszünet 
végrehajtásával kapcsolatos intézkedésnek legfeljebb a 10. gyaloghadosztá lynak Buda
pest térségébe történő száll í tásának elrendelését foghatjuk fel. Vörös ezt Budapest vé
delmével indokolta. 

A l i g feltételezhető, hogy őt a front visszavételével kapcsolatos intézkedéseiről tájé
koztató Vöröst meglepetésként érte a ko rmányzó bizalmas közlése: Utassy Lóránd ezre
dest Horthy par lamenterként Szegedre, az ott parancsnokló orosz tábornokhoz küldte. 
Útjának indoklása azonban annál meglepőbb volt. Horthy szerint ugyanis Utassy csupán 
az orosz csapatoknak a magyar lakossággal szembeni atrocitásokra volt hivatva rámutat
ni. „Kérje az orosz parancsnok közbelépését , s egyben az orosz foglyokkal szemben 
megfelelő megtorlást helyezzen kilátásba, amennyiben a kérésnek nem tesznek eleget. 
Ez a beállítás nevetséges és mindket tőjükre nézve méltatlan v o l t . " 1 4 2 Vörös rezzenéstelen 
arccal és szó nélkül fogadta, a bejelentést. Legalább is naplója szerint. (A küldetés célja és 
eredménye ismert. Csak annyiban foglalkoztunk vele, amennyiben ez Vöröst érintette.) 

Vörös levelére Guderian azonnal (X. 12.) válaszolt. Elsősorban a 10. hadosztálynak 
már folyamatban lévő Budapestre szállítása ellen tiltakozott, azonnali leállítást követel te. 
Túlzónak tartotta Vörösnek a német hadvezetéssel előzetesen nem egyeztetett utasításait, 
i ly mérvű beavatkozását a hadmüvele tek irányításába. 

Vörös viszontválasza nem késett. A 10. gyaloghadosztály k ivonásának és Budapestre 
száll í tásának elrendelését Budapest védelmével igazolta. A magyar 3. hadsereget Arad 
körüli harcokban a szovjet hadsereg szinte legázolta. Páncélos ékeik előtt szabaddá vált 
az út a védtelen Budapest felé. Csak a Szolnokon hevenyészet ten összeállított kisebb 
egységeknek, leventéknek, nemzetőröknek és főként a térségbe érkező és azonnal feltöl
tés nélkül harcba lépő és e l lentámadó lovashadosztá lynak volt köszönhető , hogy nem ér
ték el Budapestet. 

Ez arra indította, hogy megerősí tse a főváros védelmét . M i v e l tartalék erőkkel nem 
rendelkezett határozott úgy, hogy a magyar 1. hadsereg tartalékát képező 1. hgy.dd-t m i 
nimális erőként Budapest védelmére kivonja. Ehhez kikérte a német hadvezetés vélemé
nyét, melyre vonatkozólag Greiffenberg útján kapott válaszban nem találkozott ellenve
téssel. Ekkor az 1. magyar hadsereg parancsnoka - Miklós Béla - javaslatot tett, hogy 
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inkább a 10. gyaloghadosztály kerüljön hazaszáll í tásra, mivel a hegyi csapatokat a harc 
területének terepviszonyai közt jobban tudja használni . Ezek után „nem tudom tehát 
megérteni , mi lehet Nagymél tóságod indoka, hogy mikor a 10. gyaloghadosztá ly részei 
már beraktak, sőt vasúti szállí tásukat is megkezdték, a szállítás folytatása ellen Nagy
mél tóságod ismételten ti l takozását jelentette k i . " 1 4 3 

„Miután sem a Tisza mentén, sem Debrecen térségében korántsem látom a katonai 
helyzetet annyira megnyugta tónak, hogy ne kelljen bármikor Budapest elleni elg. előre
töréssel számolni , - feltétlenül k i kell tartanom amellett, hogy a Budapest véde lmére első 
ü temben a lO.ho. azonnal visszaszáll í tásra kerüljön. Nem vállalhatom ugyanis sem Leg
felsőbb Hadurammal, sem a nemzettel szemben a történelmi felelősséget, hogy egy eset
leges meglepetésszerű orosz fellépés a fővárost az elg. kezére juttassa, csupán azért, mert 
a magyar vezérkar főnöke Budapestnek még a legminimál isabb erővel / egy seregtesttel / 
való biztosítását is elmulasztotta." 1 4 4 

Válaszának további részében Vörös megoldást ajánlott Guderiannak. A hadosztály 
kivonásával a magyar 1. hadsereg kétségkívül meggyengü lő arcvonalának pót lására szá
mos olyan német fegyveres alakulat van Budapest környékén és a Dunántúlon , melyek a 
hadsereg arcvonalának alátámasztására bőven e legendők lennének. 

A javaslat hazafias kötelességre hivatkozó indoklása természetesen nem győzte meg, 
legfeljebb felbosszantotta Guderiant. „Egy esetleges olyan megoldás ellen pedig, hogy 
inkább a magyar csapatok maradjanak az arcvonalban és német csapatok vegyék át Bu
dapest védelmét , mint történelmi felelősségű magyar vezető férfiúnak azért kell tiltakoz
nom, mert ha Budapest közvetlen védelmére kerülne sor, akkor mégis csak a magyar 
haderő becsületbeli kötelessége, hogy hazája fővárosát védelmezze . Kérem Nagymél tó 
ságodat gondolja meg, hogy vajon Berlin hasonló fenyegetett helyzete esetén Nagymél 
tóságod nem hasonlóképpen cse lekednék-e? Mél tóztassék tehát megérteni a felelős ma
gyar vezérkar főnökének álláspontját és így a 10.ho. visszaszállí tása elé a továbbiakban 
akadályok gördítésétől eltekinteni sz ívesked jék . " 1 4 5 

