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A felvétel készült Budapesten 198l.junius l-én Dr. ester Mikl6a 
lakásán Veres Pálné utca 4.szám alatt. 
A felvételt készitette: Szenea ándor.Sz .:•~z fv-- ~~.15. 4.-' " , . -
A felvétel témája. 1944. ~yaránru ese én~ei és benne Dr .M ater 

~ ikl6a szerepe. 

1944. március 19-tól az ország német megszállásától 1944. október 
15-ig Szálasi ayilasainak hatalom átvételéig a~yarorazágnak még 
Hort~y iklós ko~yz6sága alatt két kormánya volt. e&yiket 
Sztój ,Döme az ország volt berlin~ na&ykövete vezette, a más~k
nak Lakatos Géza vezérezredes volt a miniszterelnöke. A Sztója j 
ko~y való itatta meg az akkor fe&vverben álló m~yar honvádség
nek ujra frontra küldését, a ma~yar zsidóság b~ljes jogfosztását, 
gettóba tömörítését, majd a vidéki zsidóság minteg~ ~élmilli6 em
ber deportálását az ausvfitzi haláltáborba. Végill ugyanez a kormány 
a hadihelyzet, a külföldi és a belföldi e~yre erőteljesebb ~yomás 
hatására ké~elen volt még bukása előtt leállitani az immár csak 
Budapesten élő zsidóság deportálását. A Lakatos kormány ideje 
alatt Hort~y kor~yzó megpróbált elszakadni a német ktől, kiugrani 
a háborub61. A felemás kisérlet kudarca és következméaye közismert. 
Szt6ja és Lakatos két ko~yában dr.Meater ~iklós az akkori Val
lási és Özoktatásli&Yi inisztérium államtitkára volt~ Ol~an szem
~anuja ő a korabeli esemé~yaknek, aki sok vonatkozásban b IUlról 
látta. a történteket, ald. magas beosztá.aá.t felhasználva neg.yon so
kat tett azért, ho~y az irodalom, a müvészetek, a tudo~yok zsi
d6szár.mazásu és a faji törvé~yek sze int annak minősitett kiváló
ságai és sokan mások is az Uldözésekt61 és elpusztitás tól meg
menekülj nek. A kivételek közé tartozik Mester ] iklós oLyan szem
pontból is, ho~y mint volt vezető politikust a felszabadulás utáni 
vizsgálatok tisztázták ~nden ~yanu alól, biróság elé nem került, 
nem itélték el. Azonban ennek ellenére és ettől függetlentil is, 
volt életének né~y keserves esztendeje a felszabadulás után. 
l951~~yarán mint osztáLyidegent családjával e&yütt kitalapitették 
Budapestról több mint két éven 't mező és erdőgazdasági munkás 
volt Borsod me~ében, majd még további két és fél évig ki volt 
tiltva Budapestről. Ám akadtak akik rajta is segitettek. Családjá
val bejelentés nélkül élte át a kit ltáa idejét Budapesten és fő
leg a ktiayvterjesztés tertiletén dolgozott nyugdijazás'ig 1966 végé
ig. 
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.. ~!1': :Hem, propa.g n.de miniszterünk korá o ban vol t a K 'lla · kormá.n.y~'fl. • 
egyben iga.zaágtig.y miniazter is1 kkor a Sztója~ ko.l-- ~ yJr".. 
8I.O.i or a Sz t 6 ja~ kormán..yt kinevezték, {n mé ~ sehol sem 

ol' árc:us 22 ~n történt mery é én 'pr.lis 3o-t lettem 

/l_ ·· itk'r, tehát ookáio Uresen állt a Vallás- és ( özoktatásüg:y-i 
Hin·sz'érium1 az államtitk' i állás. , z 

a :ron fo tos momentr:.m, hog.y é n m a (J'ye:r ~ gu "ulá.s e '-~t ·a 
_ .... von c~.,.~· l-te b az 'llamti ~~kúri tiszte be. Ig:{ nem is ~reztem 

semmiféle erkölcsi kötöttséget velük szemben, de ha ők nev z
tetnek l::i oda és fel titeleket szabnak nek m, s.kkorh\t."" s vállal
t Vvlna ezt az államtitkársá.got. ·ikor a incvezés megtörtént 
én ezt Imréd vol közöltem is. 

üZ.~..: u. .ost a 1c~nevezésnél maradunk, e y il.:yen államfói ceremó-
mi hog4 zajlik le és az utána való beszélgetéene .i volt 
a témája, amiból Ug:{ véled, hog.y Hortn:v bizalommal vol t ·'ránte,d. 
Io5~ zajlott ez le akkoriban? 
A ka.binet f iroda főnőke vezetett be Horth.yhoz, Ambróz i( J.yuli: • 

z nag';{on fo tos1az Ambróz· szeméLye ezt eddig el is felej-
tc em megemliteni. Lukács Béla aki a M~yar Élet pártjának 
az elnöke olt és engem támogatott, Ambr6z, nál engem mint bi
zalmi embert aj ott. U~yho~ mielótt Horthyhoz mentem volna 
én Ambróz val hosszasabban beszélgettcm. 

meg beaj/nlott feltehetően Horthynak. 
L. : Igy van. ~n Abróz nak elmondta-rn eg.y fonto~ dolgo·t. kl ;--~" . ·;·-eius 

c a budapeoti zsidóság 1 sőt az egész magy ~o:szági z~i ós~g 
megbízásából l~ét személ..y az iradámban f lkeresett, a ekor il os 
~cáazár t 55.I.e elet volt, ott c főiskolai diákotthon, 1ak 
vol tom z ic;a~gat6ja 's épviseló vol tam, fel eresott .v..g. "-
országi zsidóság megb:i.zásából llolná.r E dre s ·a·uiszti1.,.us, :r~gi 

be..:r 'tom , ~emográ.fus1 a másik pedig Komol:y Ottó u (,; _o ··st(,;.<, 

' zJvetség elnöke és megkér+,e c arra, '1og.y én Inréd cl l1oz· e.m 
össze a znidóság vezetőit, ruert óriási veszsly f~l J~ •• t ~a kar
nb.k : omol.y- 1 beszélni vel • Én meg io tettem a megfelelő lépést 
Imr.-..: d~ fel:, de ő t ljesen. elzárkózott a necbeszélérJ elő~ a 

·' _ ~ alás elol. !JZ'3ket én 1\rabróz ak el ond tam, ő --·· t ön látta 
e nek n funtosoá.gát, o.zt rnondt , alr..kor n ke a zsidoo·' gal jó 

~apcaolataid annak a ez végtelenlll fontos a számunkra és ezt 
meg fogo mondani őméltóságának. 



uZ.S: 

• • • 

8 -

e sz .t z öcs 
ti" 1k 

ut 'n fOGO. ott Hor G~,; 's 

m · '"O t.-;(' t te arad tunk megmond 'ti a, ho,.·.:y tudja t a do l o~ u 

s""ámi t 1'1Vmhog.y · .nformáoiókat közveti ts ele. Én megkapo:o az i'~
·'ormációkat a zsi óság rész-ről éa azokat bizalmasan cözvetit
sel. a {;abinet irodához. U -vl:l oe..y e~ófordult1 naponta kétszer :rtCJ

tem f l attóval a kabJ.net irodába, ezt Antal Ist~ánnak sem mond-
ta me{], minisztern k ~ern , ond tam meg. nem vol t f 'l té ~en:r , 

.., . nondtar: meg neki, hog.y mil:yen ü yben járok fel o. ke.bi :1et 
# ,, 

"1:o : · ,_ indig a hatalo felé né ett és he;, látta hoG:v vala-
pcúolata van, akkor nem mert ellent ondru1i neki. 

k~ az .~r ,•• 

tos ~orn~y kultuozminisztere volt. ~ e~ov~zk • 
gen. 'már féltéke~y volt, felment ho~y le fog mondan~, 110 ·t 
n biztosan intrikálo ellene, azért ~árok fel a kabinet i:t:•odá

ba. 
,;z .. S . ilá.st el sem tudott képzelni? 

r .. . i : .LJa ez az. Jellemző. A politika nem más mint intrika. 
3ojnos az arisztokráciánál ez volt, nem tudtak mást elképzelni , 

e e-rn is ez volt a szomoru tapasztalatom hog. .~.en is udt( 

más elképzelni, ho~y cs intrikál nz em)cr. 

u-.H : z eg..l félcllnetes b· zo yi tván..y a ma.gye.r risztokr~ci '..ról~ o. 
politlicus a·isztokráci ~ól. 

I.1.h: Az átlag pli ikus arisztokráciár61 és sajnos ~n má .. ;rt nom is ertem. 
0z.<1: Tehác 1 inucze- a. o.pján; ~d.t eddi elmondott' v1·1~.e;os1 

•• hof)'y keriiitél az államtitkári székbe, kik voltak ·1.z üsztön

zóid, kikre számithattál, kik számito~k terá és mi ~en ~eGbi

zt;.;, t..' sokat kapt 'l Há t 1~~pj tn t to rá bb et: y -i esi t 44 esemém eiben 

és szemé lf s munkádban ha nincs eg3réb mondanivalód el~t·o • 
... r icl'"tt r'térnénk arr , hog:v miben állt a mt"ködbst...m, zel" tnék 

eg~ általános kérd:sacl foglalkoznj • - -:.szletcsc 
'"i_: ~jteni,1 de ~égJ;e1 hog:y JUtot· unk el1.r.1ez ', sz.. · enzto .dőhöz. 

1. :~o:.r .l.ört.: lelembe iJ::yon hoe.y tö ne 1 
J ~t .. m. .. hr.~to.lo· al lctar

tóztasoanak, de port 'lj ak e háboruk is ib l:y·tak, de il.:yen r ég 

nom fordult elő az ujkori me.g.yar r'gi történelemben Bem. 

Hogyan látom én mégis a hel~zetet. 
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I ~ nemcsak M.a.g.ya.rorszá.gról van 
ár'l é·; ~elet ópá:ról .. Az I 

'-:',; 

szó, hanem egész Mözé) ~uró
és II rt világh-iboru rözött ~u.n-

er :"'ti t a .Pril.~ i·l·i'l na.c.:.onal.:z us szelleme u "alkodott 's e1mok 

· ~zcrvo~ cövetkezmé ye nemzeti, nenmeti~égi gyüló_rödé~ 
~~ az ru1tiszemita &~Ulólködéú is. Ez az én vélemó~yem. 
H0 ry· ez ~n a ·téren mel..yik n'p, ill. mel.:yik népnek a rendszere, 

. tvhát a n~p oem vonhatja ki u felelós~~g alól magát~lsősor
bo.n a rend$ ert l; esszUk felelőssé-- de szerinJtiem az a v31emén.yem 
hor;J nemcsak a történelem a.laidtói, szercplői a felelősek, 
h~nem a szemlélő is felelős, em minde y1 ho&y ho&yan szemlélem 
az csemé yeket, öntudatosan ~Y öntudatlanul tr_~olok a dik
tátorolenak .:s ..... hel.:ytelen propagendának1 elhiszem az :'illi t{ sai t. 
_ l1S.11 j_ t t :mindann.yian eg:yf'ormá.n nag.y-nag:y hibát 1 sőt bünt kü
vott•t z: 1. Ez az igazság .. Hog,.y c. többi n.:p és a többi nó ... nek 
a rendszere onkr.:tan miben 'zott, ~{ben követett el bünt, 
az els"'sorban az ő f la.datuk, ennek a megállapi táse.. uzerin·~em 
minden népnek és az egész emberiségnek az érdeke az, ho~y c y 

il:ye.n tragédia után eg.y becsületes reviziót tartson Hát én 
llag..yaro.rszágon nem akarom tisztázni a dolgot, nem lehet er;y 
il~en rövid beszélgetésbGn tisztázni a dolgot, de valamit saját 
felelősségem tudatában zeretnék itt elmondani. Dc mielőtt ezt 
monda.n:ím megkérdezem tőled, hogy pl. € • tragsdiáról r~:i 

a véleményed. -t..n~"""""· 
l!ll'lif'IIIHW.$zemél.yes vélemén..yera,._. tulajdonk:épJ<Jan e >:-becs·_}:; c .. zzal, 
cmi &n c. :1aladó, a kenununist közv 'lemén:y- v6lcm~.r :r:. ·w t'l' )\,· 

<l~~ 
ho",.~r rnem :...rt ett e yet országol( oLy módon történő ..1.. eldt! ... '-·"' : :-
oá val, e~ai csoportok, népcsoportok ol m6don való elsz~k·tá
sával1ahog~ azt ~~ianon1 a trianoni szerz6dé?ben v~gboment 
-' ost mag.yar vo atkozásba.n beszélünlc e~ .. ről, el:::;ósorb~ 

121ag.yar vonc.tlcozásban .. A zavjetunió noha nem ismerte ol ... 
t~ianoni szerződést, nem i irta alá. orsze megvannclc a tör
·cénelmi oka.iej,nne • hnszerintem itt mestersóg s 1~.:: z6(mÓ :;-e-
k .... ~ · s ho:,·~aK :.étre k.özép- Luróp40n..n, ~llunlCCOl)orto .. e:t, b.lla:mo-

.11. ~rét-t- é ·- rb: 
,-at és államcsopo:rtolcat -R kis .Antantra ).;ondolok ... llllfiiii•!Í!II• 

" J) l n u wa 1 :.~.o y a 

trianoni szerz) ~s ugy jött létre, to, y l ~trejött .' s ! c.r.:;~rar

országot U&Y ~totta WlO&Y sujtotta, énszerintem e~yrészt 
büntetni akarták Mag.ya.:rországot a 1918-as~ de legfőképpen a 
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az l 19-cs T 'csköztársaság rniatt. 
c~;;;;:=;;Ri;e:s~~SEP~~~ffil-~· ~· ' · Juta L8.Zlli nk:o.:r·~ 'k a~o at O. l''r
yezŐ ors:3ágokat, amelyek a.z akkori vezetésük alatt fee:yverrel 
átám dt .. ,. Mag..yar Tanács öztársaságra, segitették levcrni 

~z ~efu is volt vcszé ytelen helyzet e&y kapitalista -
:t"Ópa számára, mert a. polgárháboru, ha a zovjetunióbo.n mint 

előre látható vol , &yőztesen befejeződik, e y Tanácsközt~rsu
sági M~y ország és a Szavjetunió szBvetsége mél~en be yult 
volna Európa kBz pébe. Tehát saját szempontjukból érthető tö-

r kvésük volt ho~y ezt a Tanáosköztársaságot eltiporják. 
I:em beszélek most a belső hibáiról ame yek ehhez hozzájárul tak, 
ez moat n m tartozik azo osan n témához. 
Vol t szeríntem eg.y harmadik sul..yos ok is, ami IIl.l.att a trianoni 
szerződés t ag: aror zágtól n~ tertilet ket tudott más államok
hoz csatol , ~ etesen a több mint loo év óta, agy még ) 
azt megelóz5 idő 6ta soha meg nom oldott nemzetiség~ e~ye~ 
joguság. Amel~ miatt a ~Y tömegben itt élő más nemzetisógüek 
részben az önálló államéletre törekvés szemazögéból, részben 
pedig a ~yaro 61 val6 elszakadás azemszögéből, kedvező ta
lajt teremtettek ahhoz ho~y na~y t rületek más országokhoz ke
rüljenek. Bn alaho y i~y látom ezt az egész trianoni kérdSot 
Namost a visszacsapása ennek, ho~y Hort~yék eleve azz.l l~pnek 
fel, ho&y itt a nemzetiségi k rájuktámadtak, a utének románok 
a t6t6k a szarbek a horváto • Végig fol.:yt ellenlik eg~ r ·on 

uszitá , mint oLyano akik segitették az országot m g-
csonkitani nn k a gondolatkörnek a je&yében születik meg 
a ozeged~ gondolat; ezt foglalja magában, gy sz lsőséges ~cio

nalizmust, sovinizmust, a szom zé népek elleni dühös ~szit'st1 
~~yar hri gógöt, a dunament1 népek vez tésér való el~iva
tottságot ~s legméLyén ott van az antiszemitizmlts1 ~z egész 
gondolatkör legmél~én 

~a.mf1tf ~ Ez a lé ::yeghez t rtozik,amit elmondt' • Én most it· m .. ra sze-
t 

retnék rámutatni, hog.y a, hivatalos Ma :vo.rorsz' , n Hox·tl y 

I.la ~arország enn k a. tragédiának az okai t mcm1.yir fbl .... cmo.{:,..ya
rázta és sajnos ennek a ro .agandáncl~ nD.g::f hat·' na ir- volt, 

mocya"Y' tömegeltr is. 
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SM 
Egyszerüen szólva

1
nem a dolgot, világosan akarok 

ocszélni, ráháritották a nemzetiségckre, a nemzetinégek vez tői
~c azonkivül pedig a zsidóságra a trianoni tragédiának u fclelős
ségét~ z teljesen félrevezetés volt. Az e&yodüli cél1~ a terü , 
let visszaszerzést jelölt· meg, és terület visszaszerzésének 
a fontoss;gát aruQyira misztifikálták, ho&y ezzel a józan gondol
kodást teljesen lehetetlenné tették M~yarországon. Soo volt 
arról szó, hog~ mi lesz a ~Ja~yar népp l itthon, meg külföldön1 

em a nép órdekelt őket, hanem a területnek a visszaszerzése . 
inden propagandát erre irányitottak. 

1ost tehát a ·heLyzet az 1 ho&y nem tisztázták p~ dáu a trianoni 
tra Árulónak ne ezték a nemzetiségeket 
~=a~~~RHra zsidóságot, mert 5 az oka ennek a tragédiának, 
-~~~-~,!~1\Q~ii.!fl't.;I~~~MII'~~. Na most eg.y dologra ezeretnék rá
mutatni. Gömbös, aki a.nn.yira megszeméLyesi tője volt a Horti y rend
sze~nek, a Hort~y rendszer g6gjének mondjuk azt , ő maga mikor 
kormáayra jutott, ayilvánosság előtt kijelentette, ho~y revidi
álta az álláspontját a zsid6kér éaben. 

