
KÖZLEMÉNYEK 

EMLÉKEZÉS AZ ORSZÁG NÉMET MEGSZÁLLÁSÁBA 
(1944. március 19.) 

KÁDÁR GYULA* 

Szégyenletes évfordulóhoz közeledünk. Most lesz 30 éve, hogy az 
ellenforradalmi rendszer nagy szövetségese, a hitleri Németország 
megszállta Magyarországot, meggyalázta és látszólagos függetlenségét 
is kíméletlenül eltaposta. 

1944. március 19. — erről emlékezem meg. Nem a történész doku
mentumokkal alátámasztott gondosságával, de nem is átlagos átélé
sek tükrében, hanem az események idején betöltött szolgálati állá
som révén tudomásomra jutottak és tapasztaltak alapján. 

Március 19-ének krónikáját nem kezdhetjük ezzel a nappal. Az 
események nem önállósíthatok, a történések összefonódnak, mint a 
lánc karikái. így a megszállás ténye sem volt más, mint következmé
nye az ellenforradalmi rendszer háborús politikájának. Ezért röviden 
vissza kell térnünk az előzményekre. 

Horthy-Magyarország az 1941-ig elért német politikai és katonai si
kerek bódulatában, társadalmi rendszerének megfelelően, revíziós 
vágyainak közvetett úton feltételezett megvalósulásától sarkallva, ön
kéntesen belépett a Szovjetunió elleni német háborúba, nem kétel
kedve, hogy a nagyra értékelt német hadsereg azt villámháborúként 
hamarosan és sikeresen befejezi. 

A szovjet hadsereg nem várt és megdöbbentő hatású ellenállása már 
1942 késő tavaszán a felsőbb magyar politikai körökben — és egyes 
magasabb katonai vezetők szélesebb látókörű tagjainál is — megin
gatta a német végső győzelembe vetett hitet, kétségek jelentkeztek. 
Kétségek jelentkeztek, de remények is maradtak. Remények abban, 
hogy a német hadsereg a szovjet csapatokkal szemben eredményesen 
fog harcolni és nem ezen az arcvonalon roppan össze, hanem ezt a 

* Kádár Gyula, volt vezérkari ezredes, 1942. májusában került a Vezérkari Főnökségre, 
osztályvezetői beosztásba. A háborúban bekövetkezett fordulat és a „tengelytörés" után, 
amikor bizonyos vonatkozásban a német—magyar viszony megromlott és a politikai vezetés 
is ösvényeket keresgélt a lazításra, 1943. augusztus elsején megbízták a vezérkar 2. osztá
lyának vezetésével. Értékeléseiben és elemzéseiben mindig a tárgyilagosságra törekedett. 
Nem tartozott a németbarát tiszti csoporthoz. Kapcsolata volt Bajcsy-Zsilinszky Endrével 
is. Az ország német megszállása után — németellenes magatartásáért — letartóztatták, a nyi
lasok 1944. őszén Sopronkőhidára vitték. — A szerk. 
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nyugati hatalmak bekövetkező támadása fogja meghozni, ami egyet 
jelent azzal, hogy Magyarország területe kívül marad a harcokon. így 
a meglevő társadalmi rendszer — szükség esetén valamicske módosí
tásokkal — továbbra is megmarad. Ennek az elképzelésnek hite és 
megvalósulásának vágya határozta meg a szovjet elleni háborúban 
való további részvételt. 

1942 májusában kerültem vidéki beosztásból a Vezérkari Főnök
ségre, mint a 6. osztály vezetője. Jelentkezésemkor Szombathelyi Fe
renc — a vezérkar főnöke — már kifejezte aggályait, nem hitte a győ
zelmet és Magyarország további részvételét csak az elkerülhetetlen 
mértékre korlátozottan tartotta célszerűnek. Fejitegetései szerint csak 
óvatosan, mintegy fal mellett haladva szabad a további lépéseket meg
tenni, a magyar hadsereg erőit tartalékolni kell, hogy a háború utolsó 
fázisában 1918 megismétlődését meg lehessen akadályozni. 

1942 júliusban Kállay Miklós miniszterelnök fogadott. A németek 
győzelmében Szombathelyihez hasonlóan kételkedett. Kijelentette, hogy 
politikájában Bethlen István véleményéhez igazodik, amely szerint: 
Magyarországnak az lenne az érdeke, hogy ezt a háborút megnyer
jék a németek, ez azonban teljesen valószínűtlen, ezért abban nem 
szabad teljes erővel résztvennünk. 

Ezeknek és több más jelentős politikus általam ismert hasonló hely
zetmegítélésének ellentmond a kormány és a vezérkar tevékenysége. 
A 2. hadsereg felvonulóban volt, a rendelkezésre álló összes eszkö
zök igénybevételével és személyes nyilatkozatokkal hirdették a hábo
rúban való részvétel szükségességét; a hősi helytállást, a németek 
gazdasági és egyéb kívánságait teljesítették. Ezt a magatartást a már 
említett elképzelés magyarázza. A háború végső és előreláthatólag 
nem győztes befejezésétől függetlenül — a szovjet csapatok előretö
résének megakadályozását osztályérdekből fontosnak tartva — a né
metek harcát Magyarország érdekében állónak minősítik. A szándé
kolt erőtartalékolás időpontját még nem látták elérkezettnek. 

A sztálingrádi csatavesztés, a doni arcvonal felbomlása, vele a 2. 
magyar hadsereg megsemmisülése, majd a szovjet erők további elő
nyomulása az eddigi kétségeket elmélyítette és most már a részvétel 
bizonyos korlátozását és valamiféle kiút keresését tette indokolttá. 
A magyar államvezetés újabb, arcvonalban harcolni hivatott csapatot 
már nem küld ki — igaz, hogy ha akarna sem tudna, mert nincs fel
szerelés és a németek sem tudnak adni. Csupán rosszul felszerelt és 
hiányosan képzett megszálló csapatokat küldenek. Ezt a németek, a 
magyar hadsereg felkészületlenségének ismeretében kénytelenek tudo
másul venni. Kállay tudja, hogy a nyugati hatalmak, bár tagjai az 
antifasiszta koalíciónak, nem igaz barátai a Szovjetuniónak és a kom
munizmus ellenségei. Teleki Pál nyomdokában, az osztályérdekeknek 
megfelelően, a kivezető utat nyugat felé keresi. Tapogatózó lépések 
megtételére ad politikusoknak, követségeknek, magánszemélyeknek 
megbízást, amelyéket azonban hivatalos meghatalmazással nem tá
maszt alá. Ezeknek a lépéseknek célja: tudatosítani, hogy Magyaror
szág csak a Szovjetunió és ezzel a bolsevizmus ellen visel háborút, 
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azt is inkább kényszerből. A nyugati hatalmak ellen harcolni nem haj
landó, adott pillanatban velük szemben kapitulál, a német követelé
seknek a lehetőség határain belül ellenáll. Megtudni: Magyarország 
mire számíthat a szövetséges hatalmak győzelme esetén, megtarthat
ja-e megnagyobbodott területét? Törökországban, Svájcban, Stock
holmban voltak ilyen tárgyalások, komoly megállapodások és ered
mények nélkül. Jellegülk nem más, makit a mentegetőzések mellett 
egy-egy elképzelt helyzet bekövetkeztekor aktivizálódó ígéret. 