Vörös ezután a front megrövidí tésre , a magyar 1. és 2. hadseregnek a Tisza-Bodrog 
vonalra való azonnali visszavételére kérte Guderiant. E nélkül a leharcolt 2. és 3. hadse
reg teljes megsemmisü lésnek van kitéve. Csak az arcvonal rövidítése ad módot ezek k i 
vonására és ütőképessé tételére. A 10. hadosztály önmagában kevés Budapest véde lmé
re, legfeljebb kisebb orosz ékek ellen lehet e redményes . A debreceni helyzet az 1. és 2. 
hadsereget teljes bekerítéssel fenyegeti, amit nem vállalhat. Lehet, hogy a német hadve
zetés az európai ál talános hadászati helyzetet jobban áttekinti és ez vezeti lépéseinek 
megtételében, azonban a magyar vezérkar főnökének elsősorban a magyar érdekeket kell 
szem előtt tartani, ami megkövetel i , hogy a magyar erőket a Tisza vonalon, illetve Du
na-Tisza között Budapest védelmére alkalmazza. Ha a még meglévő erőket visszavonni 
nem tudja, az lehetetlenné teszi nemcsak a Tisza, de a Duna vonalának védelmét is. 
Ezért a csapatok visszavonásától eltekinteni nem tud, amihez kéri Guderian megér tő 
hozzájárulását. 
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Vörös egy várható fegyverszünet megkövetel te csapat mozgatásoktól függetlenül, a 
kényszerí tő hadművelet i helyzettől indíttatva javasolta a honvédség meglévő erőinek 
visszavonását , Budapest védelmének megerősítését . Guderian a fenyegető magyar kiug
rás elleni védelmi előkészületektől vezetve természetesen megakadályozta Budapest vé
de lmének megerősí tését a 10. gyaloghadosztálytól . 

Október 14-én a kormányzó magához kérte Vöröst . Szerinte a debreceni csata már 
nem alakulhat kedvezően. Ennek következtében a magyar 1. és 2. hadsereg már nem 
vonható ki tervszerűen. Helyzete már csak fegyverszünettel oldható meg. 

A kormányzó tehát még a fegyverszüneti proklamáció előtt egy nappal is csak feltétele
sen közölte szándékát a vezérkar főnökével. Vörös naplóbeli reagálása nem kevésbé talá
nyos, tájékozatlansága - ha őszinte - szinte hihetetlen: „O Főméltósága megjegyzéseiből 
arra kellett következtetnem, hogy az ellenséggel folytatott tárgyalások nyomán a hadsereg
parancsnokok olyan utasításokat kaptak közvetlenül О Főméltóságától vagy annak környe
zetétől, melyek egy esetleges fegyverszünet megkötése esetére é rvényesek . " 1 4 6 Nem tudta, 
hogy nem kaptak használható utasításokat? Személyére nézve lesújtó lehetett. 

Vörös mindenesetre felhívta a kormányzó figyelmét két nappal előtti je lentésére . M á r 
kiadta az utasítást a csapatok visszavonására olyan területre, ahol egységes és tervszerű 
a lka lmazásukra még mód van. Ebből nézeteltérései támadtak Guderiannal. 

A Vörös naplójában lejegyzett kormányzói kihallgatás csak a kora reggeli vagy a ké
sői éjszakai órákban jöhete t t létre, ugyanis a délelőtt folyamán a feszült helyzettől és 
várható eseményektől magát nem zavartatva, programjának megfelelően, Balatonfüredre 
ment az oda telepített Hadiakadémiá t megszemlélni . A tiszteknek a m a g y a r - n é m e t 
koalíciós háborúról adott helyzetképet , rámutatva a német partner velük szembeni bűnei
re. Felhívta a figyelmet, hogy a nehéz történelmi időszakban elvárja a tisztikartól, hogy 
esküjéhez hűen maradéktalanul teljesítse a legfelsőbb hadúr parancsait. 

Az ezt követően történteknek, Vörösnek az eseményekben való részvételének leírásá
ban elsősorban a val lomásában előadottakra vagyunk utalva. Ha a 14-i éjszakai kor
mányzói kihallgatást tényként fogadjuk is el, az ott történteket s emmiképp . El kell utasí
tanunk szerepének utólagosan számára kedvező, de valótlan beállítását. A feltételezés, 
hogy Horthy bizalmasaként fogadta volna a fegyverszüneti proklamációt megelőző é j 
szakai órákban hamis. 

Vörös szerint ugyanis Balatonfüreden késő délután érte utol a futár, hogy azonnal je
lentkezzen a kormányzónál . Vattay visszaemlékezésében ugyan nem említi , hogy Vörös t 
a kormányzó hivatta volna, ez azonban nem teszi kizárttá. Csak 23 órára érkezett a vár
ba. Vattay főhadsegédnél Ibrányi Mihály al tábornagyot , a lovashadosztály parancsnokát 
találta. Vattay közben tájékoztatta Ibrányit és mint köztudott a Cegléd térségében szétte
lepült hadosztá lyának másnapi Budapestre vezénylését kérte tőle. Figyelmeztette, hogy a 
hadosztály mindig hü volt a kormányzóhoz . A további utasításokat a megérkező Vörösre 
bízta, aki az ő tudomása szerint már beszélt erről I b r ány iva l . 1 4 7 

Vörös emlékezése nem egyezett a Vattayéval . Ő meglepődöt t , hogy itt találja 
Ibrányit, aki szerinte „hadosztályának anyagi és személyi kiegészí tését" intézte Hor-
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thynál ebben a késői időpontban. Mindenesetre előzetes tájékoztatás nélkül is kihasznál
ta az alkalmat, hogy a Vattay által előadott feladatról és az átállásról beszéljen vele. 
Ibrányi közölte vele is, hogy csapatainak Budapestre vonulása egyik napról a másikra 
nem megy. Ehhez a tisztikar szel lemét kellene átállítani Ez még a várható német ellenlé
pésektől eltekintve is lehetetlen. Vörös e lmondása szerint a vélet lenen múlt, hogy talál
koztak, hiszen programja szerint ekkor az igazak álmát aludta volna Balatonfüreden. 