Sz.S: W.l.yen értelemben? 
M .. I:..: Ez érdekes ami t kérdez tél .. ó azt mondta., hog.y őszintén megmondja, 

hog.y revidiál ta az áll' s ~ c • De hog.y a. revizi6 miben áll t , 
azt nem mondta meg és később a té~ek azt bizom itották, ho&y 
ez a revizi6 nem volt becsületes revizió •. P dig arra lett volna 
szükség. Sajnos 1ho~y e~y hasonlattal éljek, U&Y ez volt Bethlenne~ 
a magatartása eg:r másik téren, amikor a kih#gazdákka.l összefogott, 
kezetfogott Nagyatádi Szabó Istvánna , de az a kézfogás szintén 
nem volt becsliletes kézfogás legalább i Bethlen István részéről. 
Ug.yhog:y nag:von könn.yelmUl,en bántak az országnak a sorsával ss ~b
ben elsősorban ezerintem a történetir6 é a felelősség, akik a ha
talmat teljes egészében kiszolgálták. A tört~netirá nak az igaz
ságkere és lenne a feladata és az igazi hatalomnak, az okos ha
talomnak viozont az a feladata, hog~ azt az igazságot amit a tör
ténetirók kimutattak, elfogadja és azt ne ó mondja cr; hog.~y mi . l 
a történeti-őnek n feladata, hanem a történetirá ált lililfedezett 
ienzságot /llitsu a hatalom szolgálatába. ~ehát 11~ yarországon 
eg~ hamis nemzeti tudat alakult ki. A p~imitiv nacional·~mus, 
soviaizmus szelle ~1e uralkodott, de nemcsak r 'l unk, hanem már em
litett em a szomszéd népeknél egyaránt ~yan ez volt a hel~zet 
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~s azt la~eUQyien tud"uk, hog~ sajnos -'metország vezetett 
ezen t'rcn. Il~en helyzetbe 'utottunk ,el ilyen hami nemzeti 
tudatt=l 1944. március 19-hcz. Addig elhittü ~s 

mondjult én is voltam ' , évekkel előbbne nem láttam a dolgokat,~ 
ami or isszakaptuk a felvidéket,~cseh terUleteket, visszakap-
·tuk Erdél.:yt, minda.nn.yian ör'"l tünk neki, sót többet mondok; a. /(.is
gazda ái~t é a ~zociáldemokr ta i?árt parl manti képviselói ott 
voltak 1938-bn.n Kass 'n, amikor Horth.y Milrlós fehér lován bevonult 
oda ~s Kolozsváron 1s ott oltak 1940-be ikor Hort~y ott disz
szc~<t tartot', ott már nem fehér lovo Ott voltak 

. , az ;t.go.zaag. 
Igen,hát ez hozzátartozik az igazsághoz, ho&y volt per~ódus, 

amikor ez az un. országg:varapitás a . zociáldemokrata tban és 
a - sgazda ártban is eli d i tot t e~ nacionalista hullámot .. 

rla most én aki mondjuk1 ha benne is voltam a rendszerbe-
1

de alul
ról származon, bizo~yos történelmi müveltségem is volt és a nép
pel n m zakitattam meg a apcs latot , mindig néztem az e~yszerü 
embereknek a sorsát. Mit tapasztaltam mindjárt, pl. amikor Kassa 
meg ez a r'sz isszakerUlt l Ott már mezőgazdasági munkásoknak 

• 
öregségi biztositása volt Magyarországon nem volt. El akarták 
törUlni. At y nehézségekbe kerül t azoknak, akik már m gkapták 
az öregségi biztositást ezeken a visszakerült , ho&y 
azoktól no vegyék ei, d már ~j~aknak nem adták meg. Al el..y tt 
ho&y ezt a szociális intézkedést kiterjeaztették volna M~yar
országon. Na most egy részlet kér ést mondok, e szerintem ez 
nem részletké~dós• Kolozsvár legna&yobb gt ára volt a Der.mata bór
&yár, ot kollektiv sz rzódés volt már a munkásságnak1 
~ okála rendszer, árak, bérek emelkedésének a rendszere alapján -rendezték a munkabéreket. s akkor volt lejáróban, amikor bevonul-
tunk Észak-Erdélybe és nem volt szabad meghosszabbitani azt a 
szerzódést, mert akkor az példája lett volna annak, ho&y az egész 
országban ezt a bérrendszert bevezessék. Tehát e y üres hazafi
ságról volt szó, e&y félrevezetésról volt az6. Ug~hO&Y ezt na&yon 
kevesen látták, namost én azok köz' tartoztam. aki ezt fi~yeltem 
és a néneteknél is amikor bejöttek ide, március 19- után mikor 
a zsió6ság vezetóivel találkozte.m, s azok elmondták hog:y rabol 

tólük;e~yi pénzt kell, e~i ar~yat, e~yi érték t, enQyi lakást 



- 13 -

kell odaadni, hát akkor már :kinek nem n:yil t ki a szer.te l ll.át 
. ' ki kellett volna min e inek ho&y nyiljon a szeme, ho&y most 

már nem e&y na&y szövetségesről van ez6, aki n künk hát adott itt 
terül teket, hát e&Y rablótársaság. Sajnos ezt a kifejezést kell 
hasz.nálnom. Na moat ennek hatása nem maradt el nálam, ug:yhog.y 

ez is feltétlen az elle-nállás felé vezetett engemet ~n alamit 
sak meg~yőződésből csinálok, nem tru{tikáb6l csináltam sohasem 

a dolgokat én teljesen me~yőződtem erről, hog~ most ezt a meg~ar
s'g érdeke, az ellenállásban részt lcell venni, lcockázatára. is. 
És ké~k eg.yre felhivom a fi&yelmedet, i6t dicsekedni nem akaa~ok. 
De amikor bementem a kultuoz minisztériumba a beköszöntő beszé
demet tartottam és azt közölte a Hemzet cvelés jtinius első ozá
ma teljes terjedelmében, érdekes az katolikus lap voltJ a herceg
primásnak o. la.pja1 t~r.bban a következőt mondtam: 'ha. az igazság és 
a politika szembekerül e&ymásaal~ habozáo néldll az igazságot vá
lasztom, tekintét nélkül arra, ho&y miLyen köv tkezmé ~e~v n 

az a szemé~yemre nézve. 
t' 

Sz.S: Ez e&v becsületes áll'spont. 
, .M: 1ra l'lát ig..y kerültem én, engem mondjuk az igazságnak meg lehet 

n.yerni, bármikor meg lehete·tt yerni ós valahog.y ö egkoromra sem 
veozit ttem el, nem váltam köz~nböasé,ez az igazságérzetem a mai 
napig megva.n. 

Sz.S: ged felkésziilten, e~y ltalán ezt az ellenállási mozgalmat 
felkészülten, vagy áratlanul érte a német megszállás? 

M.M: Váratlanul ért~, U&Yho~y az ellenállás kezdetben abban állt, ho&y 

menekiilt , aki tudott és az volt az ellenáll6/aki segitett azoknak, 
akik meneh~lt~k. z életüket, a szabadságukat mentették ~zzel cez
dődött. 

Sz.S: Mint országg:yülési képviselő ti. nem kaptatok a várhat 6 katonai, 
politikai esemé~yekról több tájékoztatást mint az ország? 

/ 

M.M: Most nem akarok l térni a tárg.yt61. Nem kaptunk semmit. 1944-ben 
államtitkár voltam, előzőleg képviselő voltam. Itt em volt tájé--
koztat·:s sc titkos tájékoztatás, plá n.yilvános tájékoztatás. 
'n még 44-ben is ellLittem kezdetbex, ho y valóban robbanó babákat, 
robbanó töltőtollakat dobnak el az angol-azász repülők. 44-ig ném 
tudtam azt, ho&Y Kassát nem a szovjet repülők bombázták. 44-ben 
találkoztam augusztusban Pogány sándorral az erdél~i hadsereg 
propaganda osztáLyának a vezetőjével, ezredessel és ó mondta el 
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sz.S: Én megnéztem a korabel dokUmentumokat és találtam cg.y pár ér
dekes dolgot. Te jobban elbirálhatod mint én 1ho ~ ezek il~en 
sze pontból hel~tálló k-e? 
A Horth.ynak a páncélazekrén.yében voltak bizon.yos hivatalos so 
magániratok. liát ezt te is tudod 1termész tesen. 1944. októberé
ben mikor Szálasiék hatalomra kerültek ez a német k kezébe ke
rül t, akik kivitték n."'JU.gatra., ott eg.y szavjet alakulat vagonok
ba találta meg ok más irattal együtt ~z az irata~yag hazake
rültA1960-ba az Országos Levéltárba és 1965-be kiadtak belőle 
er;..y kötetet a Kossuth kiadó jelentette mee. _,.em tudom talál
keztál vele1 Horth.y ikl6s titkos iratai eimmel. 

M.M: Tudok róla, de nem ismerem a kö~yvet. 

Sz.S: ~bból ~yomon lehet na&yjából követni. ho&Y mikortól és mit tud
hatott Horth.y n zsidókérdéssel kapcsolatban. Az okmá~yokból a 
következő derillnek ki: Először: Szt6ja:f1 mint Berlini kövot 
jel nti a konná~ynak 42 októberben, ho~y i~ntrop he ~ettese 
kérte ~ foglalkozni kellene és foLyamatba kellene lrenni u 
ma&yarországi zsid6k kilakoltatását. Ezek a zsidók á~ennének 
véve a németektól és a keleti területre áttelepitve. Tulajdon
képpen ez már az első német közlés, 42. október 8-án, hog.y a 
németekne deportálás! szái1dékuk van, a ma ~arországi zsidókat 
illetően. 43. április: tárg:yalások vannak. II:J. tler, 

je&yzékb foglalják azt, ho~y a zsidó
sággal kapcsola·t;ban teg.yenek ~ntézkedéseket. Ezt akkor Horth.y 
és Káll megtagadják. uzt6ja megint azt jelenti erről, 43-ban! 

erve németek elszántságát a. zsidóksrdés-
""" ben a német állásfoglalás komoLyság tetőpontját érte el. 

Jav olja 4 Sztója~ akkor z ol.:yan rendezését ~ .:rdésnek, hog.y 
egy harmadik nénet intervenciór már ne kertilhessen s ar ~hát 
ho&y a me~yarok saját maguktól oldják meg. \lan egy na 
gyon érdekes dokumenturn, a~i ezerintem még azt io bizony~tja, 
ho&y Horth.y azt is tudta, ho~y kiirtjru< a zsidóságot. 

:M.M: De mikor? 

1943 május 17-e .. Horth.y levelet 1dild Hitlcrhez. Mikor vi::Jsza-
·1 1943 ban. Cáfolja a ~-'lla · kormán.y- ór- váda-

tudod hogy Hiterék so~indent tudtuk hállainak u dolgairól. 
A levélnek az eredeti fo aimazváQyát a kulli&yminisztériumban 
készitették, Hortay sajátkezU javitásaival megtalálták ezt a 
kézira. tot. 
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I egrnondom hog.:y m~ért. Dokumentálható, hog.y legkésőbb ;:~unit.f' köze-
, d , k, ... bb . . , , , 1 . t t l h , f1 f.\..c.J,.. ·"·l fr: ( '. pen, e ~~.eg es o ;:~un1us v ege 1 ma1 e JU o ·v oz za az un. ~r. -••o.. 

' . 
· elente • 7rről hal ottal ,_ Három forr·'sból le ;alább. 

z eu~ "k forr·'s, hog.y ifj .Horth..y Miklós a zsidó hitk .. zsé{;tűl 
.. rapt 1 eg. m'sik o áa, ~ ifj.Horth.y Istvánné. az özve ;:r, 

a kis·-kormá yzóná' akihez iö_ ok ándur iró közveti tésével ez az 
elle állási mozgalom juttatt el, emel:yben te is dolgoztál. 
U&y~n kkor eljuttett e éd"h z, a szho~, affaihoz az van é 
likus püspökhöz, L.oznol.:y O tóhoz · az J lentést • ..... ~~---.........:;.._.--.~ ..... 
~,n~ z rintem Horth:ynak arra, hog.y augusztust jelölje me f, · ikor 

M.M: 

Sz.S: 

Sz.S: 
M. : 

• 
rz ou v·tz~ ábo ról értesült, azért van ozUlsége, mert JUlius 
7-ét ~s 8-át, runikor le'llit.ák a pesti zoidóság deport'lását, 
· g:y ugy tüntet .loti fel, hog.:y ezt még nem tudva

1
hog:y mi történi 

a zsidókl~al, mégis megtette. 
Mondok eg:r őszinte dolgot neked. Ahoe;.:y visszaemlékszem, ~ikor 

11<ezd ek i t beszélni az . usui tzi jeg.yzőkö.r VVl ő- l ~k. k b ,.;.oZ~l u e 
róla nem vették egé z kornol~an. 
Te ezt nyilván Komol:r Ottótól hallo ' ad4clóször, már magát a té~yt 

ho :v va1 eg.y il.ren jeg.yzókö l.VV. ondom, hog. miért nem vették 

comol~Y' • 0 z oly n félelm te ~századi ember logi á já v .l,-
••.,_~~~~~~§a már kötetll:''fi J.rodalnm. van a hal l(":ysre.k kl 
"~ első hiradásként olyan elké esztó volt, k y il.:yet emberi y
velő kitaláihat és ilyet csinálhat, hog.y tén.yleg nem hittL i. el. 
Nekém Sorédine c a titkára mondta el magn6ro. e felvétel orozatom 
keretében, hogy az e .:yházi di máciai vona( kiju~t[tta v/jcva 
az j y~őkö et ahol elolvasták, szór yllködtek de nem 

' merté sajtóba1 n:yilv'noss'r-ra hozni mert nem hitték c~ .ogy. 
hi i.: el .s. Onnan kertilt á t Angl ába, [) 'je bél ~s ot · hoL~ t'" 1' :y il vá-

Szóval, v sszoemlékszer: , komol~ emberek.-, nem akarok ~evek t mon~a-

ni, n1ert komol~r rnunkát végeztek, de ;J l-íttam
1
ho y két.el ·ed ek 

benne .. r most {, gam nom l 'ttam a jeg:yző (Ön: vr..t. 

mai a ig sem o vastad? 

l em • .!!..ll em b besz~l te erceg Ferenc cel. · ... -.. r~. .. f...c ... tv' a .]inger 
' ~~r · · t 1 ·d k · ·' b ' ~· ,, es .. N ~-t~ · 11 • ' u .e.j ono sa ne ·:t.. ag_ on o ,,... ... ·c..., o 
felrnen' a német követ;JCgTe.Sn na.g:y-o nokat t l·'lkoztam Ie c~g 
Ferenccel, .. jött vissza sápadtan, azt mondta., hog.y egY/ iatal 

' diplomata egész közönbösen kijelentette • seBitünk Farkas uron ha 
még nem került a krematóriumba. / 
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ztán öbbento at~ssa_ volt, rö tön a abinet irodába z 
,. 

de szem41yese e c· t o th.yh z é '"óz·· te vele. 
z ol·IJ 1a .ron me öbbentett. n magam em 't am a ásola-

t·'t se , csak eszéltek ~óla. k.k ne em ~ 1ás hog~ a 
omoly tt6 me ~endül ondt a ol>ok t ;- e hogy ' f'~ye tm 

a többit; ~m vetté komol. an. Most ő zintén rnondom, n 'tt öbbek-
ho ·y mit esi~:: tal.. a rom;ino~ 

1 '/ 

, ~~8 8 ezer zsi-
f' fi t. lís e i .0:r o ... l.q-

ne mos~ 6 tizedck mulva e~litettem, 
it f ~,.. Kap b 71, ·rt, ho 

dót ölto .. me, y rc''"et, Ö"'e t, nőt, 
/4.:. """"' 4.1 tem több,.;z'ze~ t ölt e;) · h ere0 , em ·sz'' el ~ .. · ~ v -o -

j·~k .. Eze,. oLy szörn.yü.ségek, hog:y- hihet tlen hoe;., · ,L történt 
1) dig ezek n :y-il vánass 'gr a hozott adat ok. l3ere~zk,nek n. '-öl yve, 
~ mag~ p~ote tantizmus a zsid6üldözés ellen, ez leir'a z első 
"O~.á 1 ·.borus bünösö .. eg..y cs portjának a .Perét és abban t' telese _ 

elsoro_ ·a o y 41-42 ben román hadsereg kb. Berecz 'n az .;;~da

tai szcr ·nt tól; b mint 320 ezer zsidót '"i rt ott. ~.J Z 'val ezek ~Jog::rar
orsz~~o yi vánoss'gra hozott adatok 

M.l ... : udod .... 'i 1 :i..lcor tu tam meg én, ho y a roJl1..9. hadsereg ezt csinál ta? 
Az crd~lyi Úton tudtam meg. 

Sz.S: ikor? 
M. : 1944. augu•ztás ru1 tu tam meg Fogalmam sem volt Szóva_ eltit-

ko n r, sajtó scm közöltc, sehol n m szerepeltek ezek. n nem aka
ron menteni Ua.g~arorsz 'go t, dc tén..y hog.y enn.yi zs· dó l 944.má.rciusá

ig eehcl eg' sz kelet .:s közé p S: óp 'ban :1em maradt me.'"' mint mt3gyar. 
Sz .u: A legnag..yobb zsidók··zösség i t t vol t, ez kétségtel n. 
M.M: .egszo ·t'sok voltak, embertelenség is volt, de ol~an e etlcnség 

mint a több· él nem vol t. -;s azt hi t ték .. tudod, hogy z idő e gold 
ja érdéweket. · -kettő volt zsidó a i nem hitte, aki mindig 
mondta. ne er. 1 hogy jaj ! i t t nag.y baj lesz /1~g augusztuaba is m11iko:r 

ásokat lcálli ·ották . ,.[olnár 

százezret 
zálasi1 ~i azut'n több 

nem hiszik l z emberek 
Akinek nem g a l~~a 

ge e. o lg oknak és tén:y, eg j ö t 

tizez et hetek alatt elintézett. Szóval 
a szőr~yüséget. Hort ~ m hitte. 
köve·tlenül, z másnak a baját nem t d ja 

átéln·, oda nS,b~on ontudatos, igazi embernek kell lenru. 
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Te ezt komol:van hi~zed l o ~t el? 

' .u • m h "t-ce el • 
Ezt én nem vag.yok képes Tudniill-· 1ájus 
15-én clkezdő6ö t Ma&yarországon a deportálás, ·un~us 9-él 
vid.: és e t elővároza.:i. ;ral befejeződi '"• hiva·!ialos jelenté-
sel"' nzerint kb. 4.30 ezer embert visznek e ' zt 
jelenti haza és na~yjából 

Ferenczi L'szló alezredes, a csend~rs'~ r6szé~ől 6 
vo a n~m\;:tek összekötője és a g.yakorl t.:. lebo :yol"t6ja, ő is 
ez ·el nt i n ;t jából. ~z azt jelenti hogJ 9 r...ap lat meg:y 
végbe a i dél i d epo á lá&. li!). csinálsz egy e :ysze.J. ú .;)zorz·' st 
kiderül ho y 9-11-12 ez~rntapi kiszállit's. tiallat an v suttö
meg rell hozz 'mag.ya! va ut több k között. Óri'si közigazgat'
s~, osendőri, rendóri akció, na onta majdn~n .ondj K hog. lo 
ezer _mber evagoniro~ni és elvinni. Gye:rG<estől, csecsetős ől 
stb.stb. Lezajlik az összes nagyvároso~ban a deportálá , vidéki 
na&yvárosokban, katonai, közigazgatási ~zélcllel~eken,me&yei szék
hel:yeken, 'r e - ~o ·ispök sz6khel:yeken. Hát az lehetetle ség 
ho&y a kor.máuyzóhoz innen nem jutott el semmil~en hire annak

1 
1o,...y mi ~j·· J. 'nik, ez nem lehet igaz. 

M.M: teljes irtás nem. 
Sz. : Az hog:y a égá,llomáson gázka.m:t'a, ug érted 
M.Iu Igen, ez nem jutott el. I· tetle ./lagát61 elháritja a _elel-~s-

éget. Ez már&~11 hog:y nem érezte át teljesen ennek sul~át. 
e képtelenség ~.1 gérteni azt, ho&y ezt tette voln akkor, 

t-udja ho y ezeket telJesen megsemmisiti r. Ezt nem tudom elk.:' -
zelni. 