1943 májusában UHein-Reviczky Antal sajtófőnök közölte velem, 
hogy a törökországi tárgyalások során az amerikaiak ismételten azt 
kívánják, hogy magyar katonai megbízottakkal tárgyalhassanak, mert 
a háborúban a katonai kérdések a fontosabbak. Szombathelyit sikerült 
rábeszélni, hogy egy tisztet elküldjünk Törökországba. Ütbaindítását 
azonban Kállay megtiltotta. Azzal az indokkal, 'hogy ő mint politikus 
tárgyalgathat, ha ezt a németek megtudják, legfeljebb megbukik, de 
a katonák tárgyalását árulásnak minősítenék, aminek beláthatatlan 
következményei lennének. Ez is mutatja a nagyfokú bátortalanságot, 
még a nyugati hatalmak irányában is. 

A németek számára ebben az időpontban csak a Szovjetunió had
seregének térnyerése és erősbödő támadásai voltak fontosak és okoz
tak gondokat. A Szovjetunió felé azonban magyar részről semmiféle 
kapcsolatkeresés nem volt — ami a német hadiérdekeket igazában sér
tette volna —, sőt ilyennek még a gondolata sem vetődött fel, így az 
általános hadihelyzet szempontjából nemhogy „árulás" nem volt, de 
tulajdonképpen érdemben semmi nem is történt. 

Feleslegesnek tartom bővebben részletezni azt a közismert tényt, 
hogy a Szovjetunió elleni háborút magyar érdeknek feltüntető hivata
los kormányzat mellett a feltétlen németbarát szélsőjobboldal milyen 
jelentős szerepet játszott ebben az időben és milyen sikeresen befolyá
solták a tömegeiket. Ezt sem a polgári baloldal, sem a haladó értelmi
ség, sem a föld alá kényszerített kommunisták, sem a már frontot 
járt és háborúból kiábrándult katonák nem tudták ellensúlyozni, mert 
minden német és háborúellenes megnyilatkozás útját a kormányzat 
elzárta. 

A németek kitűnően voltak tájékoztatva a magyar viszonyokról. 
Megfigyelőik, megbízottaik az ország minden jelentős apparátusában 
ott voltak. Ha máshol 5. hadoszlopról esik szó, úgy Magyarországon 
6., 7., 8. hadoszlopról is beszélhetünk. E hadoszlopok tagjainak köny-
nyű volt értesüléseket szerezni, mert Magyarország a pletyka és fecse
gés országa volt. Nem volt titok. így a németek pontosan ismerték az 
ország politikai áramlatainak, gazdasági és katonai helyzetének ke
resztmetszetét. Tudták, hogy jelentős számban vannak megbízható hí
veik; hogy a magyar hadsereg tisztikarára — főként a vezérkarra és 
magas vezetőkre — kevés kivételtől eltekintve mindenkor számíthat
nak; hogy a lakosság nagyobbik részénél a Szovjetuniótól való félelem 
hivatalos gerjesztése mennyire eredményes volt; hogy a baloldali, 
háborúellenes elemek háttérbe vannak szorítva és akcióképtelenek. És 
tudtak mindent — alaposan felnagyított formában — Kállay és támo-
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gatói kísérletezéseiről is. Bőségben levő barátaik ellenére is feltéte
lezték azonban és számoltak azzal, hogy a végső győzelembe vetett 
hit megingása, párosulva az általános hadihelyzet előrelátható romlá
sával előbb-utóbb arra vezethet, hogy a jelenleg még veszélytelen 
tapogatózások cselekvő lépésekre változnak. 

Ezért 1943 április végén Hitler Klessheimbe hívta Horthyt. Szemre
hányásokat tett: Kállay és kormánya tengely ellenes politikát folytat, 
nem bízik a végső győzelemben, Magyarország kivonja magát a hábo
rúban való részvételből, nem oldja meg a zsidókérdést. Név szerint em
lítette Szent-Györgyi professzort, Barcza követet, Frey újságírót, Ul-
lein-Reviczky sajtófőnököt, mint olyanokat, akik háború- és németel
lenes tevékenységet folytatnak. Horthy tagadta a felhozott vádakat és 
biztosította Hitler hűségéről és Magyarország kitartásáról. 

1943 nyarán Horthy — ifj. Horthy Miklóshoz fűződő baráti kapcso
lataim ismeretében — meghívott Kenderesre, ahol nyári pihenőjét tar
totta. Bizalmas beszélgetés közben kijelentette: nincs szándékában 
tovább véreztetni a nemzetet, a győzelemben nem hisz. Kényszer
helyzetben vagyunk. Sokan tanácsolják, hogy ki kell ugrani a háború
ból, de senki nem tudja megmondani — hogyan? Azt nem teheti, 
hogy kiáll a Vár erkélyére és elkiáltja: Átálltam! A németek 24 órán 
belül Szálasit hoznák. Hitler támadja Kállayt, pedig az jól csinálja a 
politikát, ezt úgy Nyugaton, mint a semleges országokban elismerik. 
Egyelőre várni kell. Sok a német származású és a német érdekek sze
rint politizáló tiszt, amint eljön az ideje, személycseréket csinál — 
most még korai, mert a németek erre is felfigyelnének. 

Horthy bizalmas nyilatkozatai ugyancsak ellentétesek nemcsak a 
pillanatnyi, hanem a későbbi magatartásával is. Ezt némileg magya
rázza, hogy egy háborúban álló nemzet feje, csak akkor mondhatja ki 
nyíltan, hogy nem hisz a győzelemben és értelmetlennek tartja a to
vábbi harcot, ha egyben be is fejezi a háborút, mert ugyan melyik 
hadsereg volna hajlandó tovább harcolni, ha vezetője a háború vesz
tést kimondja? Horthynak a Szovjetunió elleni háború befejezése — 
és az ez irányú radikális cselekvés — valójában nem is volt szándéká
ban, az „egyelőre várni kell" csakis a nyugati szövetségesekre vonat
koztatható. 

1943. július 10-én az angolszászok partraszálltak Szicíliában, július 
25-én Mussolini megbukott. Magyarországon a kormányzatban és a 
felső katonai vezetésben zavar keletkezett. Nem lehetett tudni, hogy 
az események hová fejlődnek. Számolni lőhetett azzal, hogy a szövet
ségesek Olaszországon át sikeres offenzívát indítanak, esetleg a Bal
kánon is partraszállnak és ezzel lehetővé válik Magyarország részére 
a nyugati hatalmak előtti kapituláció. Viszont félni kellett attól, hogy 
egy idő előtti cselekvés esetében Magyarországot a németek megszáll
ják, őket maradéktalanul kiszolgáló kormányt alakítanak, aminek fel
tételei nagyon is adva voltak. Egyébként Horthy klessheimi látoga
tása óta a német megszállástól való félelem állandóan felmerült a kor
mánykörökben, anélkül azonban, hogy a megszállás elhárítására akár
csak szellemi előkészítés is szóba került volna. 
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Kállay több ízben tárgyalt a nyugati orientáció hazai híveivel. A 
megbeszélések alapján a kivárás politikája mellett határozott. Annyi 
mégis történt, hogy most már határozott meghatalmazással Törökor
szágba küldte Veres Lászlót. Feladata volt felelős angol diplomaták
kal közölni, hogy Magyarország nem áll ellen a nyugati csapatoknak, 
ha azok .az ország határát elérik, és szembefordulnak a németekkel. 

A Szovjetunió felé most sem történik semmiféle kapcsolatkeresés, 
semmiféle változás sincs az ez irányú háborús cselekedetek terén sem. 