Az ezt követő áll í tólagos kormányzói kihallgatáson történtekről Vörös val lomásából 
ér tesülünk. Itt merőben mást ír, mint az általunk már ismert nalójában. 

A kormányzó szerinte ezen a késői éjszakai órán közölte vele, a vezérkar főnökével 
„hogy megtörtént az előzetes fegyverszünet aláírása. Ezt másnap közölni fogja 
Veesenmayer követtel , akit amúgy is kénytelen lesz fogadni. Minden Szállási- féle kine
vezésnek ellenáll . Ez utóbbit aligha mondhatta a kormányzó Vörösnek, hiszen még bí
zott a fegyverszünet s ikerében. 

A kormányzó ezt megelőzően nem tájékoztatta Vöröst a fegyverszünettel kapcsolatos 
előkészületekről . Meg lepő hogy ezt hirtelen az éjszaka óráiban találta szükségesnek. 
Csupán utólagos kitalációnak tekinthetjük beszélgetésük következő részét: „Már előzete
sen a kormányzónak több ízben javasoltam, hogy hagyjuk el Budapestet, menjünk k i az 
1. hadsereghez és a további vezetés onnan történjék. Ez esetben ismét felhívtam erre a 
kormányzó figyelmét és kértem, hogy 15-én reggel korán induljunk útba, már csak azért 
is, hogy Veesenmayert ne kelljen fogadni, főként pedig azért, hogy helyszínen a részle
teket megbeszé lhessük és a tisztikart pedig a j ö v e n d ő feladatára e lőkészí tsük." Horthy 
visszautasította vezérkari főnökének állí tólagos megkéset t ajánlatát: „...ő tengerésztiszt , 
a sül lyedő hajót nem hagyja el és most a legnehezebb órában a nemzetét sem hagyja el. 
Utólagos kérésemre azt válaszolta, hogy megfontolás tárgyává fogja tenni. így abban a 
reményben jö t t em el a kormányzótól [kb. 1 órakor - D. L . ] , hogy talán mégis sikerül el
vinni Budapestről és így kitérhet a német követ fogadása elől, egyben mód adódik arra, 
hogy a döntő pillanatban a magyar csapatok feletti parancsnokságot á t v e g y e . " 1 4 8 

Amikor évekkel később Vörös ezt a történetet leírta, sem tartotta szükségesnek, hogy 
számot vessen mindazon nehézségekkel, melyek az általa előadottak teljesítését kizárták 
volna. Eltekintve attól, hogy már csak az eseményekben való beavatatlansága is lehetetlen
né tette, hogy a kormányzónak már korábban ilyen ötletekkel álljon elő, amit most megis
mételt, jól tudhatta, hogy az adott helyzetben ez már kivihetetlen volt. Arról sem ejt szót 
Vörös, hogy a front általa elrendelt általános visszavonulása közben hová képzelte el kor
mányzó főhadiszállását, ahol a csapatok parancsnokságát átvette volna, és a 77 éves öreg
emberrel milyen úton-módon jutottak volna oda. Hogyan szervezték volna eg az utazást 
reggelig? K i k lettek volna még kíséretükben, k ik biztosították volna őket stb.? Mindez nem 
zavarta, nem intézkedett, hanem leírása szerint hazasietett és bízva az elutazásban, felesé
gével azonnal hozzáfogott a csomagoláshoz. Reggel érdeklődésére azt a választ kapta 
Vattaytól, hogy a kormányzó nem utazik, de 9 órakor jelenjen meg a koronatanácson. 

1 4 8 ÁSzLT V-32000/24. Vörös vallomása. 
Valóban felmerült a gondolat, hogy Horthy szükség esetén hagyja el Budapestet. Vattayék több helységet 

is szemrevételeztek. Lillafüredre esett a választás és bizonyos előkészületek történtek. A biztosításra a 10. had
osztály került volna visszavonásra. A kormányzó az előkészületekhez hozzájárult. Végül azonban a kormányzó 
nem volt hajlandó elhagyni Budapestet. Vörös nyilvánvalóan tudott az előkészületekről. Az 1. hadsereg 
pancsnoksága, mint menedék szóba sem jött. Vattay: i . m. 64. o. 



Naplójában szó sem esik arról az utólagosan tudomásunkra hozott szándékáról , hogy 
előzetesen ő is el akart menni Beregszászra , hogy Miklós Bélával és öccsével Vörös Gé
zával ta lálkozzon és az átállás részleteit megbeszél jék. Vattay azonban leintette, mert a 
kormányzó a hadseregparancsnokokat már tájékoztatta. Egy nappal e lőbb még azt je
gyezte be naplójába, hogy a kormányzó megjegyzéseiből arra következtetett , hogy a pa
rancsnokok egy fegyverszünet megkötése esetére érvényes utasí tásokat kaptak. 

Október 15-én reggel 9 órakor Vörös is jelen volt a koronatanácson, ahol bemutatta 
Guderian újabb ul t imátumát, melyben 24 órás határidővel követelte, hogy a magyar csa
patok visszavételére az O K W tudomása nélkül kiadott parancsot vonják vissza, mert kü
lönben retorzióval fog élni. A kialakult vitát a kormány lemondása , majd újbóli megala
kulása követ te . Ezután a koronatanács újból összeült és hozzájárult a fegyverszünet 
proklamálásához. Vörös véleményét ezúttal sem kérték k i , ellenben a kormányzó paran
csára egy intézkedést kellett kiadjon. (Az intézkedés nincs meg.) Naplója szerint ez arra 
vonatkozott, hogy a hadseregparancsnokok parlamenterek útján vegyék fel az érintkezést 
az el lenséggel , hogy a hadseregek tervszerű visszavonulása végrehajtható legyen. 

