
FFOORRRRÁÁSSGGYYŐŐJJTTEEMMÉÉNNYY
AA  MMÁÁSSOODDIIKK  VVIILLÁÁGGHHÁÁBBOORRÚÚ

TTÖÖRRTTÉÉNNEETTÉÉHHEEZZ

11993399  ––  11994455

BA LA S S I  BÁ L IN T  NY O LC É V FO LY A M O S  GIM N Á Z IU M

TÖ R TÉ N E LE M  M U N K A K Ö Z Ö S S É G

2009



Forrásgyőjtemény a második világháború történetéhez 1939 – 1945
© Történelem Munkaközösség 2009

2

TARTALOMJEGYZÉK

I. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ HADIESEMÉNYEI (1939 – 1945)

1. Hitler és Sztálin levélváltása 1939 augusztusában ................................................................................. 5

2. A Molotov–Ribbentrop – paktum, 1939. augusztus 23. ......................................................................... 6

3. A katyni tömeggyilkosság dokumentuma, 1940 .................................................................................... 7

4. A szovjet-finn háború, 1939 – 1940 ...................................................................................................... 8

5. De Gaulle beszéde a francia ellenállásról ............................................................................................... 8

6. A „furcsa háború”, 1939 – 1940 ............................................................................................................ 8

7. Részletek Churchill miniszterelnöki programbeszédébıl, 1940. május. ................................................ 8

8. Az angliai csata, 1940............................................................................................................................. 9

9. A Barbarossa-terv ................................................................................................................................... 9

10. Hitler feljegyzései az orosz térségnek szánt szereprıl, 1941.................................................................. 10

11. A Szovjetunió honvédı háborúja............................................................................................................ 10

12. Churchill rádióbeszéde a Szovjetunió megsegítésérıl ............................................................................ 11

13. Az Atlanti Charta, 1941. augusztus ........................................................................................................ 11

14. Az USA a háborúra készül, 1941............................................................................................................ 11

15. Pearl Harbor, 1941. december 7. ............................................................................................................ 12

16. Eisenhower az USA hadicéljairól ........................................................................................................... 13

17. Csata a Midway-szigeteknél, 1942. június.............................................................................................. 13

18. El-Alamein, 1942. október 23................................................................................................................. 14

19. A sztálingrádi csata, 1942 július 17 – 1943. február 2............................................................................ 14

20. Joseph Goebbels a sztálingrádi vereségrıl, 1943. február ...................................................................... 15

21. A kurszki csata, 1943. július ................................................................................................................... 15

22. A teheráni konferencia, 1943 november – december ............................................................................. 15

23. Hitler beszéde arról, hogy miért folyik a háború, 1944. január .............................................................. 17

24. Angol haditudósítók a normandiai partraszállásról, 1944. június........................................................... 17

25. Cornelius Ryan: A leghosszabb nap (részlet) ......................................................................................... 18

26. De Gaulle Párizs felszabadításának kérdéseirıl, 1944. augusztus.......................................................... 18

27. Churchill és Sztálin moszkvai tárgyalásai, 1944. október ..................................................................... 19

28. A jaltai nyilatkozat, 1945. február .......................................................................................................... 20

29. A jaltai konferencia jegyzıkönyvébıl, 1945. február............................................................................. 21



Forrásgyőjtemény a második világháború történetéhez 1939 – 1945
© Történelem Munkaközösség 2009

3

30. Németország veresége: Albert Speer Hitler utolsó parancsáról.............................................................. 22

31. Németország veresége: Churchill Hitler öngyilkosságáról..................................................................... 22

32. Adatok a második világháború hadtörténetéhez ..................................................................................... 23

33. A második világháború nagy csatái térképen, 1939 – 1945 ................................................................... 24

II. NÉPIRTÁS A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

34. Hitler fejtegetései a keleti térségrıl, 1941 ............................................................................................. 26

35. Sárga csillaggal Berlin utcáin ................................................................................................................. 26

36. Az Endlösung.......................................................................................................................................... 26

37. Dokumentumok a holocaust történetéhez............................................................................................... 27

38. Anne Frank naplójából: Élet a németek által megszállt Hollandiában ................................................... 28

39. Koncentrációs táborok I. ........................................................................................................................ 29

40. Koncentrációs táborok II. ....................................................................................................................... 30

41. Koncentrációs táborok III. ..................................................................................................................... 31

42. A nácizmus bőnei.................................................................................................................................... 32