1943. augusztus 1-én a vezérkari főnök parancsára át kellett ven
nem a VKF 2. osztály vezetését. Szombathelyi közölte, hogy miután 
a tengely törése bekövetkezett, „a part szakadt", rövidesen elkövet
kezhet az idő, amikor Magyarországnak is követnie kell az olasz pél
dát. Erre már most fel kell készülni, kapcsolatokat kell kiépíteni a 
nyugati hatalmak felé. Ebben a tevékenységben a VKF. 2. osztálynak 
közre kell működnie, elődömet — ismert németbarát beállítottsága 
miatt — erre a feladatra nem tartja alkalmasnak. 

Az olaszországi helyzetet a németek hamarosan kiegyensúlyozták. 
Magyarországon sem politikai, sem katonai téren elhatározó lépések 
nem történtek, az eddigi helyzet változatlan maradt. Kállay továbbra 
is kitartott az óvatos politika mellett, mindig szem előtt tartva a né
met megszállástól való félelmet. Megelégedett bizonyos, inkább jelen
téktelen német igények megtagadásával és azzal, hogy a Veres László 
törökországi tárgyalásai alapján létrejött, későbbi időpontban cselek
vést kívánó megegyezés betartását vállalta. Kállay tudtával, Szom
bathelyi beleegyezésévei a törökországi magyar katonai attasé is foly
tatott közreműködésemmel tárgyalásokat amerikai közegekkel, ezek 
azonban semmiféle konkrét megállapodásra nem vezettek. A németek 
viszont erről is tudomást szereztek. 

1943 szeptemberben a németek megismételték egyik előbbi kíván
ságukat, azt, hogy Magyarország adjon hadosztályokat a jugoszláviai 
partizánok ellen. Ehhez Szombathelyi a kormány megkérdezése nélkül 
hozzájárult. Ezt azzal indokolta, hogy a Balkánra küldendő hadosztá
lyok hadseregparancsnokává Náday István vezérezredest szándékozik 
kinevezni, aki náciellenességéről volt ismert, azzal a bizalmas utasí
tással, hogy az angolszászok partraszállása esetén, hadseregével azon
nal álljon át azok oldalára. Előnyösnek tartotta a csapatok küldését 
azért is, mert a németek ígérete szerint kb. kétszer akkora erőt en
gednének vissza a szovjet területen levő megszálló erőkből, mint 
amennyit a Balkánra küldenénk. 

Kállay és Ghyczy külügyminiszter — majd Horthy is — nem értet
tek egyet Szombathelyivel. Azzal indokolták, hogy Magyarországnak a 
háborúban a Szovjetunión kívüli más irányú érdekeltséget vállalnia 
nem érdeke, a balkáni angolszász partraszállás ez idő szerint bizony
talan, erről megbízható hírek nincsenek, a nehéz hegyes terepen a 
magyar csapatok nagyobb veszteségeket szenvednének, mint a szov
jet területen levő megszálló csapatok. 

Szombathelyi a német főhadiszállásra ment tárgyalni. Űtbaindulása 
előtt határozott parancsot kapott, hogy a németek kérelmét tagadja 
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meg, de igyekezzék elérni legalább a megszálló csapatok egy részé
nek kivonását. 

A főhadiszállása látogatásnál Szombathelyi kíséretében voltam. Meg
érkezésünkkor Hitler már tájékozott volt balkáni kívánságainak a ma
gyar politikai oldal részéről történt elutasításáról. Ezért a kérdést szóba 
sem hozta, a megszálló csapatok erejének csökkentéséhez pedig nem 
járult hozzá. Szidalmazta az olaszokat és félreérthetetlen célzásokat 
tett az árulókkal szembeni kíméletlen eljárás szükségességéről és a 
gyengeséget mutató saját katonai parancsnokok megbüntetéséről. Kei-
tel vezérezredes — a német véderő vezérkari főnöke — az ebéd alatt 
ugyancsak érezhetően nekünk címzetten hangoskodott az olasz árulás 
megtorlásáról, mondván, hogy ha a „Mandolin Armee" nem akart 
harcolni, most majd beledögölhet a kényszermunkába. 

Szombathelyi hosszasabban beszélgetett négyszemközt Zeitzler ve
zérezredessel, a német szárazföldi csapatok vezérkari főnökével. Be
szélgetésének egyes részleteit ismertette velem. Szombathelyi szerint 
Zeitzler panaszkodott nehéz helyzetére. Nincs elég erő a szovjet 
csapatok feltartóztatására, Hitler és Keitel nem teljesítik újabb csa
patok küldésére irányuló kérelmeit. Elképzelésük az, hogy a háború 
első időszakában megszerzett területnyereség adja meg a győzelmes 
befejezés lehetőségét. A megszerzett területeket — ha az elkerülhe
tetlen — csak súlyos harcok árán, lépésről lépésre, halogató védelem
mel, közbeiktatott támadásokkal karöltve adják fel. Ez a Szovjetunió
nak sok veszteségébe kerül és hosszú ideig tart. A visszavonuló har
cok mehetnek a német határokig, az időt tehát a terület biztosítja. Ez 
idő alatt ugyanis meg kell indulnia a nyugatiak inváziójának, ez pedig 
feltétlenül kudarccal végződik az angolszászok részére, mert támadá
suk elhárítására jól felkészültek. A kudarcot az angolok politikailag 
súlyosan megsínylik, remélhető, hogy hajlandók lesznek a béketárgya
lásokra. A Nyugaton befejeződő harcok után a német csapatok zömét 
átdobják Keletre, a szovjet erőkkel szemben fölénybe kerülnek, of
fenzíválba mennek át és győznek. Zeitzler ezt az elméletet — Szom
bathelyi szerint — ostobaságnak tartotta. 

A mi szempontunkból — értve alatta 'megszállásunk kérdését — 
mindez annyiban fontos, hogy a német legfelsőbb hadvezetés már eb
ben az időben számolt azzal, hogy csapatainak vissza kell vonulni és 
a Németország előterét képező Magyarország előreláthatólag harcok 
színterévé válik. 

Szombathelyi németországi látogatása után Pappenheim tábornok 
— a budapesti német katonai attasé — jelentést szerkesztett főhadi
szállása részére. Ez a jelentés a kezünkbe került. Pappenheim meg
írta, hogy bár a magyar katonai vezetés (Szombathelyi, Csatay) a bal
káni csapatküldésre irányuló kérelem teljesítése mellett foglalt állást, 
azt a Kállay-kormány nem engedélyezte. Ebből is látszik, hogy Ma
gyarország politikai vezetése ki akarja vonni magát a közös hadviselés 
követelményei alól és amint arra alkalom nyílik, kilép a háborúból. 
Javasolta, hogy az esetleges visszavonulásoknál ne engedjék a ma
gyar megszálló csapatokat a magyar határok felé, a továbbiakban 
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azokat csak német csapatok közé beékelten alkalmazzák, mert fennáll 
annak a lehetősége, hogy adódó alkalommal átallnak a szovjet csapa
tok oldalára. 

Nem sokkal az ismertetettek után — kb. 1943. októberben — egy 
szigorúan bizalmas magánlevelet kaptam a pozsonyi magyar katonai 
attasétól: Lipcsey-Magyar Sándor vezérkari alezredestől. (A külföldi 
katonai attasék a VKF. 2. osztály vezetőjéhez voltak utalva.) Közölte, 
hogy van egy német ismerőse, akinek jó összeköttetései vannak a 
német náci pártban. Az illető Pozsonyban járt és elmondta neki, hogy 
elhatározták Magyarország megszállását, amit 1944. február végén, 
vagy március elején szándékoznak végrehajtani. 