Sz.S: 1~elcem nincsenek Horth..yr61 személ:tos be :yomásaim, tör ~ elem 
kö :t.,yvekbf'J, akt 'kbó. vi zaemlé.k:ezés kool rajzoJt k maga~t.ak 
képet, a.m~os hog:y hitel s. Embelileg .nem tu.,o n1egit.:lni, 
hogy vol t-e benne yi humánus érzés, 01 heri .:rzés 10 ·~.,., ha 

té :y leg tudta volna, 14og_y mi történi , ko ell er~ l nnE.. c 
r • : humánus érzést e "!/ po t on tapaszta am talá.n. Azt mon(lA • 

fegyveres erv eg:-yszcrü ...JOlgá:r.·o l J. ui t ni z ecstelcn-
ség. Szóval eboe1)a do ~ban .... t c,..., ~~--~-"\· l.._7{1.{( j n n." • 

... :ízzel sz re te le 1.!1a:roJ6 Gá ort, .r o ·y x o aut ú. UI 2 i 

miniszterta.nács után, e.tnJ.kor a leckét megkapták, ,ő maga is ~O.S~) 
1-"5"~11' - '/ 
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s azt ondta • gon ol" meg mit 'elentt z, :y eke , ~ C11"ek . 

ersze e ről előzetesen esz~lt Am róz, v 1, a felvilágosi
orzasztó, esz~lt Her g Ferenccel eg e~l n 

Istv~nna , ő r1r előzőle ezt mondták neki. bben a tekintet
be ;)g:yet .... .~. .. t ft .:~ ezt k · f J zésre is juttatta, at:tgu. ztus 20-án 
a Ludov'kán, amikor azt mondta, ho y am ~~ar kard becsületén 
CoO ba ~uett. la most ez a csorba z.:rt sett, mert ezt a kar
dot civilekkel szemben használták. A karhatalmat e hadsereget, 
a ren őr,;Jéget, c. endőrséget ártatlan embere~~~~. 
r ..... (:!.á~ e· r J vol t példa I ort h~ uralma ala ·, vol t 193 • szeptember 

t~.·ntetés a ag:r munkanélküli tüntetés, volt a bán.yáazo a 
leadott sortüz, volt az . drédi sortüz, te is tudod hog.y hasz
áltak civi e ellen nro.nká'r·, ken.yé1ért tüntető civilek el

len esendő eg:'{Ve t tmeP-" rendórfeg:yv r 
'zör ~ségek voltak azok, de méreteik minimálisak A . yor tör-

t ' e emben "l..yen mé e tU 1em ol t tég. U ho 11 m ·c d ták. 
Il-:y Cs Gyulá 1. r hallot.~..a.m valah l n.yilatLoza't' , hog~ ő is 

1944. augusztusá an tudta m · ezt a gázos~tást, ezt szörQyJ
séget. A &yülölet ha elindul, tudo~ ki kell tombolnia magát. 

a most ez itombolta, t hát azért v ~~n1 itt most etten 
' t· zedek ul va hogy valahog·.y a lén.yeg~t lássu c enne\: és pró
b'ljuk megmondan· az ·gaz ágot. 

z.~: Ez a el1'z ebben megérteni és az igazsáeo is kimondani, és 
"a o ·:r az utánunk övetkezékkel , , 

!'ii.:ru: Ebbe sajnos bevonták az egész .:pet. A csendőrség p e.ncsot 
dott k* a ogatos gazdá nak, azok mente el, oda rakt·' fel, 
r-:r ·v· t t' a. valJuthoz. U os beszél tem szél el.'{ o az /.kkal, végig 

• .... ~lÁ'" ')t! rt~~ ~ t- ) 
~·"'ta .. az uton, de azért v·ttékrPcste helyzet mi olt 

"' ,zárt·'1 bel· ok t elv•tték a s~cJ. .. 110 ét ene c v ss utána 
1 ikor ·ii~~sitás volt a tömeg odaállt a sorba. ~ost a különb
s.;g ahog;f látom, mondjuk a :{'J.gati ellenállás és a keleti között 
az, o y ott a akosság ezt nem csinált • A lakosság teljes-n 
passzivitáJ;.)ba vonult. Tehá-t ott nem adtak fogatot, ott a zsi
dóvag_:vonra nem tették rá a kezültet a. polgárok fr/.., ·c. .. 'ki{<·ab
szol t ki VÁ tel \/ol t ·e 'l talábru1 er;~séges vo t .De o Cl is ak 

tiv ellenállás nem volt. 
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H &Y tüntettek volna, va&Y szembeszálltak volna a hatalommal, 
ezt nem tette meg a lakosság. Ez a kUlönbség. 
londjuk n~yobb méretü volt a bujtatás, a mentés. 

De Y- urópába~sajnos az emberi tudat nem állt ol~an magas szin
vonalon1ho~y ebben a kér ésben az erkölcsi követelményeknek 
megfelelően viselkedtek volna, az az igazság. 
Al.· ... l::! t ő en el l ch t fo ..:>adni az_? ami t mondu f:j8, d. e a f'cle1 ős ség 
mégis csak megoszlott ";1: frfert vol tak e1meL az eg" s~ e 1ber-

nag:yon aktiv r~czesci, lőmozd·t6i l a b örök-
? 

ben :yurországon. s valójában voltak té ~leg passziv nézői 
a naT. tömegek körében,meg 1aszon'lvezői, ez ~ts/ telen. e 
~~lc~őssé üket zért m'eis meó kell os7!tani, nag~ob ~- elős

s' azoké, ak:1..k ennek hatalmuknál fogva az a:tiv clőrm.ozc..:tói 
'~ vé reh j tói vol tak. Te a he ly" etcdnél fog;va me tu te. · t-:lni 

l 

.r .. rezet ő i emberei t. ,. k vol tak akkor azok al-eiknek kezében 
; sszpon-'cosul t il.:yen értE-lemben a htalorn? 

ag~ on érdeke k~ · és és ol~~ =g~ relelősal et r' r' vá-
as"'ac ',... :r d ol ot előre c eret n~ bocs6. t ani. Ut 'l 

zt 10n., j ' ~ 1 .Ocs. nem nehéz elo og. 
l 

csole.tbo.n el kell mondano • abban az iL;eLI .. 1
1 

kik 
t lom C UCoáU VOltalr, oZembeszálltam ~S rn.egmon tm Véle-

ié :remet a keg.:yE. lenségekről, igazságtala.nságokr 'l ~n ug~ 'l":.: em, 
o :r ez ad-· meg z erkölcsi ala ... ot llc.; em a.rras nogy ost el
ondjam a vélem~n:remet ról1k. Tehát ~n nem utóla 
'l ··1, ho Y! 'b an az -idóben özönbös let·tem .ro_ il;;.. ,..o -

~·í. su 'Q ss z :i van ~zte 1 voln az ő ke _.:yetlensceeikc"G... ..... j .~.os, 

"·o .. 1' i atokat megjelcnn·., ol a sz( . ortár-
cgkr· ··z'_ ''k, e ·na·g '"erese r ő is 

Ovt b n eZ 'dőben v lük e~.:yútt 6s semmit em mondanak 
.ró , ho&y ők akkor a kJ~itizáltakkal szembeszálltak volna. 
ehá.t a fószereplők. Horth.y elháritotta magáról a zsidókérdés
el'" a kezelését, kkor áth.á.rul t a teljes felelősség Sztój ··ra 

éo a kormá :y-ára, ne 'ezetesen a belüg:yminiszterre éo a belüg:r-
ninisztérium l ét ál:d.l!lti .l.k' á ak a terhére. Ha. állam.f'érfi lett 
volna ztója·, akkor felismeri ennek az 6riási felelóss' 3 9t, 
&s nem elő ynek tekinti azt, hog~ uz államfő elhárította magától 
a felelő séget, , hanem éppen na.g..y hátrá.n.ynak és teljes '"'elelősség-

,el kellett volna eljárnia, sót e~ igazi politikus ~ll~~érfi 
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ezt a megbízatást nem is vállal ta volna .• Hog.y rni vol t az én be
nyomásom SztÓJa ' ól? Tö bször találkeztam vele, de eg. alkalom
mal felkerestük Ravasz Lászlóval e ~itt, éppen a depor~'l's 
ü yében, akkor megfi&yeltem magatartását. 

Sz . : z örülbelül mikor lehetett? 
.M: Ez lehetett május 10-e körül, 44-ben. 

Sz. 
~ .l : 

..:~Z. : 

uz. : 

ik voltak reletek mé>, 
cs~k et en voltunk. 

a sz 1 1 vel d. 
!,;, ,,6 ja - volt ot· ' 

o i ·s 
-iob o l' áu 

/->.J 'tL .. "'g _..a tana ben.yo 
le 

, l 

6 o ( ol oB.ni. az·t dni a z 4 

lat a, parancsn ~ tecintettc és ~~ éraztc2 hog~ 
parancso~ végre tell hajtani· és az egész dolo b cs 
l te ·ntette; vette f·gy le e mi.nt 1ibát 
H" ll t nni, d z a je1 ntőségét öz l ' 
fe r gni. 
~t tot t ő k-: lengés11e ? 

·t ' a, 

az 

a-
ezt a 

a i

it 

e ésnek azt, ho 7f vagonbc bezárti , marhavagonb , <;.'7 ela-
k tol t' c .:s emb rt ele 1 körülm.: yek ·z .. t t Sü{ i t 

zsi ó at ?émetor~zágba, e z't ~' 2 go 
ezt természetesnek vette , ) 

)(. a zsidóJ:nál ol..yau rós a csalldi ::ötel.:k~ ,_o y ezt ' fi-

. el be véve h.ii.ldi); ki a ol ozók al a coalá t'-"1 "- •1 ............ z t 
ug~ mondta mintha hitte volna1e~Jle az gazsá Ct. 

a logikátlann , l o y k~orib n esz-
t'n; , tehá őskeresztény, tehát a y~r mu1k:~ is t t 
Hémotoro;;lzágb 2 1

azok ne ol t yi.L a család· asa. , 11 

család ·ukat is ki kellet volna vinni ~émetorszúgba? 

U&Y l~tszik,hog~ o ezt nem látta, yira már nem tudott logi-
kusan gondolkodni, ho y ezt az összehasonlítást fi&yelembe vet-

e volna, m rt akkor bizo~yára nem mond il~en dolgot. 
Sz.S: SzeméLyes vélemé~yed, akkori emlékeid, meg a megis~ert té~yek 

f 

alapján, meg aho~y most a kort visazaidézzük, üZtója~ 

té~yleg hitte azt Jamit mondott? 
M M: Bá...rnul ta a németek feg.yelmezettségét. 

Sz. : ~ég akkor is? 



M: 

Sz.S• 
If. i: ' 

Sz.S: 

If • .. . 
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ll.:-, ,.,.or i , a, hogy arn if ·w~ tok· ·c 
e ópénc z-

raéért mi e1 z .:n 
élex ó ~ .. emet, han t' nev t a.ját me je zés · , 

·11etnl élv zte c ondanivalój't. Ugyho~ k to nak is 
egy olyan 'tlag atona. lehetett ezerintem ll mz~ Gömbos
ne1 ... v l a. a.Iátja, rn5mbös em t ki a. hadseregből .=~ osz
totta b poli ikai szolgálatra. Tehát e~ 'tlag em er volt 
éa eréLytelen e.mb r i volt, tehát ő nem ellenőrizte a beli ~-

inisztériumnak a. müköd · ét, e -:.r 'l alán ne · ellenőrizt , ez·t 

onnan tudt meg, g.y amikor 1944. juniu 21 én a miniszter
tanács voltunk, ó is kérdezósködöt a é államtitkáitól 
h y hog.y ie zajlik le részleteiban ( l 1Lt: r:/ ' - 'C. ,........, 
11!t .~.. int hog.y E drától é B tól a. ké belüg.yi áll titká.rt61. 

< 

Igen, ho ;r "1og:van za lik le m.a.g a deport 'lásna a fol:,amata. 
ri t em erre is kiváncai lennék, meg talán az ut6kor is. 

. . 
Ha történ teaen tudja hogy mi történi~, emberil g vajon hO&Y 

reagált olna rre? ·oglehet ezt itélni, m gl hetett-e akkor 
itélni, mer most tételezzUk fel ho&v cao ó dolgot elhallgat
tak előtt , v &Y ó nem i akart 1ho az igazságot m gtudja. 
ét emberről, r6la és Jar 61 felt'teleze~ h val ki lészle

tesen be sz 'l v lUk éa próbál e. lelkiism rot·· hatni lett 
volna, bizonyos r · dm,~ye lett vol • lehete t volna 
rá ;juk ha t ni. 
Jaro~Andor a b lU~ niszter. 
i bcl~niszterre ~a l etet vol ha ni 1 alaki ~yon 
komolYru felviláeositja s Szt6ja a is, d ezek kerú ték azo
kat az emb reket, aki f lvilágosithatták vol 1és ak a 
kör~ezetükb n voltak azok hiz legtek és a té~yeket azt 

m mondt 'k eg, ke et lenség król nem tájékoztatták éket. 
Közvetlen kör~yezetük az kiszolgál6azemél~zetből, elkiiame
re le' 1iszol,ál6 szemé zetből ál t. 
Eg:y dolgot még Sz6tj .bró~ 

. ,, ..... o a:t. _on 
ne~ em azt mon ott~, .~.1ncy Sz"(; ó j ~ l ::e ... cd.J é t. 
~e lát ó m volt .La.kato éza. LG atos Góz sze b"' 
· ''kétkedett és l'tta, ho itt a 'bor elvesze~t ·~élc 
l,lkosedése nam volt a ném t kt cik iránt, m'g a kor is 
ha katonai kitUnt at k pott tőlük. 
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De Sz 6 a h t t a. nénetekbe 
1 

e. ráz~ o k l't...i t t 's unb~óz ;J an.y-
- 'Ji t ondo"tt s ~lOg:y C. t ö biekhez Viszon:yi tvc. eoajnos VO -

J..S, Ol'-

1 6..:. nevezetesen !~'rt .. , ::.,;c 
z t.:re i t i.. t~.r7> ~ zé em fordult ló. 

Sz.S: A tábornokok közott? 
I: V lt ol:va.n,h g.y meg is fo ztottak a angját61t ai/, a Rendszerberger 

1 
a,g.y hog.y hi vták. Ezek intrikál tak Horth.y ell n és vol t ol:ya.n is 

német barát ábornok aki a hátamögött a német knek elmondt min
den · o .... szo.t I"'orthyról e Dzt6;ja nem tartozott ezek k"zé •.t 
E:r·:r:·e nincs bJ.zo.n.y!í:.ték., hog..y Hort ' ell n i trikál t olna, . t m.int 
magaorangu katonatisztet, nem mint államfőt becsli te, azt nem 
tu .. ta ő m:1gi él11i, em volt a.nn.yi ten ta'ge hogy fel tudta vol
n mé ni a Hor AYnak az államtói értékét 4a már egyáltalán 
er ... ől leh t b szélni , h/int katonát aki~fn~aare.ngÚ ellentengerna.g..y 
c .e r Lt, ezt becsült Horthyban. 

Sz .s: Azért te elég ~ jóhiszeműség t és po noiális h tnumot fel
tételezel 3zt6j ól meg Jar r611 amikor azt mondo , ho&yha 
lett volna aki fe világositja őket akkor t lán megp 6báltak vol
na másképp cselekedni 

M.M: I...a. a csele .. e et e k.nek a horderejé t~, feladatoknak a horderej st 
val ki világosan feltárja előttük, ezerintem fé" zni lehetett 
volna őket. ·ekem ez az ér~ése eriól kettőrpl. 

Sz.S:,Na és a többi k? 
M.M: lia akkor Jaro "Nem tudom hog.y ál ta ában éve -ce tu oa. az 

ho0 y i t jelentott a. Ho- th.y _. a.g.yaroro~ágon a:t; ~hog., ·~ld birtokos 
valaki és \.földbirtokoaság.na.k az gész z re p 't ~ og.y~láto )Je:r-

, "--) orsz on 
l 

Sz.S· - özvetlenlll tapasztalatom nem volt, legfelje b 
coak /ttételesen és elég fiatal oromban. Azt tu om, ho&y a 
Jáozságba.n, ahol én l akt -:yerekkoromban, 'szladán.yon az cg.,y 
négyez .. :es léle számu na község vol t l é o oog..yon-na.gyon kislé sz l'
mu kiobi_ to1 os, elapróz .L t '"iob..:.rtokos • ~. ans 17 '1 '·:-a1 ~. ~é 

C.' ,fv . ,. , 

n r;-y u ... "c· alom fo.:;;,)lalt a .. tárt . z eg:1 i !.. :; --~-o ... 6 vol 
é. ·' í3i w_~ a n m o lék z m

1
l o y ki vo t • ö z· tte n: o ·zsol ó· ott 

.. kifJ vzépoaraszt' maga {, . . ' ~ holdJ!.'val, f6lh J.d s, e ·y

hol o törp bi..rto -os, »et ·e ó monn.,yiaégü ninc le •
7 

ak· ubi-

kolni járt, ~ bikoa dinasztiák voltak ·rnyéken a sze-
m es ismeretségi körünkben. 
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Most a fdldbir oko ~ a po~itikai sz repér'l tudné b 
szélni, d n m hisz hogy t arra Vag;:{ kiváncsi

1
hog.y most én 

_____ -~ ezt elmo.ndjam nek d. . , · földbirtokosságnak az életformája 
, · ~ c..'b .,..::; 

ld.-4/L~. [;.{ az en akko~ ' anny1.ra. kiesett, ho ~ én csak 
ug..y híntób6l nyáron, szalmakalapos an, uri! uhába öl tó z e lá'· ---~ ..... ,.,.. 
az6val az ol.yan távolaágra volt tolem, hog.y azt én el sem tud

tam fogni, hog.y ez mif 'le él tfonna lehet 
M.M• Na látod, hát fel sem tudtad fogni, ol.yan távolságra vol t tőled, 

pedig abszolut köz laégbe volt hozzád, mert a hatalmat teljesen 
ok t tották a. birtokukban. Teljes politikai hat lma t, 'spedig 
a vár.me~yén ~a a parlamenten keresztUl. A vármegye az teljesen 
az ó , zUkb \ vol , a föl birtokosokkezé en 'sa parlam n több
sége i belőlUk állt, ~yhogy tehát ők v z tték ez országot. 

l 

Hogy vol t közöttUk valamil.yen árilye.latn t' különbaég, dzsentrinek 
nevezték az egyik ré azt; a másikat pedig arisz t okr,áciáne.k, de 
tulajdonképp n ketten öasz fogva uralt az országot, t hát az 
az érdekes, ho~y tulajdonképpen hiába volt itt 1948-49 is,a 
forrad lom a szabadságharc és a reformok, a földbirtokos osz
tál~ 1944-ig politiksil g uralta agyarországot. Na moat iLy n 
földbil~okoa vol Ja..ro ·Andor is, közé jük tartozott. 

Sz.S· Nag.y sz mályi birtoka volt? 
M. • A eaehelené ' vol neki nag.ybirtoka és ott ugy tudom 5oo holdat 

) 

ha&ytak meg neki, a többit a cseh állam' kisajátitotta, éspedig 
mng~ar földmüvelőknek ad a oda. Aho ~ figyeltem Jar k a pá
Lyáját, ugye ez a Triano .