III. MAGYARORSZÁG A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (1941 – 1945)

43. Teleki Pál a fegyveres semlegességrıl, 1941. március........................................................................... 33

44. Barcza György londoni magyar követ távirata Teleki Pálnak, 1941. április 2. ..................................... 33

45. Teleki Pál búcsúlevele, 1941. április 3. ................................................................................................. 33

46. Werth Henrik vezérkari fınök levele Horthyhoz, 1941. április.............................................................. 34

47. A Partridge-jelentések Kassa bombázásáról, 1941. június ..................................................................... 34

48. Magyarország hadba lépése, 1941. június .............................................................................................. 35

49. Törvény a házassági jog módosításáról – III. zsidótörvény, 1941. augusztus ........................................ 36

50. Szombathelyi Ferenc vezérkari fınök a magyar háborús szerepvállalásról, 1941. december ................ 36

51. Hadüzenet az USA-nak – Anekdota az amerikai külügyi államtitkár reakciójáról ................................ 36

52. Feljegyzés az 1942. januári bácskai vérengzés fıbőnösei ügyében megindított tárgyalásról................. 36

53. A hintapolitika – Kállay Miklós miniszterelnök a sajtóirányításról ....................................................... 37

54. A második magyar hadsereg helyzete a Donnál, 1942 ........................................................................... 38

55. A második magyar hadsereg pusztulása, 1943. január ........................................................................... 39

56. Jány Gusztáv vezérezredes hadparancsa, 1943. január........................................................................... 40

57. Stomm Marcel hadtestparancsnok búcsúparancsa, 1943. február .......................................................... 41

58. Feljegyzés a német-magyar gazdasági kapcsolatokról, 1943 ................................................................. 41

59. Edmund Veesenmayer jelentése Magyarországról a német külügyminisztériumnak, 1943................... 42

60. A brit külügyminisztérium osztályvezetıjének beszámolója Magyarországról, 1943 ........................... 42

61. A szövetséges államok és Magyarország közötti elızetes fegyverszüneti megállapodás, 1943............. 43



Forrásgyőjtemény a második világháború történetéhez 1939 – 1945
© Történelem Munkaközösség 2009

4

62. Német memorandum-tervezet Magyarország megszállásának lehetıségérıl, 1944. március 11. ......... 43

63. Hitler és Horthy tárgyalása Klessheimben, 1944. március 18. .............................................................. 44

64. A német megszállás végrehajtása, 1944. március 19. ............................................................................ 46

65. MTI-jelentés a német megszállásról, 1944. március 19.......................................................................... 46

66. Hitler megbízása Veesenmayer számára, 1944. március 19. ................................................................. 46

67. A Magyar Front kiáltványa a magyar nemzethez, 1944. június ............................................................. 47

68. Veesenmayer távirata Ribbentrop külügyminiszternek a zsidók deportálásáról, 1944. június 13.  ....... 48

69. Horthy megakadályozza a budapesti zsidók deportálását, 1944. július .................................................. 48

70. A katolikus püspöki kar tiltakozó körlevele, 1943. július....................................................................... 49

71. Márai Sándor leírása a német megszállás alatt álló Budapestrıl, 1944. szeptember .............................. 49

72. Részlet a Faragho Gábornak Moszkvában átadott fegyverszüneti javaslatból, 1944. október ...............50

73. Horthy Miklós kiáltványa, 1944. október 15. ........................................................................................ 50

74. A sikertelen kiugrási kísérlet, 1944. október 15. .................................................................................... 51

75. A nyilas hatalomátvétel a sajtó tükrében, 1944. október 16. ................................................................. 52

76. A nyilas hatalomátvétel a törvényhozásban, 1944. évi X. tc. ................................................................. 52

77. A Dunántúl katolikus püspökeinek levele Szálasihoz, 1944. október .................................................... 53

78. A nyilasuralom okozta károk mértékérıl................................................................................................ 54

79. Jelentések, beszámolók a zsidók helyzetérıl 1944 – 1945 fordulóján.................................................... 55

80. Adatok a magyar holocaust történetéhez ................................................................................................ 56

81. Bethlen István emlékirataiból, 1944 ....................................................................................................... 57

82. A szovjet Vörös Hadsereg felhívása a magyarokhoz, 1944. október 27. .............................................. 57

83. Budapest ostroma, 1944. december – 1945. február............................................................................... 58

84. A szovjet megszállás – a svájci nagykövetség jelentése a magyarországi helyzetrıl, 1945. március ... 59

85. A szovjet csapatok bevonulása Sopronba – Mindszenty József visszaemlékezése, 1945. április .......... 60

IV. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ SZÁMOKBAN...............................................................................................61