A levélben foglaltakat kétkedések nélkül elhittem. A szovjet csapa
tok állandó előnyomulása következtében tisztán állott előttem, hogy 
német hadászati érdek Magyarország területét a maguk számára meg
bízhatóvá tenni még akkor is, ha ez a terület egyelőre csak hadtáp
területté válik. Ezt a száraz katonai indokot nem tette jelentéktelenné 
Magyarország kormányzatának készsége a Szovjetunió elleni hadvi
selésre, mert a németek ismerték a kormányt egyre jobban szorító 
háborúellenes erők állandó növekedését és Kállay tapogatózásait. Ma
gyarország nagyobb gazdasági segítségére is szükségük volt. A magyar 
szélsőjobboldalról és a hátországi németbarát magasabb rangú tisz
tektől — akik szép számban töltöttek be vezető állásokat — gyakran 
lehetett hallani, hogy az lenne a helyes, ha a németek megszállnák 
az országot, rendet teremtenének, megoldanák a zsidókérdést, s akkor 
a háborúban teljes erővel lehetne részt venni. Szemérmetlen cikkek 
jelennek meg a magyar jobboldali sajtóban, hangoztatva, hogy az ut
cák tele vannak hadrafogható emberekkel, akiknek a fronton kellene 
lenniük. A Horthy—Kállay-rendszert állandóan mocskolják, mert sze
rintük elszabotálja a háborút és nyíltan árulásokat emlegetnek. Egyik 
hátországi hadosztályparancsnok például jelenlétemben úgy nyilatkozik 
tábornoktársainak, hogy kénytelen azt javasolni tisztjeinek, lépjenek be 
az SS-be, mert másként nem tudják védeni hazájukat. Meggyőződésem, 
hogy az Imrédy, Szálasi és a többi jobboldali klikk emberei — a jó német 
összeköttetésekkel rendelkező tisztekkel együttműködve — nemcsak sür
gették, hanem egyenesen javasolták a megszállást. A magyar belpoliti
kai élet kuszáltságát jellemzi, hogy voltak olyan határozottan németelle
nes beállítottságú és a háborútól szabadulni akaró személyek is, akik a 
német megszállást kívánták. Ezek nem tartoztak a megszállást a háború 
érdekében szorgalmazó árulókhoz, hanem úgy okoskodtak, hogy a 
meglevő helyzetben Magyarország szempontjából az lenne a célszerű, 
ha valamilyen indokkal kiprovokálná a német megszállást, a provoká
cióval megnyerné a szövetségesek jóindulatát, ami pedig ezután kö
vetkezne, azért már a németek lennének felelősek. 

Mindezeknek tudatában, véleményem ismertetése mellett Lipcsey-
Magyar alezredes levelét mindazokkal közöltem, akik intézkedésekre 
hivatottak. Meglepetésemre a hírt senki nem vette komolyan. Latol
gatták ugyan, de nem hitték. Még leginkább Keresztes-Fisoher belügy
miniszter hitte el és megígérte, hogy saját szervei útján is igyekezni 

6 Hadtörténelmi közlemények — 81 — 



fog további információkat szerezni és mindent megtesz, hogy a kor
mány komolyabban foglalkozzék a kérdéssel. Szombathelyi sem sokra 
értékelte a hírt. Utasított, írjak Lipcsey-Magyar alezredesnek, hogy in
formátorával tartson összeköttetést és azonnal értesítsen, ha valamit 
még megtud. 

Lipcsey rövidesen újabb levelet írt. Közölte, hogy értesülése szerint 
egy német megbízott Budapestre jön, a Hungária szállóban fog meg
szállni. Az a feladata, hogy Kéri Kálmán vezérkari ezredestől — akit 
az illető abból az időiből ismer, amikor Kéri Pozsonyban katonai at
tasé volt —, olyan tábornokok és magasabb rendfokozatú vezérkari 
tisztek nevét próbálja megtudni, akik a német megszállás után a hon
védség kulcspozícióinak betöltésére alkalmasak lennének. A levéllel 
ugyanazon utakat jártam végig, mint az előzővel. Most sem találtam 
több megértésre. 

Szombathelyi utasítására Kéri Kálmánnal közöltem a levél tartal
mát. Tudtam, hogy megbízhatóan nem németbarát és nem tartozik a 
szélsőjobboldali katonatisztekhez. Megbeszéltük, hogy a neki feltett 
kérdések megválaszolása elől kitér és inkább igyekezni fog a megszál
lásra vonatkozólag minél többet megtudni. 

A német tényleg megérkezett. Keresztes-Fischer a határ átlépésétől 
kezdve állandóan figyeltette. Valóban találkozót kért Kéri Kálmántól, 
aki megbeszélésünk szerint nem adott neki felvilágosításokat, de any-
nyit megtudott, hogy a megszállást valóban elhatároztak. 

Az eset jelentésekor ismét csak közömbösséget tapasztaltam. Gsatay 
honvédelmi miniszter: ,,Ugyan, ugyan, dehogy fognak megszállni, 
van a németeknek elég más gondjuk, minden emberükre szükség van 
a fronton!" Kállay: „Nem is szabad beszélni róla, nehogy a németek 
fülébe jusson, hogy mi magunk is gondolunk ilyenre." Szombathelyi 
napjainak hangulata szerint hol lehetségesnek tartja, hol kizártnak. 
Keresztes-Fischer belügyminiszter az egyetlen, aki biztosra veszi a 
megszállás bekövetkeztét. Információi szerint egyre több és több né
met szivárog be az országba, különböző címeken. Ezek mindenről tá
jékozódnak, személyekről, gazdasági helyzetről, hangulatról. A német 
követségen gyakran jelennek meg magas rangú magyar tisztek. Tudo
mására jutott, hogy egy Weesenmayer nevű német inkognitóban Bu
dapesten tartózkodik, és szélsőjobboldali politikusokkal tárgyal. Tud
ta, hogy a „Standard" gyár tisztviselőinél (Szentimrey Félix és úgy 
emlékszem Kocsis nevű mérnök) politikai vacsorák vannak, amelye
ken Imrédy, Rácz Jenő, Vörös János és mások — politikusok és kato
nák — részt vesznek. Utólag tudjuk, hogy Weesenmayer tájékozódása 
alapján terjedelmes beszámolót készített, amelynek végső konklúziója, 
hogy Magyarországot Horthy beleegyezésének kieszközlésével, az or
szág szuverenitásának látszólagos megtartása mellett, meg kell szállni. 

A bőven rendelkezésre álló adatok ellenére azonban sem politikai, 
sem katonai oldalról az elhárítás érdekében nem történik semmi. A 
kormányzat lapult. 

Keresztes-Fisoher belügyminiszter töpreng. Többször beszél velem 
a megszállás kérdéséről. Egyszer véleményemet kérte elképzeléséről. 
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Eszerint a magyar kormány, élén a kormányzóval, repülőgépen elhagy
ná az országot és Nyugaton mint ellenkormány működne, Magyar
országon Szombathelyi vezetésével katonai diktatúra venné át a ha
talmat, amellyel ők titokban összeköttetésben maradnának és Szom
bathelyi utasításaik szerint járna el. Az elképzelést értéktelennek tar 
tottam. A süllyedő hajóról elmenekültek szavára senki nem adna, 
Szombathelyi pedig a németek szoros felügyelete mellett tehetetlen 
lenne. 