A kormányzó proklamációját 13 óra után csak a rádióból hallotta. A napló ezt köve
tően meglehetősen zavarosan egy Vörös által kiadott parancsról /okról tudósít , amiből 
végső következtetést levonni nem lehet. „A magyar haderő a ütőkészségének fenntartása 
érdekében 14,30-kor egy hadparancsot kellett kiadnom, melyben a rádióban elhangzott 
proklamációt megmagyaráz tam. Annak nem teljesen világos szövegéből arra lehetett kö
vetkeztetni, hogy fegyverletételről van szó, ezt pedig minden eszközzel meg kell akadá
lyozni. Ebből kifolyólag úgy intézkedtem a parancs [mellékelve nincs] csak módosí tva, 
tehát a magatartás részletes magyarázatával együtt kerülhet kiadásra. Ez az intézkedés 
végeredményben nem is került a csapatokhoz. Ehelyett a ....sz. melléklet szerinti paran
csot t o v á b b í t o t t a m . " 1 4 9 A parancs mellékelve nincs. 

A napló nem vitt bennünket közelebb az események megismerésében . Ismét Vörös 
va l lomásához fordulunk. A koronatanácson a kormányzó bejelentette, hogy fegyverszü
netet kért a szövetségesektől , e lsősorban a Szovjetuniótól . A kormány ezt tudomásul vet
te, majd lemondott. Ekkor a kormányzó újból kinevezte a kormányt . Amikor a koronata
nácsnak vége lett, a ko rmányzó előszobájában már hallották a rádióból a proklamációt . 
„Itt meg kell jegyeznem, hogy bár a proklamáció szerint a ko rmányzó fegyverszünetet 
kért, ezt nekem mint vezérkar főnökének ellen kellett volna jegyeznem. Ha a proklamá
ció idejében a kezembe került volna, akkor abba két súlyosabb hiba nem került volna be. 
Az egyik, hogy a proklamáció nem közölte a nemzettel, hogy már egy előzetes fegyver
szüneti szerződés alá van írva, amelyik szerint biztosítva volt Magyarország független
sége, a hadseregnek az 1937-es határok mögé kellett visszavonulni és a szövetségesek 
vonalára átállni, a harcot pedig a németek ellen folytatni. A másik h iányossága a prok-
lamáción az volt, hogy fegyverletételről beszélt, holott az előzetes fegyverszüneti szer
ződés szerint a csapatoknak a szövetségesek oldalára át kellett volna állni és a harcot 
együtt a németek ellen azonnal fo ly ta tn i . " 1 5 0 Vöröst tehát nem vonták be a proklamáció 
megszövegezésébe , vé leményét nem kérték k i , vele ellen nem ellenjegyeztették. Kri t ika-
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j a teljesen helytálló, azonban j ó lenne azonban tudni, hogy a proklamáció elhangzását 
követően is ilyen letisztult volt már a vé leménye, mint évekkel később ? 

A proklamációt meghallgatva Vörös megkérdezte Vattaytól , nem tévedésről van-e 
szó, mikor az fegyverszünetről és nem átállásról szól. О nemmel válaszolt és Vörös elé 
tett egy az 1920.III.1. je lszót tar ta lmazó fedöparancsot, melynek rejtett tartalma a csapa
tok átállása volt. Különben a hadsereg-parancsnokok mindent tudnak. Vörösnek kellett 
intézkednie, hogy kimenjen a hadsereg-parancsnokokhoz. Talán erről a parancsról tett 
említést naplójában ? Ezt Vörös k iadványozta és Vattay átküldte a hírközpontba. Leadá
sát azonban a hadművelet i osztály tisztjei megakadályozták . Pogány Imre vk. ezredes, 
akinek Vattay utasítást adott, hogy el lenőrizze a parancs kiadását, rövidesen jelentette, 
hogy a V k . 7.ö. vonalai megszakadtak, nem tudták azokat továbbbitani . . Vattay Miklós 
Bélát telefonon tájékoztatta, de Veress Lajost és Ibrányit nem tudta e l é r n i . 1 5 1 

A kormányzó 12 órakor hivatta Vee's'éúmayert és közölte vele elhatározását . A front 
felbomlása reményte len helyzetet jelentett a német csapatok számára. A magyar csapa
tok kiválásával betömhetet len hézagok keletkezhettek volna. Veesenmayer arra kérte 
Greiffenberget, hogy azonnal tárgyaljon Vörössel és találjanak egy olyan megoldást , 
amely nem veszélyezteti a német frontcsapatok helyzetét . Ez meg is történt és 13 - 15 
óra között Vörös kiadta az új utasítását, ami feltehetőleg a Lászlóék szerkesztette pa
rancs v o l t . 1 5 2 

Máig nyitott kérdés, kinek az utasítására és milyen parancsot/parancsokat adott ki a 
vezérkar főnöke? Fel tehetően a kormányzói proklamációt annulláló megoldásról /pa
rancsról beszélt Veesenmayer. 

Vörös egy következő, ér te lmezhetet len parancsának kiadásra már a saját irodájában 
került sor, helyet tesének László a l tábornagynak és a hadművele t i osztály vezetőjének, 
Nádas ezredesnek a je lenlé tében. Hogy a fegyverszüneti feltételeknek megfelelhessünk a 
hadsereg-parancsno-koknak utasítást adott: „Az alárendelt csapatok a hadsereg-parancs
nokok intézkedései szerint bármely oldalról j ö v ő támadással szemben a harcot folytat
j á k . " 1 5 3 Ezt annak a tudatában adta k i , hogy a korábbi fedőparancs, valamint a korábbi 
Vattay említet te el igazí tásuk következtében a hadsereg-parancsnokoknak t isztában kel
lett lenniük, a harc folytatására milyen parancsot adnak k i . 