Forrásgyőjtemény a második világháború történetéhez 1939 – 1945
© Történelem Munkaközösség 2009

5

I. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ HADIESEMÉNYEI

1939 – 1945

HITLER ÉS SZTÁLIN LEVÉLVÁLTÁSA 1939 AUGUSZTUSÁBAN

Sztálin úrnak
Moszkva

İszintén üdvözlöm az új német-szovjet kereskedelmi egyezmény aláírását, mint a német-szovjet viszony
átformálásának elsı lépését.
Egy megnemtámadási szerzıdés megkötése a Szovjetunióval számomra egy hosszú távra szóló német politika
kialakítását jelenti. Németország ezzel olyan politikai kurzusra tér, amely az elmúlt századokban mindkét
államnak javára vált.
Elfogadom a megnemtámadási szerzıdésnek az ön külügyminisztere, Molotov úr által átnyújtott szövegtervét,
azonban úgy találom, hogy sürgıs szükség van az ezzel kapcsolatos kérdések lehetı leghamarabb történı tisztá-
zására.
A Szovjetunió által kívánt kiegészítı jegyzıkönyv tartalmát meggyızıdésem szerint a lehetı legrövidebb idın
belül tisztázhatjuk, ha egy felelıs német államférfi személyesen mehet Moszkvába tárgyalni róla. [...]
A Németország és Lengyelország közötti feszültség elviselhetetlenné vált [...]. Akármelyik napon válság
következhet be [...].
 Németország mostantól el van szánva arra, hogy a birodalom érdekeit a rendelkezésre álló minden eszközzel
érvényesítse.
[...] augusztus 23-án fogadja külügyminiszteremet. A birodalmi külügyminiszter úr teljes felhatalmazással
rendelkezik a megnemtámadási szerzıdés és a jegyzıkönyv aláírására egyaránt. A külügyminiszter úr legfeljebb
egy-két napnál tovább történı moszkvai tartózkodása a nemzetközi helyzet folytán lehetetlen. Örömmel venném az
ön mielıbbi válaszát.

Adolf Hitler

A német Birodalom kancellárjának, Adolf Hitlernek
Berlin

Köszönöm a levelét. Remélem, hogy a német-szovjet megnemtámadási szerzıdés nyomán határozottan jobbra
fordulnak majd az országaink közti politikai kapcsolatok.
Országaink népeinek békés kapcsolatokra van szükségük egymással. A német kormány beleegyezése a
megnemtámadási szerzıdés megkötésére alapot teremt a politikai feszültség feloldására és az országaink közti
békés együttmőködés megteremtésére.
A szovjet kormány felhatalmazott annak közlésére, hogy beleegyezik Herr von Ribbentrop augusztus 23-i
érkezésébe.

J. V. Sztálin
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MEGNEMTÁMADÁSI SZERZİDÉS

NÉMETORSZÁG ÉS A SZOCIALISTA SZOVJET KÖZTÁRSASÁGOK UNIÓJA KÖZÖTT
(MOLOTOV – RIBBENTROP PAKTUM, 1939. AUGUSZTUS 23.)

A Német Birodalmi Kormány és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniójának Kormánya attól a kívánságtól
vezetve, hogy erısítsék a béke ügyét Németország és a Szovjetunió között, és kiindulva az 1926 áprilisában a
Németország és a Szovjetunió között kötött semlegességi szerzıdés alapvetı határozataiból, a következı
megállapodásra jutott:
1. cikk. A Szerzıdı Felek kötelezik magukat, hogy egymással szemben tartózkodnak minden erıszakosságtól,
minden agressziós cselekedettıl és minden támadástól, mégpedig mind egyedül, mind pedig más hatalmakkal
közösen.
2. cikk. Amennyiben a Szerzıdı Felek egyike harmadik hatalom részérıl háborús cselekedetek tárgyává válnék, a
másik Szerzıdı Fél semmilyen formában nem fogja támogatni ezt a hatalmat.
3. cikk. A Szerzıdı Felek kormányai a jövıben konzultációk céljából folyamatosan kapcsolatban maradnak
egymással, hogy kölcsönösen tájékoztassák egymást a közös érdekeiket érintı kérdésekrıl.
4. cikk. Egyik Szerzıdı Fél sem vesz részt semmiféle olyan hatalmi csoportosulásban, amely közvetve vagy
közvetlenül a másik fél ellen irányul.
5. cikk. Amennyiben a Szerzıdı Felek között valamilyen vita vagy konfliktus keletkeznék, ezeket a vitákat vagy
konfliktusokat mindkét fél kizárólag baráti véleménycsere vagy szükség esetén egyeztetı bizottságok alkalmazása
útján fogja tisztázni.
6. cikk. Jelen szerzıdést 10 év idıtartamra kötik azzal a feltétellel, hogy amennyiben a Szerzıdı Felek egyike nem
mondja fel egy évvel ezen határidı lejárta elıtt, ennek a szerzıdésnek a hatálya automatikusan további öt évre
meghosszabbítottnak számít.
7. cikk. Jelen szerzıdést lehetıleg rövid idın belül ratifikálni kell. A ratifikációs okmányokat Berlinben kell
kicserélni. A szerzıdés aláírásával haladéktalanul hatályba lép.
Kettıs példányban készült, német és orosz nyelven.