A honvédségre nem lehetett számítani. A meglevő magasabb parancs
noki viszonyok mellett semmi esetre sem. Számos személy említésével 
lehet ezt bizonyítani. Csak egy jellemző példát említek: Vörös János al
tábornagy — ez időben a Honvédelmi Minisztérium anyagi főcsoport
főnöke és vezérkari körökben jelentős befolyással rendelkezett — 1944. 
januárban emlékiratot szerkesztett a vezérkari főnök részére. Ebben 
azt fejtegette, hogy semmi kétség nem lehet a németek győzelmében, az 
átmeneti nehézségeket le fogják küzdeni. Mély sajnálattal állapítja meg, 
hogy a magyar kormány mind jobban eltávolodik a németbarátságtól és 
nem akar részt venni azzal az erővel a háborúban, mint ahogyan képes. 
Bár tudatában van annak, hogy a vezérkar főnöke a politikai irányvál
tozásért nem felelős, mégis kötelességszerűen figyelmezteti, hogy a bal
ratolódásért a végén ő is felelni fog. Felkéri : befolyását vesse latba, hogy 
a magyar politika ne térjen le arról az útról, amelyik a nemzet jövője 
szempontjából egyedül helyes. 

Vajon Vörös János akkor is így írt volna, ha nem érzi maga mö
gött a hasonlóan gondolkodó magas rangú tiszteket? 

1944 február elején Szombathelyi a kormányzó és a kormány meg
bízásából ismét a német főhadiszállásra utazott. Megbízatása: kérje 
meg Hitlert, hogy a magyar megszálló csapatok a Kárpátokba vonul
hassanak vissza, mert ha a szovjet csapatok elérik a Kárpátokat, ott 
az egész magyar hadsereg védekezni fog. 

Szombathelyi kíséretében részt vettem az utazáson. A főhadiszál
láson Szombathelyi Hitlerhez ment, Homlok Sándor tábornok — ber
lini magyar katonai attasé — és én pedig a vezérkar helyzetnyilván-
tartó irodájába. Itt bennünket egy igen komoly vezérkari ezredes 
fogadott, aki szépítgetések nélkül, tárgyilagosan ismertette a keleti 
front eseményeit és őszintén rámutatott erejük elégtelenségére. Semmi 
optimizmus, semmi végső győzelem. Ezzel szemben Szombathelyi igen 
bizakodó hangulatiban tért vissza Hitlertől. Elmondta, hogy amikor elő
adta kérelmét, Hitler fölényesen elutasította: „Ez a magyar kishitűség, 
hiszen ha én a Kárpátokig engedném az oroszokat, elveszíteném a há
borút." Megnyugtatta Szombathelyit, hogy 50 hadosztálya van tar ta
lékban, kiképzés alatt, ezzel tavasszal megindítja az offenzívát, en
nél neki a magyar csapatokra semmi szüksége nincs. Ezért a meg
szállók maradjanak ott, ahol vannak és továbbra is lássák el eddigi 
feladataikat. Homlok tábornokkal együtt állítottuk Szombathelyinek, 
hogy Hitler hazudott, mer t ha valóban meglennének az említett se
regtestek, a bennünket tájékoztató helyzetnyilvántartó legalábbis cél
zott volna rá és tartózkodott volna pesszimista nyilatkozatoktól. Szom-
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bathelyi, bár elgondolkozott az általunk mondottakon, úgy határo
zott, hogy otthoni beszámolójában a Hitlertől hallottakat adja elő, ezt 
tartja hivatalos tájékoztatásnak és nem azt, amit mi hallottunk. 

Itthon — ha nem is hitték el teljesen a hitleri ígéreteket — abban 
mégis bíztak, hogy a szovjet csapatok további előnyomulását a né
metek meg tudják akadályozni, s így Magyarország megszállására 
nem kerül sor. 

Ezzel a helyzetmegítéléssel nem értettem egyet. A megszállás ka
pott értesülés szerinti időpontja vészesen közeledett. A szovjet csapa
tok előnyomulása is folytatódott, a Nyugat felé irányuló kiútkeresé
sek viszont megrekedtek. Ezért megkértem a fiatal Horthyt, eszkö
zöljön ki számomra apjánál négyszemközti kihallgatást, ahol őszintén 
előadhatom aggodalmaimat. 

Rövidesen értesítést kaptam, hogy a kormányzó egyik vasárnap dél
előtt fogad. Jól felkészültem és elhatároztam, hogy teljes nyíltsággal 
elmondok mindent. A kihallgatás azonban nem úgy sikerült, mint re
méltem. 

Horthy nagyon barátságos volt, lehet, hogy fiától már megtudta, 
miről akarok beszélni. Alig engedett szóhoz jutni. Beszélt a „kiugrás
ról", amíg segítséget nem kap, nincs értelme, ö nem fél, Roosevelthez 
megvannak a jó kapcsolatai, személyesen is ismeri. Gyűlölettel beszélt 
Hitlerről. Szidta Imrédyt, akit veszedelmesebbnek tart Szálasinál, 
mert a magyar értelmiség egy része Imrédynek hisz, Szálasi mögött 
csak csőcselék van. A német megszállás kérdését pár szóval elintézte: 
,,Ha meg akarnak szállni, ellenállok, magam fogok a csapatok élére 
állni." Beszélt egyes tábornokokról, Kállayról, Albrecht főhercegről, 
Miklós fiáról, unokájáról — két és fél órán át. Inkább közbeszólások 
formájában tudtam elmondani: a német megszállás ellen fel kellene 
készülni, terveket készíteni, a honvédségben személycseréket végez
ni. Említettem, hogy román ellenálló körökkel kellene érintkezést 
keresni. Kézlegyintéssel elintézte: „Erről szó sem lehet, egyet jelen
tene az orosz megszállással." 

Nagyon deprimáltán távoztam. Tisztán éreztem, hogy a nemzet élén 
egy öreg ember áll, aki már szívesen szakítana az eddigi baráttal, de 
őt már csak az események fogják sodorni és menthetetlenül elsöpörni. 

1943 decemberben, jó későn és hosszas huzavona után megindult 
a haditörvényszéki vizsgálat az újvidéki gyilkosságok ügyében. A fő-
vádlottak — akiknek előzetes letartóztatását nem rendelték el — 
1944 február elején megszöktek. Az nem igaz, hogy a kormányzat 
vagy a katonai hatóságok tudtával, vagy beleegyezésével. A kor
mányzó parancsot adott az összes nyomozó szerveknek, hogy állapít
sák meg a szökés körülményeit. A VKF. 2. oszt. Def. alcsoportjának 
egyik nyomozója derítette fel, hogy a szökevények Albrecht főherceg 
segítségével, annak féltoronyi (Halbturrn) birtokán át távoztak Auszt
riába, ahol német közegek már várták őket. Keresztes-Fischer bel
ügyminiszter levelet írt Albrechtnak, közölte vele, hogy megbízható 
értesülése szerint részese a szöktetésnek, erre vonatkozólag magyará
zatot kér. Albrecht pár soros, semmiféle magyarázatot nem adó vála-
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szát Keresztes-Fischer megmutatta nekem. Ebben az volt, hogy „a 
feltett kérdésre rövid időn belül egy szomszédos nagyihatalom" fogja 
Keresztes-Fischernek megadni a választ. 

Ez talán már mégiscsak „megbízható" értesülés! Ennek ellenére 
nem történik semmi intézkedés. 