Ehelyett a parancs helyett azonban a hadművelet i osztály tisztjei, Szörényi-Reisch 
Emil és Bagaméry vk. századosok Lász ló Dezső vezérezredes és Nádas Lajos vk. ezre
des utasítására egy egészen más parancsot szerkesztettek. Ezt a proklamációt tévedésnek 
minősí tő és szovjet hadsereg elleni harc folytatására utasító parancsot Vörös tudta és alá
írása nélkül nevében továbbítot ták a csapatokhoz. A t i l takozó Csontos Balázs főhadna
gyot, a hí rközpont vezetőjét kényszerítet ték. Délután a rádióban is elhangzott a parancs. 
Vörös is csak rádióból hallotta a nevében kiadott parancsot. Az eredeti szövegezés t sür
getésére is csak este 20-21 óra között mutatta meg neki László al tábornagy. Vörös ideg
összeomlás szélén állva vonta felelősségre. László kérte, hogy írja alá, mert ha ma nem, 
megteszi holnap. Az ügydarab különben is az irattárba megy, intézkedést nem igényel. A 
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hadsereg vezérkari főnökök már je lentet ték a csapatok nem teszik le a fegyvert, hanem 
tovább harcolnak. Vörös később már nem emlékezet t , hogy László erőszakoskodására 
aláírta-e az ügydarabot vagy sem. 

A Vörös nevében kiadott, hevenyészet ten fogalmazott aláírás nélküli ominózus pa
rancs, bár évt izedek óta hivatkoznak rá a történészek, nem maradt meg az iratok között, 
valószínűleg iktatásra sem került. Senki sem látta. Tar ta lmának lényege hal lomásból ter
jedt el. E lhangzása után valakinek a zsebében maradhatott, majd később a szemétkosár
ban végezhet te . De lehet, hogy tudatosan megsemmisí te t ték . 

Amikor a délutáni órákban Vörös fel akarta venni a kapcsolatot Aggteleky altábor
naggyal, tudomására hozták, hogy a tábornokot letartóztatták és Hindy vette át az I . had
test, egyben a karhatalom parancsnoklását . Rádöbbent beosztottjainak és a németeknek 
rabja lett saját hivatalában 

Vörös 17,30-kor még Nádas Lajos vk. ezredessel kihal lgatáson jelent meg a kor
mányzóná l . Az ott történtekről Vattaytól értesülünk. A hétfőn reggel Szegedre küldendő 
parlamenter személyéről volt szó, akit az oroszok vártak a közös hadmüvele tek ügyében. 
Nádas tájékoztatta a kormányzót az egyre nehezebben át tekinthető helyzetről . A kor
mányzó tájékozottságára való tekintettel Nádast je löl te k i : „Te vagy teljesen tájékozva a 
helyzetről , Te fogsz átmenni az oroszokhoz." 1 5 4 Vörös javasolta, hogy ne ő menjen, mert 
neki szüksége van egy tájékozott emberre. О majd gondoskodni fog egy másik vk. tiszt
ről . A kormányzó ebbe beleegyezett. Hamarosan Szent -Miklósy István vk. őrnagy je 
lentkezett. Az ö útjára már nem került sor. 

Ezt követően Vörös nem hagyta el a Színház utcai épületet . Ott töltötte az éjszakát, 
amikor megjegyezni való esemény nem történt. Nem tudni, hogy ez összefüggésben 
volt-e a kormányzói kihallgatással . Hasonlóképpen vele maradtak néhányan az esemé
nyektől felizgatott közvetlen beosztottjai közül is. 

A hajnali órákban egy SS ezredes jelent meg nála, aki felszólította, hogy további in
tézkedésig ne hagyja el irodáját. Nagy súlyt fektetnek kihallgatására, amire rövid időn 
belül sor kerül. 

Kívülről harci zaj hallatszott. Megkezdődö t t a vár „ost roma". Szárnysegédje , Kapi-
tányffy vk. őrnagy ennek rendkívül örült. A helyzet t isztázódni fog. Addig is Vörös pa
rancsait nem volt hajlandó teljesíteni. Vele ellentétben segédtisztjei, Sárközy István és 
Róna Miklós alezredesek géppisztollyal szerelték fel magukat és jelentet ték, hogy elhur
colását fegyverrel is meg fogják akadályozni . 

Reggel 8 órakor megjelent Vörösnél a helyzetről teljesen tájékozatlan Csatay. Nem a 
minisztér ium épületéből jöt t , így nem tudta, ott mi történt. Mindenesetre eddig szabadon 
mozoghatott. Vajon hol tar tózkodott ez ideig? Érdeklődött , Vörös mit szándékozik csi
nálni és mit ajánl neki? 

Vörös val lomása szerint - amitől itt sem tekinthetünk el - Csatay feltette a kérdést, 
nem lenne-e j ó valamilyen ú ton-módon megszökni? Vörös felhívta figyelmét, hogy egy
előre géppisztolyos német katonák őrzik és nem hagyhatja el a helyiséget. Csatay bejö
hetett ? Minden esetre sikeres szökés esetén a maga részéről az oroszokhoz szándékozik 
á tmenni . Csatay célszerűbbnek tartotta inkább ha a Svájcba repülnek. Az adott körü lmé-



nyek között repülőgéphez jútniok szinte a lehetetlenséggel lett volna határos. Vörös 
azonban ezt utólag másként látta. „Én azt válaszol tam, hogy repülőgépet akár Svájcba, 
akár Ankarába , akár Londonba [a fronton keresztül?] , akár R ó m á b a lehetne valahogyan 
szerezni és repülhetünk, azonban a reánk háruló feladatot csak az oroszoknál tudjuk 
megoldani. Tehát , ha nekem alkalmam nyílik a szökésre , feltétlenül az oroszokhoz me
gyek á t . " 1 5 5 

Ezt követően még a kormány helyzetéről beszélgettek. Csatay elsősorban a kormány 
tehetet lenségére panaszkodott. Ekkor elbúcsúztak és Csatay minisz tér iumába ment. Töb
bé nem találkoztak. 