Moszkva, 1939. augusztus 23.

Joachim von Ribbentrop
Vjacseszlav Molotov

TITKOS KIEGÉSZÍTİ JEGYZİKÖNYV :

A Német Birodalom és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniója közötti megnemtámadási szerzıdés
aláírásának alkalmával a két fél aláíró meghatalmazottai szigorúan bizalmas megbeszélésen megvitatták a
kétoldalú érdekszférák elhatárolásának kérdését Kelet-Európában. Ez a megbeszélés a következı eredményre
vezetett:
1. A balti államokhoz (Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia) tartozó területek területi-politikai
átformálása esetén Litvánia északi határa alkotja egyúttal Németország és a Szovjetunió érdekszférájának
határát. Egyúttal mindkét részrıl elismerik Litvánia érdekeit a vilnai területen.
2. A lengyel államhoz tartozó területek területi-politikai átformálása esetén Németország és a Szovjetunió
érdekszféráját hozzávetıleg a Narev, Visztula és a Szan folyók vonala határolja el.
Azt a kérdést, hogy a kétoldalú érdekek kívánatosnak tüntetik-e fel egy független lengyel állam fenntartását, és
melyek lennének ezen állam határai, végleg csak további politikai fejlemények során lehet tisztázni.
A két kormány ezt a kérdést mindenestre barátságos megegyezés útján fogja megoldani.
3. Délkelet-Európa vonatkozásában szovjet részrıl hangsúlyozzák érdeküket Besszarábiát illetıen. Német részrıl
hangsúlyozzák a teljes politikai érdektelenséget ezeken a területeken.
4. Ezt a jegyzıkönyvet mindkét fél szigorúan titkosan fogja kezelni

Moszkva, 1939. augusztus 23.

Joachim von Ribbentrop
Vjacseszlav Molotov
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A KATYNI TÖMEGGYILKOSSÁG DOKUMENTUMA, 1940

SZSZSZK Belügyi Népbiztosság
SZIGORÚAN TITKOS! 1940. március 5.
794/B sz., Moszkva SZK(b)P KB
Sztálin elvtársnak

Az SZSZSZK NKVD hadifogolytáboraiban és Ukrajna, valamint Belorusszia nyugati területeinek börtöneiben
jelenleg nagy számban találhatók a lengyel hadsereg egykori tisztjei, a lengyel rendırség és kémszolgálat
egykori dolgozói, lengyel ellenforradalmi nacionalista pártok tagjai, leleplezett ellenforradalmi felkelık,
hazaáruló szervezetek tagjai. Mindannyian a szovjethatalom megátalkodott ellenségei, telve a szovjetrendszer
iránti győlölettel.
A hadifogoly tisztek és rendırök még a táborokba kerülve is megpróbálnak ellenforradalmi tevékenységet és
szovjetellenes agitációt folytatni. Csupán azért várják kiszabadulásukat, hogy bekapcsolódhassanak a
szovjethatalom elleni harcba. Az NKVD szervei Nyugat-Ukrajna és Belorusszia területén számos ellenforradalmi
felkelıcsoportot derítettek fel. Mindegyik ilyen ellenforradalmi szervezetben aktív vezetı szerepet játszottak a
volt lengyel hadsereg egykori tisztjei, a volt rendırök és csendırök.
Az ırizetbe vett árulók és más személyek között, akik illegálisan lépték át az SZSZSZK határát, nagy számban
leplezték le ezen ellenforradalmi kém- és felkelıcsoportok tagjait.
A hadifogolytáborokban [nem számítva a közkatonákat és altiszteket] összesen 14 736 egykori tiszt, hivatalnok,
földbirtokos, rendır, csendır, börtönır, telepes és a katonai kémszolgálat egykori ügynöke tartózkodik - 97
százalékban lengyel nemzetiségőek.