1 
z 6riási hatással kellett volna 1h ~Y 

legyen rá, de amint látom r ie csak azt a hat' t :y-akorolte. 
mint e.z 'tla.g magyar ez tó rét gre, amiról már előzőleg be
széltUnk. Tehát ó Itiába volt 20 esztend ig mondjuk Csehszlová
kiáb ,~~ '"ahol már a demokráoJ.áne.k nag.yon komol" n.yomai ol tak, 
de _ abból egyénileg kUlön tanulságot nem v~nt l a maga számára. 
T hát alapjában véve ol.:ye.n öldbirtokosilak ma:radt, mint ami-

11enek ~arorazágon vol ak. 
Sz .s: Lehet hog.y 5 Trianont ~ ug..y fogta f l hog.y eit azért kell revi 

diálni mert őt megfosztotta birtokai e~y rászétőlt 
:M.M· Ezt nem mondhatnám. Azért nem akarom mondani;- tehát mi közelebb

rol akarjuk megismerni a dolgokat tén.ye alapján, a.nélkUl hog.y 
valak tm ntenénk, ~l. az elv tt birtokáth38 után ösztönözté 

4~V 
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ót ho&v ve&ye v~ssza azoktól ik megkapták a birtokot. 
Sz.o: Tehát a mag:var pa asztok 61? 

.M: I""' 4 ag.ya:r paraszto 61~ és ezt várta a többi földbirtokoo, 
hog:yha ez megtörté.nik, altkor ő . is követ lit Vissza. h'··, ~ 

~z.S: Jaro~ lett volna a példa. 
M.Mt ő lett volna a példa. Na mo t Jaros)a követ ezót mondte.; 

né parasztt61 birtokot nem veszek vissza.' Tehát mondj ez eg..y 
gesztua.nak látszik, d jellemző ez a kifejezé • hogy "parasztt61" 

V 1 S_;J 
nem veszek birtokot. Tehát ne g.y mag.yart l, emb rtől · pa.:raszt-
tóll zóval keg:ynek hagyta ott '"""~ ~~- t · -

Sz S : Ebben is p'lda vol a felvidéki, a vi szacsatol/.s utáni felvidé
ki birt&kosok körében? 

• : z egy p~lda volt mert nagy szégyen lenn most ránk nézv~ 
a magyar diosóséget örökr lejáratta volna , ho ha ott a 

.. ~ .. -
földbirtokot v~sazaveszik bár.mi~en mérté be f m is teljesen. 
De bármiLyen mértékben visszaveszik a magyarokt6l és a szlová-

okt61 a földet az ~Y azé~yen lett volna ránk. ~ndjuk ezt 
e~y té~ynek lehet tekinteni, de mondom. itt is amikor ezt a ki
jelentést haDo tam, hogy par zttól, tehát még i csak paraszt 
vol t az ·- : L 1 ./ ' #-J ., t II-, n l. . J'7 1ll y ~ ~ t-il ... -

Sz.S: Az biztos, hogy ott megpróbálják a földet visszavonni, az 
oly mértékig ·kiélezte volna n társadalmi hol~zetet, a robbanásig 
~iélezte volna. _ Hort~yék azért iLyen heLyzetet teremthette 
hog..y végr ug,.ye vis zaesatolnak egy darabot CS('inka :yaror
szághoz, és akkor egy p asztfel eléa szerU mozgalom indul el, 
mert a földbirtokot iaszaveazik. Ennek nem teh tték ki magukat. 

M.M· Szóval ki ho&y i elkedik torténelmi heLyzetben2 1on nehéz 
J 

és hog.y hibát ne 1,..8vessUnk el 1 ol.ya.n nem is fordul el ó, c.~ l. e. lé-
n.yegben nem szabad hibát elkövetni. Tehát ő Trianonból u.g:ran 
azt tanulta, hO&Y ennek egy következméav és követelése lehet 
~yar rész ól, ho~ a területeket visaza kell csatolni. De azon 
tulmenóen, hogy t t mil..yen pol;i. tikai problémák ad6dnak. hog.y a. 
~ságnak az az érdeke, ho~ itt a többi néppel az ügyét de
mokratikus alapon rendezze, tehát e~ il.yen tanulság nem aztile-
tett meg Ja.ro dornak az agyába J. 

Sz.S. IIog..y lett ő beliig.yminiezter 1944-ben, ·ért felel t meg a néma
teknek? 
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o/ 
Elózóleg amikor vi szakerült a felvi ék egy része, ó akkor fel

'Vr . , 
vidéki nu.niszt,er, g:y nevezték ezt, amig a csatolás teljesen 
megtörtént, ő felvidéki miniazter. Ghát volt már e~ miniszte-, 
ri rangja és az nem vitás

1
hog.y a llábo mallett volt. A f'rontra 

is kiment 
' a szovj t frontra.1 Sz6ve.l ez a f l t Unés,. em maradt kint sokáig, d a. f'eltünési 

viszketeg 'g meg volt benne, ezeretett sz repelni. Ezzel is bi 
zo :Vit?~t~,!.t hog:v ó a hábor'mak hive. Elmondhatnék sok esetet 
róla, ./ilyen kis eaetekból lehet következtetni valakinek az 
e~ niségár • Amikor a kUlönbozó területek vi szakerültek Magyar-
országhoz, or a megmaradt zlováki és yarország közt, 
valamint Románi~és ag:varorazág köztJamikor É-ErdéLy is vissza
került, a apcsalat ~yon feszült volt és bb61 állt z egész 
pol tizálás, hog.y ktslosönös megtorlásokat alkalmaztak g:ymás 
ellen. Ki u t asi tottak Lt~yarorszá.gr61 szlovákoka.t, Szlovákiáb6l 
ma~arokat, omán1áb6l mag:yarokat, "-Erdélyból ro ' okat, szó
va.l a zarencsétlen nép sz nved tt. Hog.y mil.yen mártékben és 
ki me~yire ~elelős ezért, ez a magyar történelemiráanak szin-

, -t lf1 'A,"'{ l n t 

tén a f la at~~ Decsilletesen fel k l~ dolgozni zt. Na most 
eg~ il~en eset fordult ló a háboru közepén, hogy Érsekujvárr6l 
VagJ/' Losonoról 1!3 szlovák Ug:rv 'det, aki i t t marad t a.ror
az~gon é becsületes szlovák ember volt, kiuta.sitotta.k. lJ 
kölcsönös kiutasitás keretében sor került rá ás ő Jaro Andort 
rég6ta ismerte r 920- as évektól ( ~s elment hozzá, hog:y kér én 
nem csinál tam semmi t, ha poli t1.zá.l tam legfeljebb szavazt am, 
de az irodámat vezet tem, ha hozzám jöttek vállaltam a m8g1arok

n~~ az ~ét, a szlovákoknak az ü&yét is, a németekét is és hát 
ddig semmi bajom nem volt , most kapok e~y kiutasitási végzést 

hog.y .3 nap lat t a cs ládomma.l gyU.t t l kell ~ynom Ma.g.yax
országot, ' agitsen rajtam. Ezt Jaro ·szájából allottam, zt 
mondta; kérem veg:r Ug:y hogy eae. tá eszt t t. Hát ug.ye ez e~ 

ll " 

jellemző emberi magatartás , 6 nem tudta felfogni soha a cs l -
kedeteknek a köve kezményeit é ~ aolentóségét. Nem gondolt 
arra hog.y 5 is eszthet csatát s nem minde 

11
hog..y hog:, veszi v ek 

csatát. becsületesen va.S'J' nem becsületesen. rt ha én igy já
ro el valakivel szemben, ha maj n csatát vesztek, akkor 

' ' 

már nines meg az erkBlcsi alapom arra.. hogy erőt meritsek magamnak. 



- 28 

Tehát ezt a választ dta akkor a szlovák ~yvédnek. Ez bi
zon.yos fclUletességr val , ez az igazság. , on om ég több 

l 

'"'"t -t el udnék mond nit mert ő b zélt magáról~ n éd 
sohase yi tko ott sc •t sem1 elzárkózótt, e Jaro 

·~··~· besz'lt ag~ 61, tehát ó e&y szerepl'ai vá y an ezen
vedett, kart szerepelni. De még e~y esetet elmondor. 
2944. U&Y tudom juniua közepén lehetett, egy kUldöttséget ve
zet·em hozzá a belü~ymini ztréiumba. A culdöttség tagja volt 

a. J- ... 
Bere : .Albert, akkor Pozson:yi u i l lkész volt, 
Muraközi G~la a Kálv n téri református lelkéazM-# 

i. 

Sz ~= volt a J6 Pásztox izottságnak az elnöke. 
1. : o volt o.z el.nöke7 ig n. Eg:r kiváló ember volt. És zab6 Imre 

a Fasori reformátuo esp re • Na moat azért v zette oda ezt 
a kUldöttséeet ho~ a presbitereket mente ithessük. 

Sz.S· :3ocsáaa eg hag,:v te y azt hozzá, tehát azokat, ik eformá
tua hi tU k vol tak, de a. faji törvén.yek szarint zsidók,. miköz-
en eformátus egyházban p esb1tere voltak 

M.M: Én mentem e először a 'IJJlg.Y fogadó tel"emb , kb. két-bárom p :re
c l elóbb mint a · ldött·s 'g és J' to , hog.y egy grö yörü szek-
r aynck az ü ges része előtt áll J oa· Andor, lép előre, hát
ra, igazit a a ~vakkondójét és n'zi magát a tUkórb n. 

Sz.S: Készült a fogadásra? 
.L!: Igen. kor il.yen szórayü dolgok vol tak, foLyt a d portálás 

:t.s és igazgatta a n.yakkendőjét és a.z arcát nézegatt • 
Sz.s: Pozőr volt. 
M .M: Igen eg7~ pozőr vol t. Na mo t 1 . hogy az i aza t :ts lmondj • 

ElőadtUk e. kéré et és azt mon ta hog..y t lj esi t J.. Igenám, de 
ké tük}ho&y rendel tet adjon ki •. zt ism gig'1t. A rendelet 
sohas jelent m g, mert Bak és fők- p e Endre; de mi.nd a 
kettő szabotáltc .. 

Sz.S: Tehát a beosztottja2fa kót áll5mtit ·' a az zabo _'lta • 
• M: Telje~en szabotálta. De én felmentem utána hozzá, b. két vagy 

három hét mulva. ós a következőt ·ond tam; a nem is adtad ki 
s xcndele et, ve . tudomásul, ogy a J.~eformá. us p apököknek 
utaait's ment 1 ho~y a b l~niszter szóban mentasitette n 
presbitereket és iLy n iráxlyÚ utasitá okat adjanak ki. Bizo
u:yi tv' t álli tsanak ki a. preabi t orok réozére. 
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ez ellen nem tiltakoz z meg is történt- Tehá eré ~-
'i14z..', z-, t /, J. / é , , , 

telen belUgy,miniszter volt. nt zkedea ket emberre há-
rult a és Endrére.SZáz zrek, milliók felett Ők rendelkeztek 
az ó kezUkben volt a csendőrség, a rendórség éa a teljes ktlzi
gazgatás, mindentéle megkötöt ség nélkUl. 
ost kérdezek tőled valamit, ez a sz6 ez a fogalom azámodra 

ho~y f5szolg \bir6 mi jelent? Te akkor) it is láttál főszolga 
"--" J 

birónak. 
Sz.s: Azt hiszem ez járásokban és me yékben volt ugye? 

• : A aárásnak a fej volt. 
~z.Ss Korlá lan hatalom? 

• : A járásban, igy lehet mondani, korlátlan hatalom. őt kinevezték, 
tehát nem a nép választotta. ó rendelk zett a csendőrséggel, ő 

rendelkezatt a közigazg 'ssal. A faluban a biróválasztás ugy tör
tént, _ ho~y neki volt jelölési joga. Hol volt itt akkor a demok• 
rácia.. Tehát igy is nevezték őket, hog..y kiskirál ok. Most nem aka

rom minde&y~et elitélni, de étségtelenül olyan hatalom volt a 
keztikben, hog.y azzal minde.nkit féken tudtak tartani , aga a sz6 is 
az 1 ho~ fősz61ga.Jlbir6 : szolgáknak a vezetője, nem &yenrangu em
bere~e a vezetője és plán a válaaztott vezetője. Tehát a falu-

" >'-(; 
ba·~ Községi bir6 is osak az l hetett í aki t ó a.kart. A jeg.yzó is az 
lehetett, hiába válaaztották a jegyzót, abba a vála ztásba is ő 
beleszólt. Nos teljes hatalom a k zéb n volt, ugy is nevezték őket 
hog{ kiskir~ok. Tehát a hatalom közv tlen a népet a. főszolga ·.,. 

birókon keresztül tartotta a kezében • 100-130 járása volt Ma-
gyarországnak és elUl'1i foszolgabirója volt az országnak. Na moat 
~lt választás volt, a képviselói választás az nem titkos válasz
tás volt, tehát azt is bef'ol:yáeolta. A közigazgatási titon leh -
tetlenné tette annak az emberne~ az életét, aki politikailag n~yon 
szembeszállt olna a rendszerrel. Minden hatalom az ó k zUkben 
volt. Ns. most eg..y il:yen fószolgabir6 vol t Endre Lászl 6 ó való-

ban kiskirál vol t e. Gödöllő l. járá ban , és onnan kerül t az all.s
páni székbe, tehát akkor est me&yének lett a kiskiráLya. 
§okmindent elmondtak r6la, ha:Rottam ol~at is, hogy ki tUnő j 6 ma
gyar ember volt, ezt a hiedelmet sz retném eloszl ni. 
~ 
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Én a ráckevei "arUletben voltam képviselő és a r'ckevei kerUlet 
amikor ő alispán volt, hozzá tartozott, az ő fennhatósága alá 
tartozott é l'tt , elment hozzá ügyekben, fogadta a feleket 

vám. g.ye házán. Az asztalon Ul t csizmában, a k zében egy nád-
p'lca volt és U&Y hetykén tárgyalt f l kkal. Ab az időben 
il~en hobbija volt. ha ezt iLyen hobbin lehetett nevezni, hogy 
lovasfogatot, hint6t tartott 1 t a város közepán és azzal járt. 
Felttinési visz etegaégb n ezenved tt. Egy het~ke1 provokativ ma
gatartási ember volt. Na most hogy hogy bánt am~ okkal? 

" Az e~yazerü magyar embereket botJával, a pálcájával meg is ve~te. 
Hobbija volt az, hog~ látog tta a közeégi apaállat, tehát 1a bi· 

- --- __.,...._ l-v li . " kaistál6katt magyarul; . o . mi vez tte erre( azt nem tudom, .de elo-
ford~~az , hogy megérkezett az autójával, e~szerüen bement az 
iatá ba látta ott a szolgalegé~, kifogásolt valamit és a nád-
pálcáaával j61 megverte a szerene étlen • Ezek tén.yek. 
A hel~z t az, ho~y előfordul , egy esetben tudok róla, Tököl 
községben, hogy a szolgalegén.y szaladt a vasvilla után és való
zinüleg elint~zi az alispán urat, de azt már nem szé&yelte ho~ 
elszaladt, beugrott az autójáüa ás továbbrobogott. ' s azon ki-

~ 

vül tivornyázó ember volt, ezt mind nki tudja, n csa a ktlvet-
keztetést akarom a. magam részéról levonni. Szerintem h nem ig;{ 

végződik a sorsa, mint het·:yke, provokativ magatartásu emberne , 
val6azinülog v~ e&y pásztor botja végzett volna vele, v~ a 
kése. 

, r , 
v~ parbajba lhal m g mint m~e.rul-· 'l ,. 

A párbajtól azért óv kodott. Az veszéLyes olt elsza.-
ladt 1 ami~or a szolgalegény a vasvillá áért sza adt, azért az 
alispán Ur elszaladt ohn ~ D előfordult az, hO&Y ment egy kBz-
ségen eresztül és akkor tért vissza a gul~a és ' 

a azere csétlen gu~ a n m tudta félreállitani az alispán 
ut6ja előtt a gul~t, kiugrott és a gul~ást szintén a 'dpálcá

jával megverte és lófordult ho~y a juhászokkal ezt csinálta. 
Tehát ezért mondom, aki antiszami ta, aki ovl.niszta, az nem le-
het jó m yar, mert a j6 magyar cse.k az leh t, aki becaUletes

1 
4,1'11 ... 

ember 



Sz.S: 

Sz.S: 

Sz.S: 

M. : 

Sz.S; 

. : 

- 31 -

6 nem volt z. A cselédeit is verte és az volt az érdekes hOSf 
mindig ug..y jöttek a.z emb :rek hozzám, hallottad- hog.y Endre 
Lászl6, oLyan titokban mondták ezt, félve tól • 

éldául ocs' Dániel egy on érdekes e ber volt, 
annak a hires ocsár' nak a leazár.mazottja, ó ott volt földbir
tokos a ráckevei kerületben és ó is nekem mindig t~tokban mondta 
el, hog Laci ~mit csinált. Kun Lacinak nevezték. Azt tu r , 

dod Kunr _z- rál:y; 'd sa.n.yja. kun volt és dorbézolt álland6an 
a kunok között, végül a kunok is ölték meg. 6 hetykélkedett a 

aágával~hogy 6 a kunok v zér és szert len volt a nők terén 
is. Kun L c inak nevezték el a ti vórn:yázás ~~ ".!1 t. ~ •<4 ·~t 1 11 1 i ' , -." Igen e ben olt e~ ilyen fa.jmatra.rkodás, il..yen ősmag:yarkodás, 
turáni, kun meg jászkun. 
Jaro ho~y még n~obb szarvat adjon neki, elment p6zzal be a 
ártnegye házára és ugy kért e f' el őt 

1 
hogy legyen államtit kár , 

belUgymini zt'riumban. 
Horth:y nev zte ki álla.mti tkár.nak, őt l.S meg Bak t is. Nincs 
felelőssége ebb n, nem ismerte) hogy mil~en ember, n jutott 
el a. hire hozzá? m tudta1 hogy kin k a kezébe te z egy il:yen 
hatalmat? 
Ezt me nt ni nem lehet. Itt nem akarom me n t eni Horth.yt egyál ta
lán. Ez ig:y van. Ez e.z embe ~ l t t beltig:yminiszt eri államtitkár. 
Az egész országot gy vármegyének tekintette, v~ eg){ járásnak 
tekintette, tehát Ó (~~azágnak lett a fószolgabir6ja éa az al
ispánja a maga azertelensé ével, de még azok a törvé yes meg-

e~ '"'~"' kötötteégek sem voltak me , ~ek egalább is látsz6lag lé-
teztek az ó alisp ága é~ fószolgabir6sága idején. 
A deportálásban az 5 szerepe mi volt? A gett6kbe. gyUjtésben a 
deportálásba.n? 

a jobbkez vo 
Az e c vonatkoz6 közigazgatási utasitásokat és végrehajtást ó 
tartotta kézben. · 

lJ} !.r ó f~y lt az eg'sznek a lebenyolitását r az el5bb beazélget-
tünk eg:ymá.ssal és zt nem tudtam ról , solanind nt tudtam róla .; r ')l l-• ')~);:; t ü ·t" 
de azt ogy p • ~ Debrecenben és ez ~Y lehetett, ott volt 
a helyszinén ,amikor a gettóból bevitték a vagonba a zsidóságot. 
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'! 
Ugyan \~ vágigl togatta a gettókat ~áradon, Kolozsváron, 
arosváaárhe~en. Senki felelősségr nem vonta, semmi intézke

déaéé t. Tehát ó volt az eg.yj$ sze é ly. Na most a. másik Bak 
" Lászl6. i volt Bak László Amit én tudo róla. ~apr d 

iskolát végzett, szintén Pest me~yéból származo t is kun
nak n vezte magátJ ők romantikát csináltak az egész kun ágból, 
egy hami romantikát. nemesn k titulálta át B Lász16. 
Had pród iskolát végzett, katonatiszt volt és utána átment a 
csendőrséghez s a csendőrséghez tudo ~nom ezerint y ju ott , 
hog.y caendór égi tanf'ol:yamot végzett. Ez volt az egész müveltsé-
ge t .J. aj do nké pen. ő <:fl q ) c sen.d5r / kerillet parancsnoka. ugy ke zel t e 
az egész országot. " ~' "·1 