A kormányzat február végéig már nemcsak az általános hadihelyzet 
és a szélsőjobboldal mozgolódása alapján feltételezhette, hanem konk
rét adatok birtokában tudhatta, hogy a megszállás bekövetkezik. Módja 
volt olyan ellenintézkedésekre, mint a honvédség ellenállási tervei
nek kidolgozása, személycserék végrehajtása, általános nemzeti ellen
állás megszervezése stfo. Tálán még az is segített volna, ha a kor
mányzat nem meglapulva vár, hanem nyíltan közli a németekkel, 
hogy hírei szerint az ország megszállásának gondolatával foglalkoz
nak és bátran bejelenti, hogy ennek ellenáll. Valószínűsíthető, hogy a 
németek nem kockáztatták volna meg, hogy Magyarországon felfor
dulást idézzenek elő. A semmittevést nem lehet mással magyarázni, 
mint a társadalmi rendszer fenntartása érdekében a Szovjetunió elleni 
háború továbbfolytatásának akarásával és a nyugati segítség álmával. 

A február végén és március elején elért szovjet sikerek — már át
keltek a Dnyeszteren, egyes helyeken a Pruton is, és közeledtek a 
Kárpátokhoz — arra sarkallták Hitlert, hogy a már előbb elkészített 
megszállási t e rv — „Margarethe" fedőnévvel — végrehajtására kiadja 
az utasításokat. 

Március elején Szentmiklóssy Andor — a külügyminiszter helyet
tese — Kállay és Ghyczy külügyminiszter tudtával közölte velem, 
hogy rövidesen egy amerikai tiszt fog ejtőernyővel Magyarországra 
érkezni, előzetesen történt megállapodások alapján, akivel megbeszé
lésre kerül Magyarország háborúból való kiválásának kérdése. Utasí
tásokat adott a kiküldött fogadására, elhelyezésére, kezelésére, ame
lyeiknek végrehajtására az intézkedéseket megtettem. (Három amerikai 
tiszt érkezett ejtőernyővél március 16-án. Velük a tárgyalásokra már 
nem került sor, a bekövetkezett események miatt.) 

Minden valószínűség szerint a németek erről is értesültek, legalább
is erre mutatnak a háború után előkerült német dokumentumok. 
Weesenmayer egyik jelentése szerint: „becsületes magyar tisztek" tá
jékoztatták. Valószínűsíti ezt az is, hogy még az ejtőernyősök meg
érkezte előtt Füt terer német tábornok — a katonai attasé helyettese 
— már arról érdeklődött a VKF 2. osztályánál, hogy ők miért nem 
kaptak jelentést az ejtőernyővel leugrott tisztekről. (A megszállás után 
a németek közreműködésével szerkesztett és ellenem ez ügyben ki
adott vádiratban az áll, hogy tevékenységemből „háború idején a 
szolgálatra az a hátrány származott, hogy a német Véderő Magyaror
szágra bevonulni és itt a honvédséggel szemben kényszerintézkedése
ket foganatosítani kényszerült".) 

Március 8-án érkeztek az első hírek a szombathelyi III. hadtest
parancsnokság 2. osztályától, hogy Bécstől Délre német csapatössze
vonások történnek. Azonnal éreztem, hogy ez megszállásunkat jelenti. 
Szombathelyit kértem, intézkedjék a csapatok magatartására. Kétel-
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kedett megítélésem helyességében, szerinte a németek ezt az „ostoba
ságot" nem fogják elkövetni. Ujabb jelentések érkeznek. Egyik már 
azt is tartalmazza, hogy német távíró-osztagok akarták átlépni a ha
tárt vezetéképítés céljából és amikor a határőrség ezt nem engedte 
meg, kijelentették, hogy ,,pár nap múlva úgyis jövünk". Minden érke
zett jelentésről beszámoltam a kormányzó katonai irodájának, Kállay-
nak, a honvédelmi miniszternek. Semmi nem történt. A szombathelyi 
hadtestparancsnok, Bakay Szilárd altábornagy sürgeti a parancso
kat, egyik jelentésében gúnyosan írja: „Előttünk az orosz, há tunk 
megett a német, fejünk felett az angol, parancsokat kérek." Nem kap 
parancsokat. Kértem Szombathelyit, legalább annyit tegyenek meg, 
hogy ő a német katonai attasétól, Kállay pedig a német követtől 
kérjen magyarázatot. Szombathelyi előttem hívta fel telefonon Kál-
layt, aki megígérte, hogy beszél Jagow német követtel, de azt nem 
fogja említeni, hogy a megszállásra gondolunk. Nem szabad nekünk 
mintegy elébe menni a dolgoknak. 

Szombathelyi nem beszélt személyesen a német katonai attaséval — 
bár nekem ezt mondta —, hanem helyettesét, Bajnóczy vezérezredest 
bízta meg. Greiffenberg altábornagy — a német attasé — nem volt 
Budapesten (valószínűleg már utasítások átvétele miatt Berlinben 
volt), így Fütterer tábornokkal tárgyalt Bajnóczy. Fütterer meglepe
tést színlelt, ő nem tud semmiről semmit, de kérdést intéz Berlinbe és 
a választ azonnal közölni fogja. Kállay beszélt Jagow német követtel 
(az előkerült dokumentumok szerint ő sem személyesen), aki ugyan
úgy nyilatkozott, mint Fütterer, sőt, kizártnak tartott egy erőszakos 
lépést. Ezek a beszélgetések a délelőtti órákban történtek, a nap fo
lyamán azonban semmiféle válasz nem érkezett. Másnap figyelmez
tettem Szombathelyit, hogy a megszállás kétségtelenül biztos, azon
nal intézkedni kell a csapatok magatartására, dönteni kell az ellen
állás kérdésében. Ha a csapatösszevonásoknak nem megszállás a cél
ja, a választ már megadták volna, mer t közvetlen távbeszélő össze
köttetésük van; most törik a fejüket valami hazugságon. Szombathelyi 
azt válaszolta, hogy várjunk türelemmel délig, ha addig nem jön 
válasz, újból jöjjön hozzá a német attasé. 

Végre a déli órákban jelentkezett Fütterer és átadta írásban a vá
laszt. Tartalmára szó szerint emlékezem. Annyira megrögződött ben
nem jelentőségénél fogva, hogy elfelejteni nem tudom. „A német 
vezérkar csodálkozással veszi tudomásul a magyar vezérkarnak azt 
a feltételezését, hogy a Wientől Délre történő csapatösszevonások 
Magyarország ellen irányulnak. Erről szó sincs. Csupán egy nagyobb 
szabású harcgyakorlat és azt követő csapatszemle előkészületei van
nak folyamatban. A német vezérkar súlyt helyez arra, hogy a m a 
gyar vezérkar rendelkezésére bocsássa mindazon adatókat, amelyek
ből ezt a téves következtetést levonta." (Az iratot Bajnóczy vezérez
redes nekem adta át megőrzésre. Sajnos, a megszállás reggelén, más 
iratokkal együtt ezt is elégettem.) 

Szombathelyi fellélegzett. Alapos fejmosást kaptam, hogy felülök 
minden kósza hírnek, fellármáztam a kormányzót, a kormányt, és íme, 
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az egész csak vaklárma. Most egyem meg, amit főztem, szerkesszem 
meg a németeknek a választ és ezzel az egész ügy be van fejezve. 
Kitartottam véleményem mellett, érveltem a hírekkel, a nemietek ál
talános katonai helyzetével, de mindez hiábavaló volt, Szombathelyi 
azonnal megtelefonálta a kormányzó katonai irodájának és Kállaynak, 
hogy a megszállástól tartani nem kell. 

Március 15-én megérkezett Hitler meghívása. Akkor úgy hallottam, 
név szerint megjelölve: kormányzó, Csatay honvédelmi miniszter, 
Ghyczy külügyminiszter és Szombathelyi. 