Közülük:
tábornok, ezredes, alezredes 295
ırnagy és százados 2080
fıhadnagy, hadnagy és zászlós 6049
rendır-, határır-, csendırtiszt és tiszthelyettes 1030
közcsendır, közrendır, börtönır, katonai kémszolgálat ügynöke 5138
hivatalnok, földbirtokos, pap, katonai telepes 144

Ukrajna és Belorusszia börtöneiben összesen 18 632 letartóztatott található [ebbıl 10 685 lengyel].
Közülük:
volt tiszt 1207
volt rendır, kémszolgálat ügynöke, csendır 5141
volt földbirtokos, gyáros, tisztviselı 465
különféle fedıszervezetek tagjai, valamint különbözı szökevények 6127

Figyelembe véve, hogy a fent említettek mind a szovjethatalom engesztelhetetlen és megátalkodott ellenségei, az
SZSZSZK NKVD elengedhetetlenül szükségesnek tartja:
I. Utasítani az SZSZSZK NKVD-t:
1. A hadifogolytáborokban található 14 700 volt lengyel tiszt, hivatalnok, földbirtokos, rendır, katonai
kémszolgálat ügynöke, csendır, telep es, börtönır ügyét;
2. valamint a Nyugat-Ukrajnában és Belorussziában letartóztatott és az ottani börtönökben tartózkodó 11 000
személy, különféle ellenforradalmi kém- és diverzáns szervezetek tagjai, volt földbirtokosok, gyárosok, volt
lengyel tisztek, tisztviselık, dezertırök ügyét - különleges módon vizsgálja ki, és a legnagyobb büntetést szabja ki
rájuk: az agyonlövetést.
II. Az ügyet a letartóztatottak beidézése, vádindítvány, a nyomozást és a vádiratot lezáró határozat nélkül [...]
vizsgálják ki [...].
III. Az ügyek kivizsgálására és döntéshozatalra felhatalmazni: [Kabulov, kézzel kihúzva] Merkulov, Kubulov
[kézzel beírva] és Bastakov [az SZSZSZK NKVD 1. Különleges ügyosztályának vezetıje] elvtársakat.
Az SZSZSZK belügyi népbiztosa:

L. Berija
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A SZOVJET-FINN HÁBORÚ, 1939 – 1940

Ha valaki el akarja képzelni, hogy miként folytak le a finnországi harcok, képzelje el ezeknek a messze északi
vidékeknek vastag hóréteggel borított erdıségeit és jeges útjait. Az erdık fái között és az utakon mindenütt állig
felfegyverzett síjárırök suhannak fehér köpenyeikben, mint a kísértetek. Hangtalanul surrantak az ellenség háta
mögé, és sokszor egész hadosztályokat vágtak ketté, majd az elvágott csapatok ellen elszánt támadásokat
indítottak. A finn harctereken a sítalpakon mozgó katonaság biztos gyızelmet aratott a tankok felett. A szánok
sokkal jobban boldogultak, mint a teherautók, és a síjárırök éles rohamkései veszedelmesebb fegyvernek
bizonyultak, mint a gyalogsági puskák [...].

(Virginia Cowles amerikai újságírónı beszámolójából)

DE GAULLE RÁDIÓBESZÉDE A FRANCIA ELLENÁLLÁSRÓL
(LONDON, 1940. JÚNIUS 8.)

A francia ellenállás lángja nem hunyhat ki [...]  És nem is fog kihunyni. [...] Franciaország csatát vesztett. A
háborút azonban nem vesztette el. [...] Nem vesztett el semmit, mert ez a háború világháború. A szabad világ
mérhetetlenül nagy erıi még nem avatkoztak a küzdelembe. Ezek az erık szét fogják zúzni az ellenséget, és
Franciaország ott lesz a gyızelem napján. [...]