• · 

Mekkora lehetett e~y cs · órkerület? 
alamivel nag.yobb talán g.y járásnál, de lehetett ~ hog.y 

a ;Járás is eg.ymags. egy csendőrkerület vol t. Miból is ert e 
ő a vil ot 2 caendórjel n ' ekből, a. n,.yo oz ti jelentésekből. 

eraz abb6l is egy inteligens ember sokat tanulhat, azt én 
nem becsülöm l , a nyomozásnak is meg. van a maga mUvéazete 
és sokmind nt lehet tanulni e ' ~fu ~vol t olyan it4lóképessége 
hogy _ ezen ker aztUl e~y nagyobb mUveltaégre tehetett volna 
sze • I~y l tt 'llamtitkár, mart elózől g megválasztották 
képviaelőnek. ila.skeresztes art eg.yik frakciójának vol t ó 
a vezetője és ó már kimondot_tan a Jljmetek :\Én j6l ismertem 
f1t· ( {';' t 4 d" 7ft ·. 11 v. , 1ukr szerepelt Mag.yarorazáoon mint ti 

________ , tudóait6ja. Körülbelill 4-5 éven keresztül i -

mertem, tünően beszél t mag.yar . , franciául és ó a.z Eötvös 
kollégiumnak vol t l4agyarországon a tagja mint diák;. Tanári dip-

lomája is volt éa 1944-ben tudtam meg azt, ho~y ó itt a stap6-
nak a megbizottjal • Most ó együtt do zott Bak al. Érdekes, 
e em ismert, mi találkoztunk e~y.mással, de j6 érz ke volt, 
mert soha nem tett célzást semmire és például e~y vezető német
nek sem utatott b soha. ~l. követségre soha nem vitt l, vagy 

, m0 t 
e&y diplomatának n , • Tudta hogy kivel melU4yire le-
het e.nni-
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Ha ználhatatlan voltál számára 
Igen, iLyen szempontb61 használh t tlan volt~~ .ót ~a b szél-

get Unk, most tol jövök rá, körUlb lül 1 amitr~Ógt ott a 
pártéletról meg a bel ó m~yarországi viszo~okról, ugy lát
szik ez érd kelte wt, a vél mé~em, de tovább n vitt. 
Szóval látta hogy eszköznek nem leh t felhasználni 
Bak al már azoros k pcsolatba került és Ba 
ebb a bünös játékba, mást nem tudok mondaniJ égén u~~-

kiderül 7ho~y B is állitotta össze 1944-ben már a me 
napjára a ~e art6ztatand6 ~aroknak a névsorát. 
V 16szinüleg már előre elkészitették. 
Előre elkéazi tették ketten. . .. u tk· .. ~,·"".~~ l" '/- minde.nld.t ismert 

ag.yarországon. Nem vol t o '::f politikus, olyan p t 9 amell.yel 
kapcsol tot ne tartott vol , sót a.z előkelő zsidókkal is tar-
tot a apcsol· ot, ugyho~y itthon olt, arországon1itt-
hon ~rezto mag't é a feleség m~ar aaazQay is volt. 
Blott em ug.y lepleződött le, hog.y 1944. április 'ban felmentUnk 
a cl~y.miniaztériumba Zsindely er nocel amikor engem kine-
vezt k a G~ör , kollégium miniazt ri biztosává , tva volt 
Bak nak az ajtaja és ott megláttam bent . .~2 .s HrJ · fl ele
séget, ho ~ ott titkárn" teendo et végez. Hozzá mentem, kö

zönt m és l'ttam m g volt döbbenve és rögtön eltünt . ent 
a Bak nak a azobájába. Utána. kaptam kb. fél 6rára otthOA. tele-

ho~y felkeras engem. Fel is keresett és 
tett nekem, ho~y én na on kellemetlen dolgot 

o oztom. Én nem tu.d.tam >hOéPf mivel, mon tam
1
ho ... :r a. feleséged-

del 'lkozt , d t dva:riaa vol tam, otth8.giott eng • 
Azt mondja: arra kérlek ho~y ne sz6lj senkinek ho&y hol van 
a fele égem. r&aazkirozva volt a felesége, az h1tte ho~ nam 
ismeri fel enki a régi is.merósök közUl, de nekem az arcme-
móriám n -:von ;JÓ, hiába maazkirozta magát n felis-

------ m rt em őt 4s ez vol t a· z rencsétlens g • o.r m gtu tam 
V( l'/rU, t/i ," · 

s hogy ó '1kicsoda~, yan, g.y - a aase.i ombázáa ~, csak évek 
mul va 

7 
ud am meg ezt a dolgot. h iszról ekkor · d tam meg 

hog mi:Lyen azer et ttllt be és az az 'rdekes, hog.y ó itt 
Magyarorazágon · ' 1ávig volt an:lkUl /h~ fron·i;azolgála.tot 

~~l...e • , , . teljesi tett vol.ne., pedig a. ém tek JJUnden diplomat~::yeztek. 
~ \ ..... J, .A l v. ~ ,!l-J"tk 

/111- i'fA-A n--.,'" 'l~ 
. ~ 

y 
-1/ 



- 34 -

/IÁ ~ 'h t i l ~~. l 
Ő itt volt Mag~arországon égig1 atona sem volt, meguszta a há-
borut és később az Adenauer a K-európai üg~eknek 
~~jtője lett. ~·"" 7 ~;:1- ._ 

Sz. S:fL.Cieh ~rszerző rezindens féle volt itt Ma~yarországon? 
M.M: Az, az. 
Sz.A: Szóval főnöke a hálózatnak. 
M.M: Tehát Bak" odaadta magát eszköznek, nem volt · inteligenciá-

JJaját érdekét sem tudta tulajdonképpen felfogni, nem 
.t '.:!- j;,.. V; .:11 ti li':-1 ') 

a nemzetnek az érdekét , ho&y miLyen követkézmé~yei lesznek 1 

M • · t hog.:y valaki mag.:yar létére idegen államnak, politikai megg.yőző-
désükért az ellenkező politikai megg.yőződésü képviselő honfi
társait átadja, letartóztatásra. 

Sz.s. Szarinted ő kapott ezért pénzt? 
M.M: Én ezt nem marném mondani, legalább is nem látszott hog.y gazdag 

h~-'-'1~ 

Sz.S: 
M.M: 

ember lett volna. Inkább bb volt a hiba, zük látokörü, korlá-
tolt ember volt. 
Megg.yóződéses fasiszta volt. 
Igen, eg.y abszolut korlátolt ember, aki pem akaro mondom a ~yo-

/ 

mozótiszteket megsérteni1mert arra szükség van,{ de még eg.y át-
la~~omozó csendőrtisztnek a szellemi szinvonalát sem képvisel
te szerintem. Csodálatos ?hog.y mé is ezt el tudta érni. Majd 
beszélünk SzáÍlasiról is. Most én itt kikapva eg.y döbbentő dol
got akarok megemlíteni, ·a sok közül, pl. Pál · i_~~s~f gróf 
szerepelit945.-~zeptemberi ellenállási rendelet~o~ és 
valóban méltán mint ellenálló és az édestestvére, Pá ·. Fidél 

pedig a ~yilaskeresztes volt és a háborus bünösök kozül 1945-ben 
4 • 

elsőnek őt égezték-~Pedig biztos besz~et eg:ymással a két 
; , · , .,/)~ ; 

testver, eszmecseret csak fol.:ytattak es ~ nem lehetett, a jo 
szónak nem lehetett semi foganatja Pálf

1 
j Fidélnél. ·-,,.,., ~zeknek 

1 a kézébe került Mag.yarország teljesen. Kiszolgá~tatott volt ';t~~ 
~l if t:.:... t 

százezrek sorsa fölött ők döntöttek,... a német . . ~< ~g.:yütt. N"-a ost. 
ő kezükbehvolt a csendőrség, az ó kezükbe~ volt a rendőrség, 

az ő kezükheuvolt az egész közigazgatás. És ezzel szabadon visz-
szaéJ::_ek. ,~·'zek után)nekem már,-én csak magamról beszélek 
most,(Jrekem már; máj~sban volt összeütközésem Endrével. A követke-

ző történt t / J11tlf) 
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Az orvo oknak is via lniUk k llett a sárga csillagot, de azokat 
a szol5 álat kb~megh~y~'k, a többi zsidót minde foglalkozásuk
tól megfoszt tták. 

Sz. S: Magyar l a mtm 'tól é a a ken:tértól • 
• M_ Ke~ értól ljesen, ez a hálálra itélés. Na most az o osoknál 

oLyan eh z volt a hel:yz t, hog.y átmenetil g megh g:; ták azolgálet
b~ó e ~ d y tudom.~j s 25-e örUl,..c..n m v y k pontos az idő-' . pont b ,--de ol t e&y időpont 'jus b , ho ko ·. vflekik is c~ 

k ll tenni a sárga csillagot és ugy kell szalgálatot eljesiteni, 
ill tóleg a rendelőjükre is a " ge csillagot ki k ll tenniük. 
E 'o~ eg:y szép apon Bajor Gizi berohant hoz m é valós'ggal be
roskadt a fotel ba. és elkezdet zoko ., y a ozó z6ros é_ t elmében. 
Zoko zd t, hog,y ez sz ó_ · ség, z t c inálják " arora 'gon 
v le a még sok azerencsétl nnel. Uát ké deztem, mondja miról van 

1V~f-~ 
sz ó. .A a f~r·· ével Ge ' ·'"-T:roorra.l o ki ll t i a sár-
ga csillagot a endelő ére tt volt a belvarosban a r ndelóje 
n -yon nev~o ~-- ~~i ~~l t~ I ésóbb 45 után professzol~ lett az e ye 

tamen azt vála zoltam neki, O&Y nálam volt ez lőtt 
pár héttel 6s én megk rdeztem v e val azUk ég mert Hort ~ 
er ... e kUlön intett engem, ho n m l het sommi b' lt6dá uk B ·o:r 
Gizin , nózs e~ Kálmánnak és ég több n vet felsoro t s ak-
ko~ azt mo dta, hogymost nincs~ kéré e ől • Ek or mondt 
meg, hoe.y ó~Ja.r t61 ra ig'retett kapo ~' ho ·1ö g fogja 
kapni soron kivül a férje a menteaitá~t, és nem kapt meg1mert 
Endre visszatartotta. Ott a ol nlétéban elhivt- telefonon a 

1-d . 
belü,s:yminisztériumot 

1
1'"özv tlen,/kapcoolato vol t Endré 1. 

A következőket mondtam eki· Kérle zépenLitt van E ·or Gizi és 
.oct felme~ hoz"ád Molnár Andornnisze i tanácso kisértében 
az eut6:mmal és a.zo.nn l ad kezébe a me te it si iratot. Azt 
mondto.,' hogy-ho· ~ ondom ttg.y, ho~ a. k binet i o szólt rám, 

' l 

hog.y ez meg kell tenni ~ atTa is megké te ho y cg.y 6ra mulv 
r 

informáljam őket ~ho&y ez az in ézkedés megtörtént-e. Erre gőgösen~qy 
~ti-ft ,· mtivésznő · öhet: I ;r ment f Ba· o-r> Gizi Molnár An orr l é kapta. 

ll 
oeg,rögtön átadták montesité" ,a. férj'ne ament sité~ét 
Ez olt az első összecsapásam A4-ben Endrév l 



J6 -

( ,;.ru 
Ugyhogy ha valahol találkoztunk hivatalos hel1en,( akkor még rám 
sem nézett emiatt 1én nem törő tem vele. A második,- Bak val és 
Endréve és J o s l azt már mlitettem, az 1944. j iua 21-i 
minisztert .,,. t~rtiJ '- t, -

Sz.S: ost szeretn6m ha enne az előzméayei.ól beszélnél eg~ kics2t. 
Tul jdonképpen ak · csak a korabeli do entumokat tanu.lmán.yozzák, 
azok jönn r', o ez e~ l~ f ntos niazt rt 4 cs volt. 
A n~yarországi zsidók rdé zampontjából e&y ford latnak az 
alózm.émre, mé . em mag a fordul t, d az elózmén.ye vol t. 
Sz6val1ha az e ő örté 6t 1ha e~ kic it elm ndaná ho y ho ~ 
jött ez a mi szt rtanács létre. 

M. : ehát szBrn.yUségek, más k fejezést nem tudok használni, ol.yan 
viasz tást keltett k bizonyos körökben, hogy annak a ~yomása 

ö etkeztób n ·ött létre ez a miniszt rtanác i ülés. z e~házak 
t 1 takoztak deportál , a. meghurcol' ,~ eg..y t l nk dé sek ellen. 
T~akozott a here .primás é t1lt koztak prot e táns e~yházak 
Ravasz zl6 zeté ével. Azután ialakult eg1 tiltakozás az 
e&yeteme zéről is, zt én k zdemé~yeztem t lajdonképp n, mert 
az e~etemi tanárok jötte hozzám félv , m gh llották 1ho~v velem 
1 het eszélni ~ lmo ták thogy a kol ée'ikkal miLy azör~yU

sége" történnek. Most én bizt ttam az g.yetemi aDárokat, hog.y 

hivj'k össze Budspe ten és Sz geden s Pécset az egyet i taná-
-- , é , -.,.,!.. , c sot , l:yen pr blema. n m vol t Debr ecenben s K lozsvarott · v ják 

össze és m nt sit ttek neveit 'llitsák ös ze és tiltakozzanak 
a kegyet nk dése ell n. I&Y tehát a kezemben volt az egye
temeknek a ti takozása is, az o&yházaknak vezető" el beszéltem 
Ravasszal is é z óbb már mon ottam, ho~y együtt voltunk 
Sztója deportálá ellen foglalt állást Ravasz és zonkivUl 
vo,tam Esztergo.mba~i 1mert bemutatkoztam S ré inél és kölcsön6sen 
megn.yert · eg:ymás t tsz's t

1
ez kétségt l n, amit az iC! bizonyit, 

hogy bekö zöntó be ·zéd met e 'di az ~yik katolikus l pban 
szórul- ~óra özBlté .~ Te 't már eze nk birtokában voltam 
ezeket átéltem, és akkor történt c et is 
Sze eden é mindezeket jelentettem ak bint irodá~a.~--------

Sz.s. ~ondi el é fives ezt a R szrcyá Purj szl .' ' '<> eset t, mi volt 
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Szóval a f 

vé.n.y en vol , .n m 

T hát l.yen 5 o leh te t . 

ö· 6 
{ 

atá.l a 

tek, ................. 
cs 

... jnos ér-
c l 

az alk lmat~ ~elhesznál-

tam ~s épp n Csom r Gusztávon keresztUl, a titkáromon kereaz-
till 'llitott .. asz névsoro t és t rjesztcvtc fel oshoz. 

z u:>: YBzöttU a uszn.y.< ot. 

t • : Köz ·· Uk zn.jákot és f' e je~ztet e Pur· s .u, át, ,t ' I 
l( ~ 

io tu om, ·.-_ val zegedről lm. nt, tudod 

min enki ne ~dt meg m át a re lk ::'Aéa ~.:nek ts ó in ezt 

c inál éa ezzel szorcncaéjc volt. Ugyho~y ó me é te zt 
az idő~, ikor m jd korm' yzó m ntenitést vch tte igéay
b • 

Sz .. s : i. :uaz ,.. I t án Sz eden akkor·- ~ 

.~t Al or hires b és ~ cs az olt 

Sz.S; 
. . 

• ól 

c~no (,;4. men 
~ fJu-/ti/f~, l -

z ben~ volt a g ttó,a , 

rnár
1 
u/~ ..._ 

a. tábor-

ol z a do o • A on ivUlll•••• 
ti 

Géza sz.:.nt 'n kiváló p ofeaszo volt l 1 .:c tt , @l is 
il.yen men ai é t, l küld ték a entosi és·c , 1 ore. már 
őt d ortáltá ás y tudom

1
el io pu ztult. ~ek ha

t'o al vol a.k rám1 f;'b t l István olt a megbJ..zott va lás "s 
közoktatáoU&yi miniszter és ő is l'za ozott ezek ellen. 