Csatay látogatása előtt vagy után, de a reggeli órákban, Vörös telefonált Veesen-
mayernek, hogy letartóztatták. О megnyugtatta, hogy ez csak tévedés lehet. Beszélni fog 
Greiffenberggel, aki meg fogja tenni a szükséges lépéseket. Ennek eredményeként , bár 
Beregfy még megfontolás tárgyává tette volna a dolgot, amivel Greiffen-berg nem értett 
egyet, Vöröst , aki nem is volt letartóztatva, csak házi őrizetben, szabadon e n g e d t é k . 1 5 6 

Greiffenberg később jelentette, hogy Vörös Balatonfürede utazott, majd azt, hogy nyom
talanul eltűnt. Veesenmayer erről a későbbiekben: „Vörös számomra több volt, mint csa
lódás, b lamázs v o l t . " 1 5 7 

Vörös felesége, aki vele tartózkodott , 16-án délután Bergfytől kérte férje szabadon 
bocsátását , illetve kihallgatását. Miér t nem ő maga ? Beregfy ígéretet tett, hogy ez sürgő
sen meg fog történni. A fogoly Vörös ekkor magabiztosságát visszanyerve kivette fele
sége kezéből kagylót és közölte Beregfyvel, hogy súlyos idegállapota miatt erre egyelőre 
nem alkalmas. „Engedjék először, hogy kipihenjem magam, de nem szuronyok és gép
pisztolyok között , hanem a Balaton parton, egyébként is 14-én, amikor Balatonfüreden 
já r tam, a Hadiakadémia megszemlé lése a lkalmával az összes jegyzeteimet ott magam 
gondosan elrejtettem és azt senki sem találja meg." Beregfy mél tánylandónak találta a 
kérést és azt ígérte, megbeszél i a németekkel . „Célszerűnek találná, hogy jegyzeteim 
alapján az utolsó 2 hónap tör ténelmét megír jam. Én erre vál lalkoztam is és csak azt kér
tem, hogy addig mehessek a Balaton mellé, míg kipihenhetem maga és a jegyzeteimet 
összeszedem. Meg kell jegyeznem, hogy Balatonfüreden s emminemű előjegyzésem nem 
volt, a többit pedig 16-án délelőtt, amikor a szobát nem hagyhattam el, e léget tem. így a 
legfontosabb titkos naplórészleteket is, amelyeket a szárnysegédemmel sem közölhet
t em." 1 5 8 Az eddig leírtak hihetőknek tűnnek, azonban az ezután következőket már valót
lannak kell minősí tenünk. „Sejtettem azt is, hogy azon saját kezűleg írt, részletes hely
zetjelentésem, amelyet a Moszkvában tárgyaló delegációnak küldtünk és amelyik a 
Magyarországon harcoló összes katonai erők helyzetét tartalmazta, a várban lévő iratok
kal együtt a németek kezébe került, ami egyedül is e legendő lett volna ahhoz, hogy a 
németek k ivégezhes senek . " 1 5 9 Sajnálatos, de kétségbe kell vonnunk, hogy a honvéd ve
zérkar az ő utasítására helyzetelemzéseket küldött a Moszkvába küldött delegáció tájé
koztatására. A vezérkar útjukról és annak céljáról tájékoztatva sem volt. 

Vörös vallomása. 

Vörös vallomása. 
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Beregfy és a németek közötti tárgyalások e redményeként a késői éjszakai órákban 
megjelentek Szávay Sándor és Bán Mihály vk. ezredesek és jelentet ték, hogy a maguk
kal hozott kötelezvény aláírása után néhány napra lemehet a Balatonra. Habár becsület
szóra vállalta, hogy nem szökik meg, a kötelezvényt abban a tudatban írta alá, hogy le
endő alkalommal á tmegy az oroszokhoz. 

Vörös János vezérezredes megszűnt a m.kir .honvéd vezérkar főnöke lenni. Útja Bala
tonfüreden és Kecskeméten át a szovjet hadsereghez vezetett. Életének és tevékenységé
nek nem kevésbé érdekes szakasza már az új vi lághoz kapcsolódot t . Ennek megírását 
nem tartottuk feladatunknak, mert erről Ötvös István kitűnő, meggyőző erejű tanulmá
nyából értesülhet az érdeklődő. 

Lóránd Dombrády 

JÁNOS VÖRÖS, CHIEF OF STAFF OF THE ROYAL HUNGARIAN ARMED FORCES 
IN THE PERIOD OF HUNGARY'S GERMAN OCCUPATION, 

19 APR IL TO 16 OCTOBER 1944 

Summary 

János Vörös, Chief of Staff of the Royal Hungarian Armed Forces during Hungary's German 
occupation in 1944, was appointed to this position by Regent Miklós Horthy, at the request of 
Ambassador Veesenmayer, the plenipotentiary representative of the Third Reich. Treating the 
available sources critically, the author of the study follows Vörös's career from 1941 to October 
1944, when he went over to the Soviet troops. 

Vörös, the commander of the 2nd Motorised Brigade deployed at the Soviet Front, was ap
pointed the head of the Operational Group of the General Staff by Chief of Staff Ferenc Szom
bathelyi in 1941. In 1943, he became the head of the Department of Supplies in the Ministry of 
Defence. In the abovementioned positions, he became known for his pro-German feelings and ori
entation, and at the same time he made approach to a group of Hungarian military leaders related 
to the extreme right. Concerning his views on himself and the role that Hungary played in the war, 
he came into conflict with Szombathelyi and retired from his position. Subsequent to his return 
from his sick-leave in November 1943, he commanded the II Corps and turned out to be an advo
cate of lighting along with the allies. 