A meghívás után Horthy kormánytagokkal és a meghívottakkal ta
nácskozott. Szombathelyi a tanácskozás után elbeszélte annak lefo
lyását. Eszerint Horthy kijelentette, nincs szándékában elmenni. Kál-
lay és Keresztes-Fischer ezzel egyetértett. Ö (Szombathelyi) meggyőz
te a jelenlevőket, hogy megszállásról nincs szó, ezt a németek vála
sza alátámasztja. Miután az első vonalban nincsenek harcoló csapa
taink, valószínű, hogy Hitler ilyen csapatokat kér, vagy nagyobb 
gazdasági segítséget. A határainkon levő csapatösszevonások nem 
egyebek, mint a zsarolás támasztékai. Tehát alkudozásokra kerül sor. 
Az alkunál a legnagyobb súllyal a kormányzó személye és tekintélye 
érvényesülne, így remélhető, hogy kevesebbet kell adni, többet lehet 
lealkudni. 

A meghívottak elutazását elhatározták. 
A klessheimi találkozáson történtek, hiteles dokumentumok alapján 

annyira ismereteseik ima már, hogy azokra itt kitérni feleslegesnek tar 
tom. Március 18-án 17-feor a német alakulatok és szállítmányok meg
indultak Magyarország megszállására. Tény az, hogy Horthy előbb 
megpróbált szembehelyezkedni Hitlerrel, a végén azonban (21 órakor) 
tudomásul vette az elkövetkezendőket, nem kis mértékben Szombat
helyi és Csatay közbenjárására és tanácsára, ami a kormányzó fele
lősségét nem csökkenti. 

A tárgyalásokról Szombathelyi részletes feljegyzést készített, amit 
visszaérkezésük után eredetiben magam is olvastam. (A feljegyzés 
szövege minden kérdéssel foglalkozó irodalomban megtalálható.) Eh
hez csak azt fűzöm hozzá: Szombathelyi elbeszélése szerint Hitler ha
tározottan megígérte, hogy Magyarországon rendőri intézkedésekre ré
szükről nem kerül sor. Nincs másról szó, mint egy addig tartó tisztán 
katonai jellegű megszállásról, amíg az ő teljes bizalmát élvező magyar 
kormány meg nem alakul. Szombathelyi szerint ő ajánlotta a kor
mányzónak Sztójay Dömét miniszterelnöknek, aki egészségi állapotá
ra hivatkozva szabadkozott. A németek Imrédyt akarták, ebbe Horthy 
nem egyezett bele. Sztójayt elfogadták. 

Március 18-án este a horvát katonai attasé lakásán voltam vacsorán, 
egy régebbi meghívása alapján. Délután telefonált Somogyi Béla felső
házi tag, hogy okvetlenül menjek el lakására este, olyan korán amint 
lehet, mer t ott Bajcsy-Zsilinszky találkozni akar velem. Ezért a va
csoráról elég hamar elmentem. 

Bajcsy-Zsilinszky mérlegelte a helyzetet. A német megszállást biz
tosra vette. Mit lehetne tenni? Milyen lehetőségek vannak a katonai 
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ellenállásra? Szóba jöhet-e egy nemzeti felkelés? Én — a már ismer
tetett német válasz tudatában és Szombathelyi érveinek 'hatása alatt 
— említettem, hogy talán most még nem szállnak meg. Bajcsy ezt nem 
hitte. Az én véleményem az volt, ha a megszállás mégis most követ
kezik be, mindennel elkéstünk, a tényt le kell egyelőre nyelni. A had
sereg ellenállására éppen úgy nem lehet számítani, mint egy nem
zeti felkelésre. Előkészületlenül, szervezetlenül, fegyverek nélkül sem
mi értelme. Bajcsy igen dühös lett. „Hát vedd tudomásul, ha bejön
nek, mi magyarok, ha mással nem, őseink csontjával verjük ki őket." 
Nyugodt hangon jegyeztem meg, hogy ez nagyon szép, de költői, az 
ősök csontja fenét sem ér a harckocsik ellen. Megismételtem, hogy 
elkéstünk, viszont egészen biztos, hogy a megszállás után, egy-két hó
nap múlva, a magyar közvélemény németbarát része is ki fog ábrán-
dulni, mert a megszállók magatartása igyűlöletes lesz. Ez idő alatt 
titokban meg lehet szervezni egy szélesebb bázisú ellenállási akciót, 
a szovjet csapatok közeledése is józanító hatással lesz. Még sokáig 
vitatkoztunk, de a végén Bajcsy is belátta, hogy ebben a pillanatban 
már nincs mit tenni. Somogyi Béla vitt haza bennünket gépkocsiján, 
kapuja előtt megöleltük egymást. Utolsó ölelés volt. 

Amint lakásomra értem, azzal fogadtak, hogy több ízben telefonál
tak a miniszterelnökségről, azonnal menjek KáUayhoz. Éreztem, hogy 
mindennek vége. 

A miniszterelnök szobája előtti teremben ott láttam a tábornoki kar 
és vezérkari tisztek jó néhány közismerten németbarát tagját. 

Kállay azonnal fogad. Ismerteti a megszállásról kapott értesüléseit 
és kijelenti, hogy a jelenlevő tábornokokra nem tud számítani, majd 
megkérdezi, hogy én mit tanácsolok. Azt válaszoltam, hogy most már 
én semmit sem tudok tanácsolni. A tábornokok az ő parancsainak 
nem engedelmeskednének, az ellenállás most már amúgy is céltalan. 
Az idő elpocsékolódott, egyelőre bele kell törődni a megszállásba. 
Kállay összetörten hallgatott, majd azt mondta, az ideérkezett ame
rikai tisztek rádióján adassam le, hogy a németek megszálltak. Kér
deztem: mi értelme lenne ennek? Segítségünkre nem jönnének az an
golszászok, legfeljebb jól megbombáznának bennünket. Azt pedig, 
hogy megszálltak, vagy már tudják, vagy órákon belül megtudják. 

A megszállással foglalkozó irodalomban sokszor olvasom, hogy már
cius 19-én fegyveresen ellen lehetett volna állni. Megrovólag említik, 
hogy Kállaynak olyan tanácsokat adtak a tábornokok, hogy nem kell 
ellenállni. Számadatokat közölnek, mennyi volt a magyar hadsereg 
honi részének létszáma, milyen kevés volt a nemet megszálló erő és 
hasonlók. 

Függetlenül attól, hogy a megkérdezettek az ellenállást minden va
lószínűség szerint politikai meggyőződésük következtében sem taná
csolták, ezt más okokból magam is céltalannak tartottam és ma is 
állítom, március 19-én történő elhatározás alapján már nem lehetett 
ellenállni. 