ózőle ő ' &Y két r.1inisztertar..ácson 
zóvá 1.0 tette ezeket a dolgokat szeli bb ox 'ban és hogy 

moat megrendezték ezt a minisztertanácsot, amel~ kizárólag 
ezzel a kérdéssel foglalkozott, a deportálások kérdésével 1 



Sz ..... : 

Sz.S: 
M.m: 

Sz. : 

Sz. .S: 

Sz.S: 
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Előzőleg én a kabinetirodába állandóan jártam és Arobróz /11?(11;/; 

tudott_ ,'' ~ és állandóan gondolko~ott?rajta1 hogy~ 
lehet ezen valamiféle változtatást elérni

1
' ~ mondta HOrthynak 

ho~ 6riási a felelőssége, hogy el~~itotta ennek az intézkedés-
nek az ellenórzé ~t 1 illetőleg nem akadályozza meg ezeket a 

>(. ~ll' ~J;>ttrttfvw.;· 
dolgokat , ~ ~~nrormálta ezekról a belső eseményekról Ho:rth.yt1 
~~~~ivUl én álland6an kapcsolatban 'lltam a 2s dó íanáccsal~ 
9ten~ ~~ bejárt hozzám Komol~ Ottó a oioniata szövetség elnöke , 
bejárt hozzám, ők állandóan info áltak engem. ~ · iJ,e;Járt 
· , Tibor "tc~t~~ ~itkárs'gra, vele nag.yon j6 barátság A keveredtem. 

Ki volt a , fibor? 
~ .. .-.. R hel~ettese volt KomoLy Ottónak és ó hitoktató volt. 
Többek k~zött a L6nyaf utcai hires református kollégiumba~it

oktat6 volt, zsidó hitoktató és ó a titkári teendŐket teljesitet
te a ; sidó ~ anácsnál és jött be állandóan inf'ormáci6kat -adni. 
in ezeket mind továbbadtam a kabinet irodáb ~ 

~s i~y kerUlt Hort~yhoz. 
I&Y kerUlt Hortayhoz. A végént ez még nem elég, ez a belpoliti
kai része a dolognak, de közben külföldön óriási hatása volt a 
deportálásnak. Tilte.koztak a svédek, erika. tiltakozott, · lm.· ~, ..... 

··"Ytlf ' · a pápa til t altoztl/l/ szinténl · , 
1~~~~k a hatására Hort~ elrendelte , ho~ öaaze kell a 
hivni e&y minisztertanácsi ülést és azon be kell számaltatni 
1uunkájukról Bak t és Endrét. I~y jött lótre a mir~sztertanács. 
Ha jól értettem akkor az törté~~o~y a minisztertanécsnak joga 
volt mentesiteni em ereket 1 ~elü&yminisztériumnak. 

á háritotta ezt e. fele.datott~ 1YYZ;Y1--4,~flf'-'hvn .. rt .. ~ " --

De a minisztertanács h~yta j6vá a belli&y.miniezternek ezt a jog
körét, felhatalmazta erre. c:f-./ t_,;.., -n-h~Jt 1H-f1;{t.' · ~·!~~t.,/tf,~~,",~/kJ.tl ~ ~l lé _.,.. 
Ez a törvényes menete a. dolognak. 4-t-11j;S~ ~tt/1/ . ..._ 
A ti minisztériumoto ból te általad ekerUltek a mentesitesi ké-
relmek Ja.rojjhoz, Jaro továbbadta Endrének v v B nak, azok 
visszatartottáK é akkor már a gáz amrában voltak az emberek, 
akkor kUldték let körülbaltil ez volt e helyzet • 

• M: K'rüloelUl ez olt a. helyzet. 
Sz.S: Na mo~t végül is a Rusznyái és a Purjeaz1ho~y kerUlte~ ki a get

tóbél'- sek elérte őket a mentesités? 
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o~t a min~sztertanácar61 beszéljUnk, mert ez a kér és, amit 
feladtál nekem ez most összefügg ezz 1. Tehá rniniszte ta-
nácson ezt kérdést tárg:yal tuk és érd cs hog.y Bak és 
Endrén ki · l m~ ·el . nt a:ra~J· gá b is a csendórségnek a fófe-

-t~t.."c~ . . ey , "J • 
1·· yelójet . d o Jasok. _to a. tulaj onk~ppen. 
Hog..y ezt niazt · a.hács tárg..yalj és ho y ott Bak é E dre 
t nek j l t~kt, ez Hortay kivánsága volt? 
Hort y kivánsága vo t, ezt utasit sba adta a Szt6ja • 
Persze az ötlet Ambróz tól indult ki és Bethlen István heLyes
lésével t lálkozott. 

~ 

Sz.S:, Ez volt ez első alkalom
1 

ikor ezt a k't államtit árt, ak~ek 
ez az ü~y kez b-n volt, számoltatták. Addig senki n~ azá
molt tta. b(.). 

M. ~: Senki em sz oltatt be, l gnagyobb megdöbbenésa l figyeltem, 
gy o. !fniszterek kérdezik, hogy e ho y.- történt, az hog.y~ör-

tént , sem tudt k semmit. Tehát ennek két emb rnek tejha-
talma vol t, él mi d nki ólü • ejhatal om vol kezükb 'J,., ~ 

NJ,-'f'é-1:)-Y)/U Í!/,1 
De r'm ont az ell nkezó hatást &yakorolt kor l'ttam e~~ 
a é m ern k a. z repé·t~ ' a. gondol tam hogyha 5k csinálhat-
j' törvén..ytelonaéget, e.z embertelenség t akkor én miért 
nem csinálhatnám z llenkezójét. Elő zör is erkölcn1 bátorsá
gov rzek m mb n, 'sodszor pedig ~ab net ·rodára hivat 

oz atom zárt még Hol t ynak vol t tekint ' v~ ük sz ben is 
. ') ·') 

.::s mondjuk1 z adott eg,.y bizon.yos éd et, ! ~· · r"tem cai lni ze-
ket a dolgokat. Tobben felszólaltak és t domásom zerint meg
mara t a minisztertanács je yzőkö~yvo. Te észetesen az közel 
sem tartalmazza z egésznek a lefoLyását, két ok 61 . endsze-
int ivon tolni azokták hozzászólásokat, d itt volt e&y má-

( 
sik szeropont is Bárcib.áz , Bárc · Istv"n a jeg.yzókön.yv vezetője. 
államtitkár a miniszter ln)ks~g Udminisztrat2v 'llamtitkára 
éo t·sztes sg s, h ánus ember vol z kétség elen. Teki tettel 

" vol t arra., hog..y vo.nn k t éme ek.ne sugói és azért a j e~-

zókö yvbe ol~an dolgokat , umi bajba hozott volna, azo at nem 
vette be ~~. ~·~~~~~~ 

0Z. ': ndre LászL6 ak a beszámoLója, amit itt eléterjesztett, ez ~yom-
tatásban me an, ezt mint dokumentumo közrehozt • Bak élő-

szóban volt beazámol6ja, v ir~aos elóterj aztése? 
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M.M: Bak é is irásos volt. 
Sz.S: Azt iszem az is megvan. 
l. : Ők szóban is beszéltek ' , hozz'tettek gje ~záseket. 
Sz.S· T1 ho&y kerültél oda? 
M. : .Antal István jóra b.a 'ló ember volt, annak ellenére, hog.y karri-

sz.u: . . 

Sz.S: 
u • .. :)" 

Sz.S: 
. : 

eristának lehet nevezni, jóra hajlÓ ember volt t ' &Y demok-
r'ciáb sokra vitte olna, de hát a karrier számított neki. 
ó mondta, ho~y a allás · és özöktatásü&yi inisztérium részé
ról én tegyem m g a j elentést. 
V~yis azokat a panaszokat, hogy amentesitettekhez nem jutn k 
el a mentesitó papirok és e~yéb 
És ál~~l 'ba;L.véve ~hog:v mil:yen brutalitások történnek. Ez ket ad
já , ~szaba on elóadhatom, ó nem ·fog hozzászólni, ó ott lesz 
mellettem. 
o is o t volt? 
u is ott volt, ott tilt mellettem, végi nézte az asztal , de lát
tam\ e~yUttérez velem többi ne~. OLyan ridegségét tapasz
taltam a többinél, e&yedül a Bárciház Bár~stván szinpatizált 
velem, gratulált is a végén. 
Ho~y kezdódött ez az egész? Összeültetek, ki kapott először szót? 
Először Endre kapta meg a sz6t Szt6ja felaz6litotta hogy tessék 

r 

basz' olnil . mik történtek. Na mo t Endre k~ott szót, utána 
B és röviden jelentést tett ~ara is. Far ó nem a asztalnál 
Ult, hanem kicsit háttérben. ra már nam emlékszem, de többen 
ezt állitják, lehet ho~y i~y v~t~ ho~y Vörös János is ott~olt,r 
vezérkari főnök. Valaki mondtal'hekem • .,Íehet 

1 
hog.y ott volt a hát

térben. Ők tettek jelentést, velem szemben ült Jaro , e~k olda-
lán tilt Endre a másik oldalán Bak Én ültem Antal Istvánnak 
az eg.yik oldalán, a másik ol aláD. ült Vlihál:y 
Ó volt a külti ~i államtitkár. /lh~'f10~ ~~c~m.~;IJ-If.-
ő volt a kUlü&yminiszter heLyettes, államtitkár. Ő a kUlü~yi vo-

_," . 
natkozásair61 tett jelentést az egész zsidó kérdésr , , én pedig 
a belüg.yi része r. 1 világi tottam meg. Akkor én dokumentumokkal 
álltam ló, elmondtam ezeket, R· BZayákról és · urjeszről is • 

• 
Azon ki vUl felhoztam pl. ilyen esetet, hog.y Feh-ér Lip6t aki ~-~r&~ 

~~§::.tu:~., ~· ~i viiághirU mat~atikus;trmunkatársa volt , éa•- JttG:ar
ják deportálni Ma&yarország~ ~ Földe;:·Béla, volt miniszter., hi-
res közgazdász, 96 éves

1
a 5.agye.r Tudo '!fOS kadém.i ,... a tagja. 

z első világháboru előtt mini zter olt. 
';f- ~r .ll ttt,r ~ "'l"t l»~ t., 1-tr-4:~· -·1H4- -

ff1ua f/U•f !J /J-1 "'-Jfaf-t&'J#J.il.-iett J Ct't~n#'1 
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r~ 
ezeket akarják deportálni. Még több nevet felsoroltam itt, 

és okk r ondt el részletesen a Ruszmá és a ur ' sz esetét. 
Ott ös zetüztem Bak, val , t & ámkia.bál t e leintett e.. sztój ~ ... 
• ~za igaz ami t mond 1 1#-/111/h., J1 tf., ~Q ~ -
.. ond ta :Bak~ nek d. 

Ba ~ mondta nekem é azt a megjegyzést i tette 1 hogy édjem a 
magyar e~e e i t ároknak az U yét. Szemébe mond tam, hog..y 
azt védtem most. Ez volt az ösazeUtközésem B al. t/rt~;~~~--

1- "1/: ndre' ~íj lentést r , 
&Y h Lyen ffi gJe~yzést tett, ho~ még üditó zolgálat is 

van a vasu nál, a vasutállomáaon és ké~yel b heLyezik el ott 
~ lU J::4é,tt- . t~ 

a deportáltakat , IQinikúsa.n Jaro e ... ·· ·· 1 mag't , ~a én na.g.yon 
mereven. komoran ránézte • ~~, orsan elha atott é amikor 
ezt mondtam, hog~ eltépt a csendórtiszt az ó a 'irásával ellá-
tott okmáayt , akkor ia ránéztem, és azt mondt~ látazik 
belU~yminiszter urnak nincs semmi tekintéLye. 
u.( ' ' - e; /:? j--. , Wl:lr mint . a. Jaros~ · 

Ezzel leforráztam teljes n, aót azt is m gkockáztattam1 ~ 

u~~tezik a korm~ynak sincs tekintél~e. Akkor Szt6ja~ telje-
sen elvörösödött. d láttam nem rám dUhös , hanem Bak a nézett, 
Endrére é Jar a. t utána történt meg z, hog~ val6ban 

Sztój ~ intézkedett :el~fonál t, ismétlenz nem, ~u~~~ .. {r.lOij:f ~~!,~ .: . ht~ 111111•-•••· a Gest ap o tabarnoknak, vag ped i~ííííiiiiliiíBilé11ii!iiliiilf 
telefonáit ~e 1 e té~y az hog~ a minisztertanács után Bécsból visz-
azahozták Rusznyákot és urjeszt a családjával eg.yü.tt ag.ya:r-
országra. 

Sz.S: Már vegonba9z.voltak. 
~1~ 

• : zárt v onb61 z dték ki ca ládot Bécs es ugy hozták visz-
aza ag..ye.ror zágra. Ez tén..y. Tehát én nem azt mondom, hog:r ~ , -í~J!.s 

' 
Yrf'/lt~ ~J err l nem is lehet beszélni, próbáltam ember lenni ... ' az 

érzésem, hogy~ so an ezt caináljUk és az igazságtalanság előtt 
nem hajtjuk meg a -fejünket, legalább akkorJamikor itt játaz6dott 
le ez szóra~. embertelenség, akkor más .r~yba tudtuk volna 

~J, i,q~ 'ft_/14- r t fi.. 
terelni , eneté • ok apró 4rukat kellett voln ennek a ke-

etlensé eket hordoz6 hajónak az oldal' furni ~a szerintem egy 
más el zet alakult volna ki. at m'g csak azt akarom elmon-

~ dani, hogy Bak~ és Endre , mikor a né biró á elé kerUltek, ott 
Ql\ _ ·· ""~~ , J ~ihallg':!.tá~ é a a biró m gkérdezte tőle, hog..y 

ha ez a két ember nem segiti őnt a deportálásban, végre tudta 
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-~ , ~ volna r hajtani ezt a nag.yszabásu deportáláat. Ee ·jcyil tam azt mond-
ta, hog.y nem. Ebből viszont az következe · hog.yf J cinkostársuk 
tette tula"donképpen a hóhérkötelet két embernek a ayakára. 

Sz.S: Ez e&yébként valószinUleg igaz, ho&y ezt nem tudták volna a néme
tek eg:yma.gUk végrehajtani. em volt h zz' ere jUk. Eg.y kis omman

dóval jött ide Eichman. 
M. : Sajnos igaz. o yha becsületes önkritikát tartunk, ezt meg kell 

monda.ni, hogy ig:v vol t. 
Sz. : Én Horthynak af l lóss'gét elsősorban ebbe látom, ho~ azóval 

ő szabadkezet adott. ho&y nem avatkozo.m b le bb~ az U&ybe és 
akkor a Sztój ez a bábfigura

7
ez meg ~yanezt a felelósséget 

lejjebb passzo ja e y Jarosnak, a Jaro két eré-
l~ea fasiszta kezébe te zi le. két gátlástalan fasiszta kezébe 
teszi e ezt az ü&yet, tehát hogy a felelősség igy me y le állam., " 

" w gészen a csen őrségig, a végrehajtó köz g1g. Sz6 al 
rt~yn k a felelőaaégét ebben látom • 

• Ms Minda.nn.yian felelősek vag,.yún.k. 

sz.St De nem lett volna sz bad félreállnia. 
M. : , 'ér l kl parlament Je vol t Mag.yarországnak, felsőháza is vol t. 

' (J4.4m akadt senki, aki azt mon~ .~L hi v juk össze a parlamentet 
vagy hi v juk össze a felsőházat. ' ezek abszolut törvén.ytelen 

sz.s: 

. : 

dolgok, n lehet ezt türni. zt, ho~y veszedelemben voltuhk, 
valamit v'llalni is 11. Tehát itt a. felelősség nagyon megoszlik. 
Na de ez nem önmarcango~áa] amit én most itt csi nalok. Ez a kriti-
ája a dolognak és ezt őszintén meg kell mondani, tudomásul kell 

venni és ez nem e&y ~yerek s dolog , de i en is b.csUletesen okul-
ni kell belőle. l zután következett be e~ fordulat, de 
mos még valami t el k ll mondanom. Ug:ye e lszaki t ani a o)g>kat nem 
l het. l tt ·már beazéltUnk róla, ho&y omániában 1941-42-ben 
465 ezer ember mászároltak le. kor ott volt e&y király, 
viszont a. irál.y a szavát f" el nem emel te a. barbárságak ellen. 
Semmiféle bizon.yiték nincs arra, hog:v · ihál'! király ez ellen til
takozott vol!:La. 
Tehát az ó lasztása nem menti az ittoni mu aszt st a ~yar ál
lamfő mulasztását. 
Ebben igazad van teljes mértékben, nem ment1. .. iszont a 
J ovákok · l c 'l ták az egész barbárságo t, ho~y ott bent 
lettek volna á németek. A horvátok azintén. Horvát-erazágb nem 

'J 
voltak bent, ott a Pave ica uralkodott. 



< 

Sz.S: 
M. : 
Ss.S• 

- 43 -

Az te Pavelics. 
Igen az Ante Pavelica. 
Meg a Tis6 a szlovákoknál. 
Igen .. De n m mentségUl hozom fel . zt mondom ho~y ez valahogy 
egy általános aUll~edéae_ erkölcsi sül~edés~ volt az egész 
K · ur6pának, özép- ur6pának, a némete tól kezdve végig foLy
tatva mindenUtt. 

Sz.S: lett az eredmé~e a junius 21-i minisztertanácanak? 
~ . • Ezzel kapcsolatban még egy dolgot ezeretnék mondani. Meg volt 

a jelentőség ennek a minisztertanácsnak. Az első eset volt 
amikor ét diktátolt nyilváno an fel lósségre vontak é én nem 
akarom tulozni a dolgot, de azok közé tartoztam ;aki elaőnek 

szálltam yilvánosa.n ve1·· szembe • Ami et ott elmondtunk, én 
elmondtem a belpolitikai he~yzetról ás - ~ felolvasott 

------ ----
a kUlföldi jelentésekből, kUlföld1 hir kból, eg..y beszámolót 
állitott össze. azok oLyan hatással voltak a minisztertanács 
tagjaira, hog:v valamenn..yien komor mentek el a-,;wrurzt-er-tUJlát:-s· 

!á t t am hog:y Endre, Bak · is nag..yon idegesek, Je.ro pedig ,_ 

val6sággal baroakadt a székébe. z volt a vége aminiszter ' ta-
nácon • Imréd a jegyzóktl~yv ezerint is,meg lehet győződni 
r6la, de é.n ott láttam, nag.yon komoran es tragikusan b szélt. 
Ol~an kijelentést tett, ho~y ó nem tudjal m2 lesz majd a 
háboru után velünk. Ezt a ifejezést használta és ő is elég 
komor dolgot jelentett be, ho~ a deportált zsid6knak kéri 

rJ--liiiJillllli!IJII!~,.. a f$dagjait. Tehát ig:y nézett ki akkor a hel..yzet 
~g:yaroraz" on. ez egy megd<:Sbb nt ó dolog. 

Sz. S: ~lvitték őket elgázoaitani. 
M.M: Elgázositani és közb n kérték a fejadagot a zámukra ~yaror

szágt61. 
z.St Hogy Németországba azt juttasa ki Magyarország • 
• : Igen. Sz6val ennek a ·felelótlenaégnek most .már a következményei 

kezdtek kialakulni. Tehát lmondtam az elóbb• hog.y tulajdonkép
pen a kiszolgál6 Bak és Endre hog:y járt, It/ost Imréd hek a bu

kását is a németek id z t ~k elő, ~e:_~~-~orth..y rá parancs' l~ hor;.y 
tiltákezzon a németeknél a mag.yar · - elkobzáas. ellen, pl. 
a ·'aepel MUvoknek lefoglalása ellen, z a németeket ann.yira 
feldUbitettet hogy a nyilasoknak szabad k zet tak)ho ~Imréd ól 
terjesszék a származását. 

~ 
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Ami akkor már egy zer lezárt Ug:y volt. 
E&yszer már lezárt ügy volt, tehát ő tulajdonképp n ebbe bu
kott b l • A minisztertanács ut' Hortay kijelent tte, hogy 
semmit~ nam csak a zsid6kérdésben ia ott rendelkezáseket. 
n ve zi tudomásul, han m a kormánynak semmiféle intézkedésé
hez nem árul hozzá. addig, emig -Ba , és Endre bent va.nnak a 
kormá.n..yba.n. 
Ez a 21-i mi sztertanáos után volt? 
A minisztertanác után következ t t b • Tehá t ők már akkor tel-

jesen bukott ember k voltak é elü gylitt Imréd' és 
Jaro i • A más k olog pedig az volt, hogy ezt Ambróz· G~la 

~.!,;,..... l' ./", 
tanácsára tette Horth.y. Hi vatto.V$'era.gó Gábort, tehát j unius 
22-én Faragó Gáb~~ kihallg táson volt Horth.ynál és ott Hort y 
fel tárta. "'"'i5t~~t:· , jel ntette hogy tb bb t ő nem járul hozzá, 
illetől g tiltakozik a deportálások ellen Most már beleszolt 
ebbe és emmiféle deportál' n l eh t ya:rországon /'Ú).I.'ff€-74v'f4,1 
Ferai9 az a csendőrség fófelUg.yelóje volt. vd. - ... 

Igen a f5fe1Ugyelóje volt Bak ak és Endrén k a társa, kiszol
gálőj • ort~y azt ia közalte vele, ho ~ e németek e deportá
lásokról filmet készitettek, ahol a ma~yar csendőrök brutális 
magatartásá b mutatj és ezt a fi~et ók közolték, eveti-
tetté a ber ném t köve~gen , da kUlönféle vend geket 
hivt meg. Tehát i~en szövetségesei vannak Magyarországnak 