A „ FURCSA HÁBORÚ”, 1939 – 1940

Hitler szempontjából az látszanék a legbölcsebb döntésnek, ha ezekben a téli hónapokban kihasználná kelet-
európai kapcsolatait és élelmiszerforrásait, s ezzel népének meg adná az újabb siker élményét, továbbá
csökkentené blokádunk lélektani hatását. Nem tartok tehát tıle, hogy nyugaton lendüljön támadásba addig, amíg
le nem aratja a könnyő keleti hódítás gyümölcseit. Mindazonáltal határozottan úgy látom, hogy minden
eló1cészületet meg kell tennünk a nyugati támadással szembeni védekezésre. Belgiumot rá kell venni, hogy meg-
tegye a szükséges óvintézkedéseket, mégpedig a francia és a brit hadsereggel együttmőködve. Közben
Franciaországnak éjjel-nappal dolgoznia kell a belga határ megerısítésén. Ehhez minden forrást igénybe kell
venni. Elsısorban harckocsi-támadás ellen kell akadályokat építenünk, függılegesen földbe ásott sínekbıl, mély
árkokból, betontömbökbıl, helyenként földi aknákból is, elı kell készítenünk nagyobb területek elárasztását stb.
Lengyelországban igen hatékonynak bizonyult a német páncélosok támadása; három-négy német
páncéloshadosztályt csak fizikai akadályok tartóztathatnak fel, persze csak akkor, ha védelmüket jól képzett
csapatok és nagy erejő tüzérség látja el [...].

(Winston S. Churchill: A második világháború)

RÉSZLETEK CHURCHILL MINISZTERELNÖKI PROGRAMBESZÉDÉBİL, 1940. MÁJUS

Nem ígérhetek Önöknek mást, mint vért, küszködést, könnyeket és verejtéket [...]. Ha azt kérdezik, mi a politikánk?
Azt mondom: a háború. A tengereken, a szárazföldön és a levegıben; minden erınkkel és minden lelkierınkkel,
amit Isten adott. Háború egy szörnyőséges zsarnokság ellen [...]. Ez a politikánk. Azt kérdezik, mi a célunk? Egy
szóval válaszolhatok: a gyızelem. Gyızelem mindenáron, mert gyızelem nélkül nem maradhatunk fenn [...].      
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AZ ANGLIAI CSATA , 1940

Szeptember 15-ét kell a csúcspontnak tekintenünk. A Luftwaffe az elızı napi két súlyos támadás után ezen a
napon intézte a legnagyobb összpontosított nappali légitámadását London ellen. A háború egyik sorsdöntı

csatája volt ez, akárcsak a waterloo-i csata, ez is vasárnapra esett. Ezen a napon úgy látszott, hogy az idıjárás
kedvez az ellenségnek [...].
A radar még gyermekcipıben járt, de már jelezni tudta a part felé közeledı támadókat. A legfontosabb
információs forrásunk azonban a távcsövekkel és hordozható telefonokkal felszerelt megfigyelık sokasága volt,
akik jelezték a szárazföld felett támadó kötelékeket [...].
Negyedóra sem telt el azonban, s a kittőzık sürgölıdni kezdtek az asztal körül. Jelentés jött, hogy 40+
[negyvennél több] gép szállt fel a dieppe-i körzet német repülıterérıl. Egyre újabb jelentések jöttek: 40+-ok,
60+-ok, sıt volt egy 80+ is. [...] Egyre feljebb gyulladtak ki a lámpák, jelezvén, hogy vadászszázadaink egymás
után emelkednek a levegıbe, míg már csak négy-öt maradt készenlétben. Ezek a légi összecsapások, amelyektıl
oly sok függött, az elsıtıl számítva alig több mint egy óráig tartottak. Az ellenség elég erıs volt, hogy egyre újabb
támadó hullámokat küldjön, és ha minden századunk a levegıben volt, hetven-nyolcvan perc múlva le kellett
vételezniük. Következésképpen egyik fı feladatunk volt úgy szervezni a bevetéseket, hogy egy idıben ne
túlságosan sok gépünk tartózkodjék a repülıtereken üzemanyagvétel vagy lıszervételezés céljából.
Igaz, a háború után kiderült, hogy ezen a napon az ellenség mindössze ötvenhat gépet veszített – az angol
jelentésekben 183 lelıtt gépet jelentettek–, de szeptember 15-e mégis fordulatot hozott az angliai csatában. Aznap
éjjel bombázóink nagy erıkkel támadták a Boulogne és Antverpen közötti kikötıkben lévı hajókat. Különösen
súlyos veszteségeket okoztak Antwerpenben. Szeptember 17-én, mint ma már tudjuk, a Führer elhatározta, hogy
bizonytalan idıre elhalasztja az „Oroszlánfıka-hadmőveletet1 [...].