After the German occupation of the country, German Ambassador Veesenmayer and German 
Military Attache Greiffenberg forced Regent Miklós Horthy to appoint János Vörös, rather than 
his own nominee Géza Lakatos, the Chief of Staff, which he did on 19 April 1944. Later Vörös 
was also promoted to the rank of General. His appointment resulted in the aversion of the General 
Staff, but he was ambitious enough to disregard it and to take the opportunity, despite the expected 
heavy losses and the danger of utter defeat, i.e. the prospects of fighting on alongside the Germans. 
As the Chief of Staff, he tried to protect Hungarian interests in the course of the military opera
tions in the foreground of the Carpathians and in Transylvania, striving to retain Hungarian com
mand in spite of German opposition. Afraid of the consequences of Soviet occupation, he rejected 
a ceasefire and supported the continuation of fighting. He soon realised, however, that the regent 
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and his narrow circle turned to the Allies for an armistice, and that he had been left out of the plan, 
owing to his reputation for having a pro-German attitude. At the same time, his subordinates in the 
General Staff established relations with the Hungarian Nazis behind his back, and made prepara
tions for resistance in case an armistice was proclaimed. Regent Horthy's declaration on 15 Octo
ber took him by surprise. He neither had taken part in its wording, nor had he prepared frontline 
troops for it. His subordinates, on the other hand, ordered the troops in his name, but without his 
knowledge, to continue fighting. With the permission of the Germans and Minister of Defence 
Beregfy he travelled to Balatonfüred. Having been afraid of getting arrested, he went over to the 
Soviets from there. 

Lóránd Dombrády 

JÁNOS VÖRÖS, CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE ROYALE HONGROISE 
LORS DE LOCCUPATION A L L E M ANDE DE LA HONGRIE 

(19 AVRIL 1944- 16 ОСТОВ RE 1944) 

Resume 

A la demande de Veesenmayer, plénipotentiaire du Reich en Hongrie, János Vörös fut nőmmé, 
par le gouverneur Miklós Horthy, chef d'état-major de l'Armée royale hongroise. Par un traite-
ment critique des sources disponibles, l'auteur de l'étude suit le parcours de Vörös de 1941 ä octo-
bre 1944, date ou Vörös passe aux troupes soviétiques. 

En 1941, le general de la 2 е brigade motorisée combattant au front soviétique fut nőmmé, par le 
chef d'état-major Ferenc Szombathelyi, chef du groupe des operations militaires de l'état-major. 
En 1943, i l devint le chef du groupe principal des moyens du Ministere de la Defense. II fut alors 
connu pour sa germanophilie et ses relations avec des Allemands et devint proche du groupe du 
commandement militaire qui entretenait des relations avec l'extreme droite. En opposition avec 
Szombathelyi au sujet de Г appreciation de son propre role et de l'engagement de la Hongrie dans 
la guerre, Vörös quitta son poste. De retour d'un congé de maladie, i l devint le commandant du 
deuxiéme corps d'armée des novembre 1944 ou il se montra favorable ä la lutte armée auprés des 
Allemands. 

Apres le début de l'occupation allemande, sous la pression de l'attaché militaire allemand 
Greiffenberg et de l'ambassadeur Veesenmayer, qui connaissait Vörös et le jugeait credible, le 
gouverneur finit par nommer Vörös - ä la place de son propre candidat Géza Lakatos - chef d'état 
major, le 19 avril 1944, puis colonel general. Cetté nomination ne plut pas aux offíciers généraux. 
Ambitieux, Vörös passa outre et accepta le poste malgré les lourdes pertes prévisibles dans la lutte 
aux cotés des Allemands et la défaite finale inevitable. Dans les combats au pied des Carpates et 
en Transylvanie, i l tenta, en sa qualité de chef d'état-major, de faire prévaloir les intérets hongrois 
dans les operations militaires et d'assurer le commandement par les Hongrois et се, en dépit de 
l'opposition allemande. Craignant les consequences de l'occupation soviétique, i l préféra poursui-
vre les combats au lieu de conclure un armistice. II dut toutefois constater que le gouverneur et son 
cercle restreint s'adresserent aux allies en vue d'un armistice sans associer ä la demarche Vörös, le 
germanophile peu credible. En merne temps, ses subordonnés d'état-major entrerent en contact 
avec les croix fléchées ä son insu et préparerent la resistance en cas de proclamation de l'armistice. 
Vörös fut surpris par la proclamation de Horthy le 15 octobre : i l ne participa ni ä sa redaction, ni ä 
la preparation des troupes au front. A son insu, ses subordonnés ordonnerent aux troupes, en son 
nom, de poursuivre les combats. Avec l'autorisation des Allemands et de Beregffy, il se rendit ä 
Balatonfüred avant de passer aux Soviétiques par peur d'etre arreté. 



Lóránd Dombrády 

JÁNOS VÖRÖS AN DER SPITZE DES KÖNIGL. UNGARISCHEN HONVED-GENERALSTABS 
ZUR ZEIT DER BESETZUNG UNGARNS DURCH DIE DEUTSCHEN 

(19. APRIL 1944- 16. OKTOBER 1944) 

Resümee 

János Vörös war zur Zeit der Besetzung Ungarns durch die Deutschen im Jahre 1944 Chef des 
königlich ungarischen Honved-Generalstabs, der von Reichsverweser Miklós Horthy auf den 
Wunsch des Reichsbevollmächtigten und Gesandten Veesenmayer hin ernannt wurde. Der Verfas
ser der Studie verfolgt den Weg von Vörös unter kritischer Handhabung der zur Verfügung ste
henden Dokumente von 1941 bis Oktober 1944, als er zu den sowjetischen Truppen hinüberging. 

Der Kommandant der an der sowjetischen Front kämpfenden 2. Kraftfahrzeug-Brigade wurde 
1941 vom Chef des Generalstabs, Ferenc Szombathelyi, zum Chef der Operationsabteilung des 
Generalstabes ernannt. 1943 wurde er Leiter der Abteilung der materiellen Versorgung im Minis
terium für Landesverteidigung. In diesen Positionen wurde er für seine Freundschaft und Bezie
hung zu den Deutschen bekannt; gleichzeitig kam er der Gruppe der Armeeführung nahe, die eine 
Beziehung zur Extremen Rechten pflegte. Vörös kam bei der Beurteilung und Bewertung seiner 
eigenen und der Kriegsrolle Ungarns in Widerspruch mit Szombathelyi und verließ daraufhin sei
nen Posten. Aus seinem Krankenurlaub zurückkehrend wurde er ab November 1944 zum Kom
mandanten des I I . Korps, wo er sich als Anhänger des gemeinsamen Kampfes mit den Alliierten 
erwies. 