jelenleg. Ez nagy hatással vol t a;r - 6ra, ugyhogy ő akkor már 
tit os hivévé vált Horthynak és tulajdonképpen lszakadt léle -
ben teljesen a Bak~c61 és Endrétől. Ez ~yon fontos dolog volt 
m rt most már ezután a csendőrségct1 ó legalább is

1
nam vezé~el-

te Bak; és Endre parancsa szerint. S6t passziv magatartást 
tanusitott. 
De azért ho ne felejtsd a szavad, julius 21-én ~ arorazágon 
a vidéki zsid6ságból még nem volt deportálva kb. 100 ez r ember. 
Julius 9-ig, tehát kb. 2o napig szavartal ul foLyt ~sror-

azágon a deportálás. Julius 9-én fejeződött be. 
Ebb n t ljesen igazad van. Tehát gy- lbatá.rozá leülönösen il4 en 
korlátolt körUlmé~ek közöt a ~akorlatban n mmár6l-holnápr 

Y! 
jut érvényre. m~g egy átmeneti időt ki tudtak hasz-
nálni arra, ho ezeket a azörm}iiségeket égrehajtaák. Ez igy 
an\aho~y ezt t ~ de jött utána bizo~yo változás. 

·n, p 'l' &t ti ) 
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Ambr6z~ tarvezete volt az ho&Y kor.máayzói ment aité öjjön 
létre. 

l,. ~ l 
Tehát ne belüg:yminiszt ri, hanem ko~::t"lru~~~ 111..1,.1f~ !}_.., 

Kormányzói m ntesitéa éspedig a or.mányzói mentesitéa ugy, 
hog:v mind n minisztérium.t6l függetle.nitve legyen, eg:y dül a 
miniazt re~ökségnek an b leszólása, do csak adminiaztrativ 
szempontból- A miniazter lnokség erre kUlön ~yösztál~ álli
tott fel a Tárnok u.5.szám é kor.mán1zói mentesitések 
kizárólag csak Ambr6z · Gyulának a felülvizsgálatával tbrténtek. 
ó nem vizsgált f l semmit, ami jött minden iratot j6váh~ott. 
Ezeket Hort~y személ~esen irta alá 
Nem személyesen irta alá, hanem szeméLye en hagyta jóvá. 
Tömegesen ~yta jóvá ezeket. Itt egy nehézség volt és 
ez az 'tmeneti idő, amit mondtál~ho~ deportál sok történt k, 
sajnos1azért is történt, mert rögtön n m lépett él tb kor
mán.:yz6i ment sitéa. ért? Mert Imr'd , Ja:ro 's Kun er oppo-
nált ellen ~s azt a feltételt ötötték ki, ho~~ nem köz-
lik a ment ait tt nevek a hivatalos közl8 · ben, a M ar 
Közlöayben, akkor ők aminisztert 'cson nm járuln hozzá 
a kormá yzónak ehhez a jogköréhez. . 
Ezt a minisztertanáca a.k kell tt m ga.dnia :' ,J J ~~/,t ~ 
Igen. Hozzá kellett járulnia a minisztertanácShak ez. 

bróz azt tanácsolt a ko~~yz6n , hogy ezt a f ltét lt 
semmi sz1n alatt ne fogadja el, mert akkor s németek ~yilván
tartják)hogy kik t ment sit ttek és pont azo at fogdo s ó sze, 
mert a m ntesitésnél a név a eim b nne volt mentes tési 

éYf.J.'l ~t \, '• Ez huz6dott p' hétig é közben Imréd , J aro és 
Kunde megbuk ak és utána történt m g e kormányzói mentesités, 
indult m g teljes er6vel. De mi közben kkjátszottuk ezt oLyan 
formán, persze szeréayebb keretek között Ambr6z' val, Ambr6z 
a kóvetkezőt tanácsolta ~yik beszélgetésünk utln ho én is 
akit akarok 't r j esszek fel 1 bármel:yik m:lnisztérium, d a többi 
minisztérium nem élt ezzel a lehetőséggel és kiadhatunk irást1 
ha valaki hozzánk fordul kor.mán1z61 mentesitéasel, már is 

Zt l 'J,~ 't.t t{., 
A minisztérium hivat loe pecaétj v~l~és aláir ssa~1nogy' ~~~, 

or.máayz6i m nteaitése b van adva~ is ko~vz6i véaelem 
e.latt áll. 
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Tehát ideiglenes véde~et ~a adtak. 
dtunk. Tömegszámra adtuk ezt az irást, pl. a e.llás és öz

oktat ~ süg.yi / nisztériumb - ahol én megbiztam kUlön Mol.nár 
l • 

dort
1
a miniszteri tanácsost e nagysz rü ibe ' ' s szel-

l · ·· embo:r vol t a"- eg.yetemi t :yosztá.J..:ynak a h 1:1 ttea veze
tője 'o ó tömegszámra adt ki z ket az irá.ao~ t. Ambr6z· is 
tömegszámra adt k~ az iráaoka.t. De oz ég eg:y előzetes :áien-
esitésfél volt" · tána már nem volt szükség s " ~ az - ) 4- ~11lt ) 

volt a szerencae, ~·~inisztériumon keresztUl mentesiteni. 
. l 

E&yszerüen a márnok utca 5.szám alatt be lehetett adni a ké 
rést és az rögtön a b1.net oda elé k rUlt. Ugyhogy szarilltem 
kb. ~Y eg~ 3o ezer ment sitéai érést adt be, ho~y abból 
aztán me :yi teljes lt, me t itt cs admininztr tiv nehézsé
gekról lehetett ez6, azt nem tudom, d~ ömna.gában ez már zavart 
o .. ozott az egész de po tálá nak ~ •í 't, t ében. $z eg.y 

~Y jelent5ségü dolog volt éa ezt a németek ~s r apektálták, 
·}__!!~!!!!!!!} is, m rt a ko:rmán.yz6 eg:, alk lommal fog 'son a. kö

vetkezők mondta eki .udomása ezerint Hitler azt a kijelentést 
l-~ ·?J ~ lé.<~/ 

t tte, hog_y zsidó az, e.kit t/1. zsidónak tart , a..kkor :i.s 
mint állam:f'ónek ug:ranJhhez jog van. Ezt .Amb:ró.z f:ll. v 16 

L'~"' t: ' megbeszél's alapján mondta m.~~~·~~~~~~ 
· Lln' VI! 

•-• ~~~LC~o~lgoggJ~ og..y a zük ég van r. .~ . _ 
eJ ~~t l 

J 

ka van, · ~ombázna.k mink t, t t fizikai munkát i kell vé-
gezni. A katonaság int van a" fronton, ld f'ogja. ezt csinálni. 
Végezn~ kell ezek a w1nkákat, tehát a kormáayz6i ment sitést 
e. német nácik is respektálták. 

~oJZ• : Volt valamil~en sorr nd arr61, hogy milyen szeméLyiaégek kerUl
hetnek elsősorban mentesitésre? 

. • M: ~ em volt itt semmifél szempont. Ez az ér ekea, bárki beadhatta 
de U&ye az e~szerü emberek itt is csak rosszul jártak. 
Akik velem összekött tésben voltak kulturális téren, iskola~ 
vonatkozásban. e~ zi vonatkozásban, azoknak minden további 
nélkül tudtam tanácsot adni 

1
hog.y hova fordulj t de ez az 

eg.yszerU. ber az kevésbé tud ta
1 

mi t ell csinálni , 
Sajnos

1
mindennek m g vannak a vamszedói. Az U&yvéde egyrésze 

erre felfi~yelt1 ho ~ mi~en n~ lehetőséget ad és azok szedték 
bssze az egyszerU emberektől a r eteg kérést. vitt k és bead
ták. Nag:y Uzlet t csinál tak. 
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Sz.s: is sz dtek össze • 
• . , : van azó. Sajnos ezt cainál tá • Itt meg kell emli t enem 

még , hog.:v embereknek hitványságára utólag azért rájö~ aki 

h aszabb ideig él. Itt vol t Imréd nek eg.y főtanácsadója 
6.( 

In Antal orvos , orszá~yUlé i k pvis ló- lett az orvosok 
ko~ybiztosa 1944-b n a belU&yminisztériumban ő ut6lag 
tudtam meg azt, hogy cso 6 kérvényt elfogadott a lakásán, 
óriási pénzek t szedett b , tlen egy érést sem intézatt 
el. A legszomorubb a dolgokban az hogy e&y alk lommal bejött 
hozzám a minisztériumba és ma is él~Puszt i János vol minisz
t ri tanácsos, miniszteri osztá yfónök éa Nagy Iván a másik 
miniszter~ tanácsos--~z ó jelenl6tUkb zt mon ta · 6"'70 -

/ ~; Ir c;:,..l 1í 
bet sem csinálsz itt , csak védo a zaid6kat, nt d a zeid6kat. 
, , , iH' + , 
Es u na tudtam meg rola ezt, biztos he11rol. Koxrodi Tkbor »ol 
aki meg is volt képviselő, ma is ü yvéd volt és ezek t az 

~----.....,._ ___ i_t_t_e_ Antalhoz töme ével) re.nge eg énzze11 hog:r 
intézze el, közben egyetlen egy kérést sem 1.ntézett el. 
Vé telen szomoru dolog, ho&y az il~en azör~yU he yzetben

1
ami

kor az emb rek nem lehet ek őszinték eg:ymáshoz, akkol-- mi min
den t6rténik. [ost ut6lag m gtudtam, hogy Antal félzsid6 
olt. Hát ne szomoru dolog~ 7"""" '\.t.. 

Sz S· Tulteljesitó volt, hog:y leplezze magát. 
M.M: Na erről van sz6. o t erre entséget nm lehet találnii do 

magyar'zatot igen. U~ye iLyen becstelen politikai é társa
dalmi rendazerben

1
mir vetemednek az embe ek~ 

Sz.S: Becetelenné teszi az e bereket. 
M.M: Tehát i~y indult meg ez a ment oités ' id6tanács hivata-

losan a bel~inhztériumhoz tartozott, de ott nem i fogadták 
ó et. Endre meg lázta őket és én tartottam a kapc-olatot elük, 
én montesitettem a l sid6tanácanak a tagjait. Na moat ezért 
ők t támadás érte 45 után is és azért is1 ho~y azeptemberben 
azzal fordultak hozzám, hogy telj sen mindenből ki ve.rma.k 

fosztva a zsidóság is ki van fo ztv , hát a időtanácanak 

a tagjai között na~yon gazdag emberek voltak és eze ek azéf
je~ léteztek a Nemz ti Bankban és ott foay6számláik voltak 
különbözéS bankokban, hogy ezeket szabadit sam fel. 
Becsület sen megmondták, nem maguk akarnak agiteni köz-
ko~yh t /minden kell. Ste~amu kért ezt d~mások ie ott vol-
tak Károl..y, tekintél.yea zsid6vezetó. egmondtam nekik 

ho 'JI' megpróbálom t »~'/21/f't- ·t/Ál U-y7 
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~S(YI/. (,~1ne reife f ~ 
Beszél tem Ambróz a1

1 
hogy támoga e.. ngem. · . ~lmentem 

Remé ~i Lajoshoz 1h1vatkoztam a kabinetirodára, Hortayra. 
Sz.S: Az volt a pénztigy.miniazter 
M.:M: Az volt a pénzüg:yminiazter, kivégezték a háboru után. Nekem meg

igérte, de jött a Sz las i t!~ és ig.y ebből az akcióból nem 
lett semmi. 

, - , 

Sz.S: Te kapcsolatban volt'l a zsidótanács vezető személ~iségeivel. 
Talán meg is tudod itélni a tanácsnak mint test .. letnek, vas-y 
legaláb? is a prominenseinek a tevékenységét. Na~yon sok kriti
ka is érte Őket, ho&Y kiszolgál6i voltak a németeknek. saját 
érdekeik.nek. Hog.y láttad, hog:y emlékszel erre? 

M.M: Én a legnag.yobb tisztelettel gondolok a idétanács tagjaira, -- és elsősorban az idős, több m2nt 70 éves Samura a zsidó hit-
község elnökére. Abszolut t g.yelmezett ,c oMl tam a feg..yelmüket 1 t<hr; 
a legnag:yobb megaláztatásban mil.yen feg:yelmezetten viselkedtek. 
Tettek mindent )amit lehetett. A ko~yz6hoz juttatták el az 
adatokat, az. ~&yház pz juttatták el az adatokat, kérték a se-

JJt-"t' 'f i "'~ ·.:; 
gi tséget. / a németekke k a. nácikkal 

l IfJ , 
~zemben • keresték a kapcsolatot a ~yar állammal, 
rolitettem már ho~y már~~s 21-én engem felkerestek hivatalosan 

azért, hogy hoz~ öos~mréd~ Bélával, akiben vezető látták, 
az akkor eg.yik legfontosabb politikai vezetőjét Mag.yarországnak1 
hog.~1!F,~yaJ.ja.nak vele és ó elbári t otta ezt a_ tárg.yalást. . 
l 

1 
mi ma.ra(\1; hátral Ott voltak a Gestapó emberei 't n 

, ~ , niLf!- ,.M ., 
ug.y .nezem; minho. íég:y vadállattal all szemben. kkor mi t tudoki~L 

csinálni. te~ a vadállatot, ho ~a fi~yeLmét lokössJ.y mást 
:rQ,~ ná "" ~ , , á nem tudok si lni. t tettek. Amit paranoaoltak1prob l-

ták előteremteni, oda.ad.Di nekik, de nem azért hogy a saját bőrü
ket, hanem minden embert mentsenek. Odaadták a. pénzUket, odaad
ták a but orukat, odaad ták a lakásukat, hát mi t t ehetnek a vadál
latot ezzel le.het átmenetileg csillapitan1. •• E~~volt. Előfordult 

,.& M'" .. .,... 
az is, hogy kUlönösen a cianisták és itt zaőre gondolok1 
igéretet tettek ho&y nemzetközileg ia tudnak valamit segiteni a 
náoiknak, de mind ezt nem azért, ezt nem is kell mondani• ho&y 

aegitsék őket, hanem mentsenek)amit menteni tudnak. Az is meg-
t<>rtént' hog.y pl. beöltöztették ss ruhába éa ugy kUldték 
Németországon keresztul, ho&v biztonságban le~en és ott tár&yaljon 
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a svájci zsidóságnak a képviselőjével. Sajnos pokoli világ volt 
ez, a földreszakadt pokol volt ez abban az időben. Ők mást nem 
tehettek, csak azt 7 ho~y próbálták végrehajtani mindazt a köve
telést amit ,V'elük szemben felállitottak a németek azért , hog..y 
a. puszta életét a zsidóságnak megmentsék l. amenn.yire tudják. 
A vag.:vonukat odaadták a l,sidóta.ná.cs tagjai is, amit fel akaJ."tak: b~,~-
szabadi t ani , azt is arra akarták felhasználni, hog.y pillana.t.n:yi- l 
lag az éhhaláltól a tömegeket megvédjék. Hort~yhoz keresték a l 
kapcsolatot, ez a kapcsolat közvetlenül meg is történt. 

f4 
Ug.:v tudom ho~y te voltál a közvetitO a fiatal Hortayhoz, ho&v 

Stern Samu elmehessen Hort~yhoz. 

A fiatal Hort~yhoz is közvetitettem Stem Samu~ de magához 
Hor th.yhoz is, 
Személ~escn beszéltél vele? 
Igen .. .Ambró• al és Horth.vval • 
o~4 el tho&y ho y zajlott le ez. 

Ez 1944 augusztus végén volt. Akkor már bizo~yos eredmé~yek mu
tatkoztak és ugy nézett ki ho~y a ~estap6 is el~yja ~yaror-
szágot, ahog.y szeptemberben el is hag.yták f ' ~ lq,r:, ·n n-- - emberel. 9 

a kommandó ja elhag.:vta. Meg..yarországot. Igen ám, de végtelentil 
érezték a felelősséget .Am'br6z1f és Horth.y is már, hog:v

1 
ami itt 

tör tént Mag.yarországon1annak: végzetes következmén.yei lesznek 
és valaho~y, hog.:v er5t adjanak a zsidóságnak, 
j · G , f.e , fogadnia. kell Stern Samut 
és beszélgetni~ övetkazó dolgokról! 

Ezt te beszélted meg vele, Ambróz~val? 
Ambr6z" al e~yütt beszéltUk meg. 
Szóval ti adtátok az ötletet. 
1ti adtulc az ötletet és Ambróz~ javaalatára Hort~y hozzájárult 
ehhez és én hivatt&m, kérettam?ho~y jöjjön be Stern Samu hozzám, 
én közöltem vele azt1hog.:y ne ünneplőbe öltözzön, hanem szU.rke 
utcai ruhába, ug.y menjen fel a kabinetirádának a hátsó lépcső
jéhez, ott Tost"G:vulának volt egy fogadó szobája, a szárn.yse
gédnek, és oda menjen be, Ambr6zq oAnan vezette be Hort~yhoz 
Starn Samut és u~y vezette visa2a is a háts6 lépcsőkön, hogy 
feltűnést ne keltsenek, mert álland6 megfi~yelés alatt volt 
Sárga csillaggal ment a Stern Samu? 
N ~ akkor már leszedettem a sárga csillagot • már mentesitve 
volt a sárga csillag al61, de Stern Samu hozzám sárga csillaggal 
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ia járt be, nem e~yszer, többször járt be és ezt vállaltam. 
Én nem tartom ezt na{!:f dicsos·égi_lek, de ug.y éreztem hogy emberi 
kötalességam, mert az igazat v uk meg, ha az akkori viszoayok
ra gondolunk, o.z utcán is a sárga csillagosokat az emberek 1-

kerUlték. OLyan félelem uralkodott itt , amit elmondani nem le
het. ünde.nki a legjobb iamerósét is elkerulte1hog:yha. sárga 
csillaggal látta. Nem mondam voltak kivételek Lakik kockáztattak 
de a ~Y tö bség passzivan viselkedett. 
Azért .tudo ~különos egy drámai helyzet lehetett ez, ho&y egyik 
oldalon eg.y 7 éves Horth.y, g..y ellenforradalmi, sovinizmus, 
nacionalizmus, antiszemitizmus je&yében született államnak, 
összeomlás előtt áll6 államnak az á óje, máBik oldalon e&y 

éves sárgacsiliagg l megbéLyegzett öreg zsidó, aki ettől az 
államférf•től még vár valamit. 

Nézd a azalmaszálba is, ezt már mondtam neked, a veszél~be~abba 
is kapaszkodnak · ,~ ~trC('fJ-{;,. __...., 

Vajon Hort~ynak volt érzék ho~y felfogja ezt n szituáci6t? 

A végén vol t é o ez az élet szőrn:yü el;.rntmondá.aa. ő aki~;:=~ 
jött tényleg 19-b amit mond 1hog.y ~ azt mondta ho ~ y ünős 

t ho.l{ l 
város, ezt mondta Budapestről. nn.yit tudot~1 ·ogy bUnös város. ,, 

1944-ben uralkodásának az utolsó esztendejében oda jut, 
ho&y vé · a z óka • 

h v· . 
És :.r ~, ti t kos hátsó lépcaön meg:v be hozzá. Ut, · 1v1 
Igen n titkos hát~ó lépc ön meg~ be hozzá .nródi a zsid6kat 

~ 

mert akkor érezte ó1 og.y mi az Uldözöttnek ·~lenni. A németek őt 
fogoLyké.l;lt kezelj 'k, ez az igazság. Ug.y hozt 'k ha.za rlfag.yaror-

.""_~,~""' l - w 
szágrafmint e&y fogl~ot . ehát akkor döbb nt rá az emberi ~yomo-
ruságra, ,szenvedésre) hog.y az is van a vil',.,.on, ne mindig csak 
uralko ~' t'~-1~1 -

az is volt azért, hog.y Románia megadta magát, hog..y Jltjii!JP-~ 

a K:írp'tokat elér~ék a azo jet csap tok, hogy fel
szabadult Róma, hog.y partraszálltak az amerikaiak. Hitler ellen 
merén.ylet vol t. ~&r. 
IgJ! van. mindez hozzájárul t, de a ~yUlölet n juk . Hi t l er 

' l 
ellen 

4Z március 19-e után , létrejött a Horth.y lelkében. 
Ezt el tudom képzelni. 
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f.( :}lf.f !/!,. Az létr JÖtt feltétle • . addig liitlerrel szemben a t 'rezte1 
hog:y t pg rnag.y ·,fa pedig órm ste olt • BJili' volt ben-

Sz.S: 
M.M: 

Sz.S: 

"".t 4:~ i l , , • ne • Nem az
1

hogy ~ar allampo akit a népe 
szere~ . é~.a népe ragaszkodik hozzá, n m Horthy azzal volt 

•• ,f-h {/" l "t t h ". ll ~ e o f ogy o e entengerna&Y• 
Ez meg og_y kán ~ • 

~ l • 

Igen, ho&y s e y káplár. I&Y van. S jnos
1

iLyen alantas dolgok 
' l 

ezekben ~lik ki az ember k magukat. Tehát a körUlmé~yek oda vezet-
tek hogy ő vódte a z i 6 ágot és az az érzése , ho~y ekkor ó 
az kötelességére is rá~öbbent, de snjno~már kéaó~volt. 
~~ •Irn~~'t t.QIIIJJ n··k en.yhÖ. _orsza.k következett 
~~~=tt:t, ."indonki rcmé :rkedett hog.y fordulat lesz és valahog.y 
moot máx ujabb, n · yobb aráQyu tragédia nem foe bekövetkezni, 
~c volt Ha visszaemlé szom 