(Winston S. Churchill: A második világháború)

A BARBAROSSA-TERV
2

Ha a Barbarossa megkezdıdik, a világ majd visszafojtja lélegzetét.[...] Számíthatunk rá, hogy Oroszország
hadereje egyetlen csapástól még katasztrofálisabban összeomlik, mint Franciaország 1940-ben.

(Hitler nyilatkozata a Barbarossa-terv kidolgozása után)

A keleti hadszíntérre vezényelt német
erık és hadieszközök

1939
végén

1940.
május

1941.
június

Gyalogos-, lovas-, hegyi hadosztály 89 138 179

Páncélos-és gépesített hadosztály 14 18 35

Harckocsi 3 200 3 387 5 640

Repülıgép 4 405 5 900 10 000

A keleti hadszíntérre vezényelt német hadosztályok és haditechnikai eszközök száma (db)

                                                          
1 Az angliai német partraszállás terve
2 A „Fall-Barbarossa”, a Szovjetunió elleni hadászati terv, amelyet Hitler 1940. december 18-án hagyott jóvá. A hadmővelet 1941. június 22-én indult meg.



Forrásgyőjtemény a második világháború történetéhez 1939 – 1945
© Történelem Munkaközösség 2009

10

HITLER FELJEGYZÉSEI AZ OROSZ TÉRSÉGNEK SZÁNT SZEREPRİL, 1941

Az orosz térséget a jövıben örökre Németország fogja uralni. Semmi nem lenne elhibázottabb a részünkrıl, mint
ha tanítani akarnánk az ottani tömegeket. A mi érdekünk az, hogy az emberek legfeljebb annyit tudjanak, hogy
felismerjék az útjelzéseket. [...]
Ami India volt Anglia számára, az lesz számunkra az orosz térség. [...]

A SZOVJETUNIÓ HONVÉDİ HÁBORÚJA

Elvtársak! Polgárok! Testvérek! Hadseregünk és Hajóhadunk katonái! Hozzátok fordulok, barátaim!

Hogyan történhetett, hogy dicsı Vörös Hadseregünk több városunkat és kerületünket átengedte a fasiszta
seregeknek? Vajon a német fasiszta seregek valóban legyızhetetlenek, mint ahogyan a kérkedı fasiszta
propaganda szakadatlanul világgá kürtöli?
Természetesen – nem! A történelem azt mutatja, hogy legyızhetetlen hadseregek nincsenek, és nem is voltak.
Napóleon hadseregét legyızték, hol az orosz, hol az angol, hol a német seregek.[...] Ez a hadsereg még nem talált
komoly ellenfélre az európai kontinensen. Csak a mi területünkön talált komolyellenállásra. És ha ennek az
ellenállásnak eredményeképpen a Vörös Hadseregünk szétzúzza a német fasiszta hadsereg legjobb hadosztályait,
ez azt jelenti, hogy a hitleri hadsereget ugyanúgy szét lehet verni, és szét is lesz verve, mint ahogyan Napóleon és
Vilmos hadseregeit szétverték.
Ha területünk egy részét mégis elfoglalták a német fasiszta seregek; ez fıképp azzal magyarázható, hogy a
fasiszta Németország háborúja a Szovjetunió ellen a német seregek számára kedvezı, a szovjet haderı számára
kedvezıtlen feltételek között kezdıdött. Németország ugyanis – mint háborút viselı ország – haderejét már teljes
mértékben mozgósította, s az a 170 hadosztály, amelyet Németország a Szovjetunió ellen bevetett és a Szovjetunió
határán felvonultatott, teljes készenlétben állott, és csak a jelet várta az indulásra, a szovjet haderıt ellenben még
mozgósítani kellett, és fel kellett vonultatni a határon. Nem kis jelentısége volt annak a körülménynek sem, hogy
a fasiszta Németország hitszegı módon, váratlanul megszegte a közte és a Szovjetunió között 1939-ben kötött
megnemtámadási egyezményt, nem törıdve azzal, hogy az egész világ Németországot fogja támadó félnek
tekinteni. Érthetı, hogy a mi békeszeretı országunk, amely nem kívánta az egyezmény megszegésének
kezdeményezését vállalni, nem léphetett a hitszegés útjára.
Mit nyert és mit veszített a fasiszta Németország azzal, hogy hitszegı módon széttépte az egyezményt? Másfél éven
keresztül biztosítottuk országunknak a békét és azt a lehetıséget, hogy erıinket elıkészítsük az ellenállásra, ha a
fasiszta Németország az egyezmény ellenére meg merné támadni országunkat. Ezzel mi határozottan nyertünk, a
fasiszta Németország veszített.

