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balsikerű október 15-1 kiugrási kísérlete, mely politikailag naiv volt és ka-
tonailag nem eléggé előkészített (Horthy rosszul értelmezett becsületből 
közölte Veesenmayerral a szándékát anélkül, hogy bármi praktikus kato-
nai szükségintézkedést tett volna), lezárta a magyar történelem egy fontos 
fejezetét. Nemcsak a Lakatos-kormány bukását200 és Magyarország ha-
gyományos társadalmi és politikai rendszerének végét hozta, hanem egy-
ben újabb tragikus fejezetet nyitott a magyar zsidóság történetében.201 
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