1
eg.yedUl Molnár Endre bar'to!ll./ 

statisztikuo, ákiről már beszéltem, ó f~yelmeztetett engem hog.y ., 
azért még nincs v~ge a tra ~di'nak~ mert ahO&Y itt hónapok alatt 
többszázezer zsidót elintéztek, u&yan ~Y önkretehetik a bp-i 
zsidóságot is. Horthynak érdeme vol t abban, hog.y a budapesti zsi
dóság egmenekUlt, az ~éts~gt len, mart csend6rpuccsal és német 
scgitoéggel nkurták végrehajt ni ezt a deportálást Budapesten~ 

ott már nem talál tak támogatóra Far '" ó Gáborban. l cm áll t 
m llettük és ez fe tétlen döntőfontosságu dolog volt az akció 
meghiusulásában ána már1 ha jöttek is Szá fasi'k 7~yi ide-
jük nem volt ho&y az gész zsidóságot elp sztitsák. 
Közben AU8Vlitzot ki is üritették, tehát ez a tömegtermelésre be
állitott halálg~ár már nem tu ott mUködni, vagonok nem voltwt, 
zál li tékapaci tás nem vol t. Leng:yelországnak az a területe már 

a szovjet hadsereg kezéb került. 

M.M: Még sokmindenről lehetne beszélni, de én Szá asiról szeretnék 
néháQy szót és az egész Szálasi rémuralomról elmondani. 

Sz.S: 

OktÓber 15-én ldiiXLJ.~ ~ most Pi iscsabának hivják, ott 
tartózkodtam a caal'dommal e~yütt, ott rekedtem kint, 
a minisztériumi aut6 nem volt ott, nem tudtam bejönni és október 
16-án reml, mit csináljak, .nekii.ndultam a pilisi erdőnek és 
ott megállapodtam Klastrompusztán a turistaház.uál. 
Tudtad ho&y keresnek Szálasiékt v~y sejtetted? 
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Sejtettem, mert már előzőleg fi&yelmeztettek arra, hog~ figyel-
nek. 1 

Biztos v lt a tim_·~·-: 

A minisztériumunkban o tak rendes emberek, U&Y voltak besugók 
is természetesen, de o ~an aki nem1volt besugó

1
de ol~an ~tlag-

onju tura emberek, előkelő minisztériumi tiszt~iuelők 1. be-
rrru.to.tkoztal ' • :$n viozont nem nentma el, e y na yon 
előkelő ·isztviaelő vol~~~~! ladár miniszte i osztályfőnök, 
több nyelven beszélt és mind náron ~rvé~yesülni lrart m''B 45 után 

, W"~4-ew-fk.C,~.XJ 
is, de az mar nem sikerül·t. lm e nt · · · .. enut atkozni 
s mi ~o:r jött vissza, azt mondta nel{em, hog:y tanácsolja mi-

/ 
nél előbb en "ek fel, mutatkozzak be

1 
me:r·t mi den állru:tti tár 6s 

nidcn miniszter ·em ·at ozott nála, de én még nem voltum ott 
őt i :y smit non ott Jhog..y én segitek o. zsid6mentésbc· 

1
holott 

az o ... szágnak az· volna az é"l"dece hog.y mind eltávolitsá1c őlcct 
innen. 
Ezt mondta nekil 
Igen. 1 másik pedig az, ho y ó ol..ya.azni t hallott róla.n, hog..y 
a szov ·et felé ig.yekszem ·t~jókoz6dni a feg.yverszünet me ... ötése 
érdeké en. Hát volt ebben valami, erről itt mont nem bcszél":nk .. 

e hát a hol:yzet. az, hog..y nem mentem el 1 emutat-
kozni , tehát az~ me volt arr , hog.y Szále.oi6k enge fekete-

/l 
listáJ:-a teg.yenek. 15- én volt és 16 'n mál~ megjelentek a n.yi a-
sok a allas ús özoktatás~yi niszté-iumban és ott c y sz'-
kel..y ember i ol t a főportás, zékel.y 
összetart's ia volt közöttünk, azt mondta nekem• ~n 'r 

~ 
régóta portás vagyok i t t, de ann.yi hálálkodó ember nem men-t 

/,t ·l ·tf:.,b'lf!li-' 
ki a minisztériumb mint ez alatt az idő alatt m g-
mondta nekem, amikor előkertlitünk már januárban, hoGy 

Ji.\.(_~~ l 

megnéz e í a letartózt ottak n Yf· t, (a n.yilasokkuJ, 
1
,elkcz ~ett 

brat:yizni és az els'"" én voltam.?oda 'is mentek be ~~\r/ .. gyosz
táLyomra, a titkár~ is elmenekült átmenetileg edi · Ht eu~
szerü ad..mÍnisztra.tiv embernek tartották, ;tudott núndenkinek 
az U&yérő11 ne sejtették 1 ho~y ó politikailag io teljesen mallet-
tem áll k ellénéremm ment be a miniozt~riumba. Többe-
ket akkor letartóztattak és elvittek. ~ ott 
bent, hogy a zsid. engem megfizettek. Tárc belieidesz 

mán1az eg~ kót~agos ember volt, nem t. ok mast moadani, 
b' 

de miniszteri oaztál~ónök . inevezték rögtön államlt nak~ 
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(j; 
~ a két sofórömet behivatta magához és azt mondta, ho&y 

vc vtudomásul,ho&y Mcster hazaáruló és majd aszerint is fo
gun!: eljárni vele szemben. Táré~ Felieidesz Románnak 
a birósági tárg:[alásán ott~voltam és bizo .:Y megmond tam a véle-

, t 'l •. ~dJt'f.. '-t t t;.l . :::;;~ t Kl t me :reme ro a. . -n.:ezo a e ~ e ~ en. em as rom-
pusztára, bementem a turistaházba és l' t tam hog.y ag.y ~ás-

ember van ott ,. bemutatkoz:t,unk e \*:vmás~ak, . v t Ist~~ ~ eg-
mondtamrhog:;- én k~ag:yok/~J. foglal~~soz:f'-3t- ~:1:; - ~ nap mulva 
azt mon~· kérem ~zépen ~zinpatikus ember ~~~ ost ol:van hel:v-
zet van ;t1 ke ll jelet eni,." ond ol tam 

1 
lesz > km. lesz. I egmond tam, 

orszáG yülési képviselő voltam é~valláa és közoktatásü&yi ál
larrrtit,~ár é c most· én tulajdoJ.lképpen ide meneldil tem. Elős~~ör -
lá~tam hOQf megijedt, utána pedig becsületesen megmondta, hogy 

pedig kommunist?- v- , nem k párttag, dc ..:rzelmileg 
kommunista és az igazi kommu..ni tákkal is tart ' a kap-
csol atot. olnap idejön a dorogi b~yászok~ uni~vezére 

. · san: ·'k J· aka b b' esi, őt is rejteget 
1 

_.. rw l ··t.-
~~=~·. is rejtegetni fog • 1~1- strompu ztS.n tartózkod tam 

kb. két h6napi~t bp-i ostro~yürü bezárulása előtt közk~~?~lil 
eg.y-két nappal "· · 1rst ánnal bejöttünk Budapestre, L. ' , ~ ~".. 
k6rházba aptam szállást a családonunal er.o:yütt. Ott ' avas z _ .ászló 

eg:y reforrn.átus papnak · darász Józsefnek az igazolvún.yát adta 1 
't nekem >e..ki nádudvari lelkész volt és Budapestre mcnekült1 ' ~ 

mint refo.cmátus lelkész éltem át ot-t az oo"-r omot1 szerencnére 
sérül ~ z '- '""- ' nél ..... l oikerült ltélni ezeket a nenéz 
napoka t. Ut{t.na. is tartottom a kapcsolatot 9.1nig élt a un "'fák 
akao bácsivol, c.ki Dor eg on a.z első rendorfőkapitc y lett 1945 

U.fáJt. - ;'~Istvánvánékra pedig most is szeret:ttel gondolok, . ----k Piliscsabán laknak most 1 . nyugdijas ' yász lakatos. 
I ag~ ke1yaritsak a témán akkor. Körülbelül tudjuk hogy~~· 

l 
vészelted át ezek szerint ezeket a borzasztó idők t a fclsza-
badulásig. Utána már egy másik történ kezdődik, az most 
nem témánk nekünk. Államtitkárságod alatt a minisztériumotok
hoz nevében is benne an, hozzá tartoztak az eg.yházi Ugyek ' 

Vallás és KözoktatásUg.yi Minisztérium volt. Én pontosan nem 
tudom, hog.y az eg.yház al kapcsolatban mi volt e hatásköre 
a mirmztériumnak, de arra talán van m6dod, hog.y felelni tudnál; 

mil.:yen befolyása vol t az eg:vházakna.k Mag..yarországon.Z 
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az ökuménikua mozgalomnak a kezdetét. 
Hát egy elég hosszu beszélgetés vége felé járunk. Le akarod-e 
zárni valamiféle tanulsággalt valamiféle összegezéssel. 
Erre a kérdésedre v'l szolva szükségeanek tartanám,hogy a 
Hort~y után következő Szálasi f'le ~yilas rémuralomról néháay 
szót szóljak. Sajnos a Hortay korszak egész politikájának, 
társadalmi és politikai rendszerének e. következmén.ye a Szálasi 
rémuralom. Ez z l talán n m is mond tam ujat. , ezt mindenki tudja. 

De még J..s valamit szeretnék mondani Szálasiról magáról, hiszen 
utóvégre szerinte, or énelmet emberek csi~lják és hogyan csi
nálják, az . maguktól az emberektól függ . a semmiféle más misz
tif'ikációt nem látok a. történelmi események megitélésében, az 
embereknek a cseleked teit kell fig~elembe venni, azoknak

1
akik 

vezetnek és azoknak is akik vezetettek. Itt van Szálasi Ferenc. 
Eg.y őrmén.y azármazásu vezérkari tiszt vol t, talán átlagon aluli 
mUveltségü ember. Most, ez ké ~es kérdést de eddig is beazéltUnk 
ké~yes kérdésekről most a befejezésnél is miért ne tehetnénk 
ezeket az óvá.. Az őrmén.:ységnek ~ lfu.g:ya.rországon kevés létszámán 
felüli ~Y szer,pe volt az állami életben. A legmUveltebb 
mag.ya:r társadalmi réteghez tartozott t a xvrr.-
XVIII.s ' adt61 kezdve az ör.mé~yaég és közUlUk ~yon sok kivá
ló ember került ki, mártirok is

1
ezt talán mindenki tudja. 

13 aradi vértanu közt is volt örmén.y, Kiss Ernő, Azonkivül a 
szabadságharc vezetői köztil még többen voltak örmé~k, később 
miniszterek, sót miniszterelnök is volt örmé~y~ az e&yetemi ta
nárok, tudósok közt, müvészek közt és irók közt is na&yon tisz
tes heLyet foglalnak el. Tehát nem akarok általánosítani, sz6 
sincs róla. A Szálasl. VJ..szont nem azok közé tartozott, akikkel 

f 

az örménység mint szell vezetővel dicsekedhet. 
De ismétle inem akarok általánoaitani a magyarok köz t és minden 

~~ nemzet tagjai közt is,vezetói között is1vannaki akikkel az illető 
~v~ 

1 
i 0 nemzetek és népek mint saját fiaikkal nem dicsekedhetnek, akik 

e\, n./N~ ll ~ft· L J,_ é , é 
u sz~g.yen*ozta.k nemzetUkra s nepUkre. Most csak azt szeretn m 

~'----megkérdezni tőled, ho~ kifejezést hallottad-e? t~fV~·w .. ( 
Sz.St Fiatalkori olvasmán.yaim egyik megráz6 élmén.ye volt Fran z \f"e~~IIG 

~~~~~~~~~ez a regén.y, biztos erre gondolsz. A Török
országi örményeknek a kiUzetése, lemészárlása, ennek a tragi
kumnak az iroda~i feldolgozása. 

t-t .. ~, t 't t,, .._. . (,-:-~---
__......."~,....._,.,J 
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M.M: Most azt szeretném megtudni, ho&y mit tudsz egész röviden Fr z 

Sz.S· Azt hiszemLho~ o ztr'k agy német volt éa z id6. 
M.Mr HeLyes, osztrák volt. Osztrá szár.mazáau hir s zsiddkró. 
Sz .s: És a kön.yvei t Hi t l rék mágl:yára kUld ték. l"") 

# 

• : Elég onn..yi ezt pontosan elmond tad. g;J látszik• hog.y Szálasi 
ezt a köayvet nem olvaahatta. Aki ezt kö~yvet olvassa az nem 
emelhet kezet a zsid6ságra, az a zsid6ság iránt csak a legn yobb 
tisztelettel viselkedhet. Franz erfe! örök emléket állitott az 
ör.mén.y áldozatoknak 'a hősöknek. 1917-ben történt meg Törökország
ban az örmények tömeg s mészárláss. Még ma sem eldöntött dolog, 
ho~y hán.yan pusztultak el , de többa ' ezerról biztos szó van 
és vannak ol..yanok akik azt álli t ják, ho :r másfél milli6 örmén.yt 
pusztitottak el. Ismétl m, Fr erfe nek köszönhető, ho&y ez 
a hatalmas estelen cselekedet örökre fennmaradt a világ köz
vélemén.ys lőtt. Én a t ör ökök iránt tisztelettel viseltetem 
de biztosra veszem, ho~y a tisztességes törökök ezt a tömegmé-

' szárlást ~yan U&Y elítélik, mint aho~y a tisztességes ma~yarok 
az 1944- es zsid6 töm. ge pusztitáat. Itt most még eg:{ kérdés me
rUl fel , hO&Y fontos dolgot pr6báljunk meg tisztázni. Tehát, be
széljünk az asszimiláció kérdéséről és ált lában véve arról a 
feltételról, ami lé~yegében az e&yüttéló népek békés e~yUttmU
ködését biztesi that j • Le kell szögeznünl azt, hog.y a természe
tes asszimiláci6nak m g van a létjogosultsága, a termész tes 
asszimiláció 1ninden népnek és az egész emberiségnek az érdeke. 
Péld'ul; Ma&yarországon, ha megfi yeljUk a társadalmi fejlődést 
az ut6bbi két század~an azt látjuk, ho y természet asszimi
láció utján a ~yarsághoz k rült néprétegek alkotják a ~yar
ságnak a legmúveltebb r észét. Ide tartoznak az asszimilált ör
mé~yek, ~de tartoznak az asszimilált zsidók, az asszimilál né

metek1mSB~Ba~~~~~~G~~~~
A természetes asszimilác~6 abban az időben elsősorban a város ok-
ban játszódott le és a városi elem a m~ar kulturfejlődésnek 
az élén járt. Ezzel szemben el kell itélni minden erőszakos asz
szim.l.láci6t. Az az erkölccsel, a humanista felfogással teljesen 
ellenkezik, az vezet az ellenségeskedéshez és végül az ol~an 
öaszeUtközésekhez, amel~ek háborUval végzódtek. 
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A háboruknak eddig még oLyan egyetemes kimenetele nem volt, 
ho~v az emberiség teljesen elpusztulj , de a mai fejlett 
technikai felkészülés mell tt eg.y általános háboru a.z emberi
ségnek a pusztulásával fog végződni és ezért mindent m g kell 
tenni abban az irányban, hog.y ez ne . következzék be , és ezt 
csak ~Y lehet elérni, ha minden nemzet a saját maga portáján 
rende teremt, először a belső Ugyeinek a rendezésével és ezzel 
e~yUtt a szomszéd népekkel való vi zo~yának a tisztességes, be
csületes rendezésével. Tehát én természetes asszimiláci6Y6l be
széltem és állitom, ho&v a természetes asazimiláci6nak a heLyes 
felfogása. és alkalmazása az eg.yik feltétele annak, hog.y egy 
országon bellll is· tisztességes élet alakuljon ki1és az orszá
gok között ~s z a tisztességes kapcsolat, a baráti kapcsolat 
létrejöjjön. Itt csak ki akarok e&Y példát ragadni; pl. el tu
dom képzelni azt, ho~ valaki pl. e y szomszéd államban él, 
mondjuk zsid6 szárma.zásu de a.n..ya.n..yelve.kulturája ma._ . és ab
ban az országban pl. akár Csehazlovákiáb f~Y akár Jugoszláviá
bai-'tvan, akár Ausztriában van, vag_y akár Romániában van, azt 

mondja hogy én kérem tisztességes~mán államp1gár v~yok • 
de ~yanakkor tisztességes magyar, zsidó szár.mazáau magyar, 
vag:y német szárma.zásu magyar vag.yok, ermészeteaen y f ez a 
szabáLy Mag.yarországra is áll.. De a le \határozottabban l kell 
utasitani az erőszakos asazimiláci6t. Az erőszakos asszimiláció 
e. aovinizmusnak, a. na onalizmuanak a következménye. Vannak, 
akik magukat internacionalistának vallják, de ha tetteiket meg
nézzük, a etteik azt bizo~yitják . ho~y ők nacionalisták. 
Azt is mondhatnám, elismerem1 ho~ az ~Lyen magukat int rnacio
nalistáknak vallják, de ha az igazságot akarom kifejezni, akkor 
Ök primiti v internacionalisták. Tehát a lén.yeg azon mulik, hog.,y 
a hazafiságot a tisztességes hazafiságot összekapcsoljuk a tisz
teaséges internacionalizmusaal. Ennek a sok ször~yUségnek, ami 

ttlrtént ~yarországon és aB egész világon, szarintem ez a végső 
tanusága.. 
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