A magyar hadsereg honi része gyengén volt felfegyverezve, tüzér
alakulatok voltak használható löveganyag nélkül, a gyalogságnak alig 
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voltak nehéz fegyverei. Az egyes csapattestek nem voltak összevonva,, 
az ország területén egy-két zászlóalj, üteg erőben szétszórva a béke
helyőrségeikben békésen aludtak. Mennyi éles lőszer volt a csapatok
nál, mennyi idő szükséges a riadóztatásra, tájékozódásra, hová, mer
re kell menniök? Parányi fantáziával rendelkező és az emberi élete
kért felelősséget érző katona ebben a helyzetben az ellenállási harcot 
nem javasolhatja. Ezenkívül: a hadsereg mindig parancsnokainak pa
rancsára harcol. Milyenek voltak a parancsadásra hivatott parancsno
kok? Várható volt-e, hogy ezek engedelmeskedtek volna Kállay vagy 
maga a kormányzó tervek nélküli, mintegy odavetett ellenállási pa
rancsának — a „nagy szövetséges" ellen, amelyUç szerintük „végre 
valahára rendet teremt Magyar országon". Egyébként a háború után 
előkerült dokumentumok adatai is bizonyítják, hogy március 19-én 
hajnalban adott parancsok alapján a fegyveres ellenállás teljesen kilá
tástalan lett volna. A szétszórtan levő és az előzőekben jellemzett 
magyar csapatok összereje: 9 gyalogoshadosztály, 1 lovashadosztály, 2 
páncéloshadosztály volt. Ezzel szemben a megszálló németek kereken 
11 hadosztály erőben jöttek — közöttük motorizált alakulatok és kb. 
4 páncéloshadosztály — és támogatásukra repülő erőket, valamint ej
tőernyős csapatokat is készenlétbe helyeztek. Előnyomulásuk Nyugat
ról, Délről és Északról történt, eUenállás esetén még román és szlovák 
csapatok betörését is számításba vették. Az erőfölény tehát kétségte
lenül náluk volt. Ha ehhez hozzávesszük, hogy harcrakész tervekkel 
és arra felkészülten nyomultak előre, világossá válik, az ellenállás fe
lesleges vérontáson és ezt követő kíméletlen megtorláson kívül más 
eredménnyel nem járt volna. Ismételten hangsúlyozni kívánom, hogy 
a honvédség akkori magasabb parancsnokai a .miniszterelnök vagy a 
kormányzó ellenállási parancsát 1944. március 19-én nem hajtották volna 
végre. Erre a csapatokat fel kellett volna készíteni. 

Kállay hamisan takarózik emlékirataiban, amikor azt mondja, hogy 
az ellenállást azért nem rendelte el, mert a katonai vezetők március 
19-én azt nem javasolták. Arról azonban hallgat, hogy miért nem fog
lalkozott korábban ezzel a kérdéssel, a kormányzó és a honvédség 
felső vezetőivel együtt miért lapultak meg és miért nem cselekedtek. 
Legkésőbben a német csapatok gyülekezésének időpontjában — te
hát március elején — még sok mindent lehetett volna tenni. 

A Kállayval történt beszélgetésem után, sietve elhagytam a mi
niszterelnökség épületét és irodámba mentem. Féltem, hogy a néme
tek már ott vannak és bizalmas irataim kezükbe jutnak. Amint meg
érkeztem, azonnal égetni kezdtem páncélszekrényem tartalmát, amely
ben sok olyan irat volt, ami nemcsak nekem, hanem sok más ember
nek is súlyos bajokat okozott volna, ha a németek kezébe kerül. Az 
égetés befejeztével visszamentem a miniszterelnökségre. 

Itt hallottam, hogy megérkezett Szombathelyi intézkedése, mely 
szerint a bevonuló német csapatokkal szemben semmiféle ellenállás 
nem leihet, azokat barátságosan kell fogadni. Kállay előszobájában ál
talános fellélegzés. 

A miniszterelnöki titkár szobájában állottam, amikor megjelent két 
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német. Az egyik civilben, a másik egyenruhában. Kállayval akartak 
beszélni. Velük együtt én is bementem Kállay szobájába, ahol Beth
len István is tartózkodott. Az egyik német közölte Kállayval, hogy 
Bethlen Istvánt keresik, majd Bethlenhez fordulva felszólította őt, 
hogy azonnal kövesse őket a német követségre. Bethlen ránézett kar
órájára, majd nyugodt hangon válaszolta: „Most reggel fél 5 van, 
nekem nincs semmi megbeszélni valóm a német követ úrral, de ha 
a követ úr óhajt tőlem valamit, i t t szívesen rendelkezésére állok." 
A német meghökkent, láthatólag ezt a választ nem várta. Pillanatig 
csend, majd fellendíti karját, „Heil Hitler"-rel elköszön és távoznak. 
Hárman maradtunk a szobában. Sem Kállay, sem Bethlen egyetlen 
szót sem szólt. Javaslatomra Bethlen a miniszterelnökség alatt húzódó 
alagúton át a Várba menekült. 

Ismeretes, hogy Horthy visszaérkezése után a Kállay-kormány le
mondásra kényszerült. Kállay a török követségre menekült. Keresz
tes-Fischert letartóztatták. Már az első nap délelőttjén érkeztek a hí
rek a letartóztatási hullámról. Az utcákon sárga színű „Pol" jelzésű 
gépkocsik száguldoztak a „megbízhatatlanok" összeszedésére. Itt em
lítem, hogy amikor nemsokára én is sorra kerültem, a Melinda úton 
ievő gestapósoknál egyik kihallgatásom alkalmával láttam egy nagy
méretű fadobozt, amelynek rekeszeiben ABC-sorrendben kis alakú 
kartotékok voltak — becslésem szerint több ezer — nevekkel, lakcí
mekkel és egyéb adatokkal. A felkészülés tehát teljes volt, az 5. had
oszlop gondos munkája alapján. 

Sajnos, nem mondhatom, hogy Budapesten általánosíthatóan meg
botránkozást, vagy még csak megrökönyödést is tapasztaltam volna. 
Inkább a meghunyászkodás lett úrrá. Kállayt okolták, aki szerintük 
túlfeszítette a húrt. Ha valakinek a letartóztatásáról értesültek, már 
magyarázgatták, hogy biztosan nem ok nélkül történt. A Vezérkari 
Főnökségen nyugdíjas tisztek jelentkeztek, visszaténylegesítési kérel
mekkel, mások elmaradt előléptetésüket reklamálták azzal az indok
kal, hogy mellőzésük jobboldali magatartásuk következménye volt. A 
szélsőjobboldali pártok vezetői és tagjai örömünnepet ültek. Az izga
tás, a haladó értelmiség, a baloldaliak, a mérsékelt baloldaliak és a 
zsidók parlagi hangú mocskolása féktelenül tobzódott. Az összlakossá
got tekintve semmiféle említésre méltó reagálás nincs, hivatalokban, 
gyárakban, munkahelyeken tovább dolgoznak, mintha semmi sem tör
tént volna. A baloldali elemek, ha tudtak, illegalitásba mentek. 

Március 22-én délután a kormányzóságra mentem, Horthy fiával 
akartam beszélni. Esett az eső. A Vár udvarán, falhoz húzódva, gép
pisztolyos német katonák állottak, terepszínű esőköpenyben. Az épü
let kapui be voltak zárva. A kapukon belül testőrök géppuskák mel
lett. A fiatal Horthy közölte, hogy a németek ultimátumot intéztek 
apjához, hogy ha délután 6-ig nem alakul meg az új kormány, meg
szállják a Várat és a hatalmat teljes mértékben átveszik. Majd azt 
mondta, hogy felkészültek a védekezésre. — Azzal a néhány testőr
rel? Erről a feszültségről a honvédség egyetlen alakulatát sem érte
sítették. 
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A Sztójay-kormány megalakult. Tevékenysége ismeretes. 
Visszaemlékezésem azzal zárom, hogy szép fejezete lehetett volna a 

magyar történelemnek a német megszállással szembeni ellenállás, de 
csak akkor járhatott volna sikerrel, ha megelőzően, vagy legkésőbb az 
ellenállással egy időben, a kormányzat kinyilvánítja a Szovjetunió elleni 
háborúból való kilépést és segítséget kér az ellenálláshoz. 

Ilyen akarat nem volt. Ezért a megszállásnak és mindennek, ami 
ezután történt, kíméletlen törvényszerűséggel be kellett következnie. 