Der Reichsverweser ernannte nach der deutschen Besetzung am 19. April 1944 János Vörös -
auf Druck des deutschen Gesandten Veesenmayer und des Militärattaches Greiffenberg, die ihn 
aus früherer Zeit kannten und für verlässlich hielten - anstelle seines eigenen Kandidaten, Géza 
Lakatos zum Chef des Generalstabs, später dann zum Generalobersten. Die Ernennung von Vörös 
rief beim Generalstab Missgunst hervor. Der ehrgeizige Vörös setzte sich darüber hinweg und ü-
bernahm die ihm zugefallene Möglichkeit trotz der zu erwartenden schweren Verluste des gemein
samen Kampfes mit dem deutschen Verbündeten und des unabwendbaren endgültigen Zusam
menbruchs. Als Chef des Generalstabs versuchte er im Laufe der Kämpfe im Karpatenvorland, 
später in Siebenbürgen - trotz des deutschen Widerstandes - in den Operationen die ungarischen 
Interessen geltend zu machen und die ungarische Führung zu gewährleisten. Er selbst sprach sich -
aus Angst vor den Folgen der sowjetischen Besetzung - anstelle des unabwendbaren Waffenstill
standes für die Fortsetzung des Kampfes aus. Er musste jedoch rasch erfahren, dass sich der 
Reichsverweser und sein enger Kreis im Interesse des Waffenstillstandes an die Alliierten wand
ten, und ihn, den unzuverlässigen Freund der Deutschen nicht darüber informiert hatten. Gleichzei
tig knüpften seine Eingeteilten im Generalstab Kontakte zu den Pfeilkreuzlern und bereiteten für 
den Fall der Proklamierung des Waffenstillstandes einen Widerstand vor. Die Proklamation von 
Horthy vom 15. Oktober kam für ihn schließlich unerwartet. Vörös nahm an der Formulierung die
ser und an der Vorbereitung der Fronttruppen nicht teil. Seine zugeteilten Subalternoffiziere befah
len den Truppen in seinem Namen und ohne sein Wissen die Fortsetzung des Kampfes. Vörös reis
te schließlich mit der Erlaubnis der Deutschen und von Beregffy nach Balatonfüred, von wo er -
aus Angst vor der Festnahme - zu den Sowjettruppen hinüberging. 



Лоранд Домбради 

ЯНОШ ВЕРЕШ ВО ГЛАВЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВЕНГЕРСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ 
ХОНВЕДСКОЙ АРМИИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ ВЕНГРИИ 

С 19 АПРЕЛЯ ПО 16 ОКТЯБРЯ 1944 ГОДА 

Резюме 

Во время немецкой оккупации  1944  года Вереш Янош был назначен регентом Венгрии 
Хорти Миклошем - по желанию полномочного имперского посла Германии в Венгрии Вее-
зенмайера - начальником Генерального Штаба венгерской королевской хонведской армии. 
Автор исследования, сохраняя критический подход к имеюбщимся в распоряжении источ
никам, анализирует военный путь генерала Вереш с  1941  до октября  1944 года, когда Вереш 
перешел на сторону советских войск. Командуцющего 2-ой мотострелковой бригады, 
воюющецй на советском фронте, начальник генерального штаба венгерской армии Сомбат-
хейи Ференц в  1941  году назначает начальником Оперативного Управления Генерального 
Штаба, затем в  1943 году он становится начальником Главного Управления иптериального 
обеспечения Министерства Обороны. На этих должностях он стал известным благодаря 
своим дружественным отношениям и связям с немцами т одновремкенно сближается с 
группой крайних правых гиаьных рфицепрв армии. Генерал Вереш в оценке своей собст
венной роли и роли венгерских хонведов занял противоположную Сомбатхейи плозицию и 
оставляет свой пост. Возвратившись после болезни из отпуска он с ноября  1944 года стано
вится командующим I I корпуса, где он проявлят себя сторонником совместных военных 
действий на стороне союзщников. 

После оккупации немцами Венгрии под давлением немецкого военного атташе 
Грейффенберга т немецкого посла Веезенмайера , который считал надежным вен
герского генерала Вереша , регент в конце концов  19 апреля 1944 года вместо гене
рала Л а к а тош Геза назначает начальником генерального штаба Вереша Я н о ш а 
присваивает му воинское з вание генерал -полковника . Это назначение вызвало не
довольство всего венгерского генералитета. Че столюбивый Вереш сумел преодо
леть собственный страх и несмотря на вероятные т яжелые потерит и низбе зжный 
разгром , ожидавшие его в перспективе , п ринимает это назначение . Будучи началь 
ником Генерального Штаба он в ходе боев , которые велись у подножя Карпат , а 
затем и в Трансильвании , а также в дальнейших военных операциях , он вопреки 
сопротивлению немцев пытается осуществлять интересы венгров и обеспечить 
венгерское управление действиями . Он сам , боясь последствий советской оккупа
ции ,  вместо заключения неизбежного перемирия стоит за п родолжение боев . 
Вскоре емуц придется понять , что регент Хорти и его узкое окружение в интересах 
заключения перемирия обращаются к западным союзникам , однако к э тим перего
ворам его - как неблагонадежного друга немцев  - уже не привлекают . В то же 
время его подчиненные в генеральном штабе за его спиной устанавливают связи с 
фашистами и готовятся к сопротивлению в случае п рово зглашения перемирия . 
Прово зглашение перемирия Хорти  15 октября 1944  года его заставляют врасплох . 
Он не участвует в формулировке договора о перемирии , в подготовке войск фрон 
та. Его подчиненные от его имени и без того, ч тобы он имел сведения об этом , 
прика зывают войскам продолжать бои . С разрешения немцев и Берегффи он вы 
езжает в Б алатонфюред и, опасаясь ареста, переходит на сторону советских войск. 