(Sztálin rádióbeszéde a szovjet néphez, 1941. július 3.)

A tankvédı lövészárkok hosszúsága, amelyeket polgári személyek építettek az ostrom alatt, felülmúlta a Moszkva-
Volga csatorna teljes hosszát. 1941 három legnehezebb hónapjában 400 ezer ember dolgozott három csoportban
éjjel és nappal az erıdítés céljából készített földmunkákon. Emlékszem, hogy Leningrád egyik külsı negyedébe,
Lugába mentem ki az ostrom legrosszabb napjaiban. Feltőnt egy fiatal lány, aki földet vitt kötényében.
Megkérdeztem, miért csinálja. A leány sírni kezdett, és azt mondta, hogy legalább ezzel akar segíteni, többet is
tenne, de a keze annyira kisebesedett, hogy képtelen ásót venni a kezébe. Földre fektetett kötényébe valaki mindig
belerakott néhány lapát földet, s ı azt hordta szorgalmasan az erıdítéshez. Leningrád polgárai három hónapon át
szakadatlanul dolgoztak. [...]

(Alexander Werth: A Szovjetunió nagy háborúja)
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CHURCHILL RÁDIÓBESZÉDE A SZOVJETUNIÓ MEGSEGÍTÉSÉRİL, 1941. JÚNIUS 22.

Az utóbbi 25 évben senki sem volt a kommunizmus következetesebb ellenfele nálam. A kommunizmus elleni
nyilatkozataimból egy szót sem vonok vissza. De a most kibontakozó látvány elıtt minden elhalványul. [...] Most
azokat az orosz katonákat látom, akik szülıföldjük határán állanak, és védelmezik a mezıket, amelyeket ısidık
óta apáik mőveltek. Úgy látom ıket, mint családi tőzhelyük védelmezıit. [...] látom azt a sok orosz falut,
amelyekben a létfenntartási eszközöket oly verejtékesen szerezték meg, de amelyekben megvannak az igazi emberi
örömök.
Nekem most meg kell tennem ezt a nyilatkozatot, de lehet-e kétsége Önöknek afelıl, hogy milyen lesz a mi
politikánk? Nekünk csak egy megmásíthatatlan célunk van: eltökélt szándékunk Hitler és a náci rezsim minden
nyomának megsemmisítése. Semmi, de semmi nem téríthet el ettıl bennünket. Mi soha nem fogunk egyezkedni, és
sohasem kezdünk tárgyalásokat Hitlerrel vagy bárki mással, aki ebbe a bandába tartozik. Harcolni fogunk
ellenük a szárazföldön, a vízen és levegıben, mindaddig, amíg lsten segedelmével nem mentjük meg a Földet a
nácizmus sötét árnyától, s nem szabadítjuk meg a népeket a fasizmus igájától. Mindenki és minden olyan állam,
aki, illetve ami harcol a nácizmus ellen – élvezni fogja támogatásunkat. De bárkit és bármilyen államot, akik
Hitler oldalán állanak – ellenségeinknek tekintünk. [...] Ez a mi politikánk. Ez nyilatkozatunk tartalma. Ebbıl
fakad, hogy mi minden tılünk telhetı segítséget megadunk Oroszországnak és az orosz népnek. Felhívjuk
szövetségeseinket és barátainkat az egész világon, hogy kövessenek hasonló irányvonalat, s megvalósításáért
küzdjenek a hozzánk hasonló állhatatossággal.

AZ ATLANTI CHARTA, 1941. AUGUSZTUS

Az Egyesült Államok elnöke és Churchill miniszterelnök a brit kormány képviseletében találkozásuk alkalmával
célszerőnek tartották, hogy mindkét ország politikájának bizonyos közös alapelveit, amelyekrıl a világ jobb
jövıjének felépítését remélik, nyilvánosságra hozzák:
1. Országaik semmiféle területi vagy egyéb természető gyarapodásra nem törekszenek.
2. Nem kívánnak semmi olyan területi változást, mely nem egyezik az érdekelt népek szabadon kifejezett
kívánságával.
3. Tiszteletben tartják minden nép jogát, hogy maga válassza meg azt az államformát, amelyben élni akart és azt
óhajtják, hogy azok a népek, amelyeket megfosztottak szuverén jogaiktól és önkormányzatuktól, visszakapják
azokat.
4. Igyekezni fognak a most fennálló kötelezettségeik tiszteletben tartása mellett megkönnyíteni minden állam
részére, legyen az nagy vagy kicsit gyıztes vagy legyızött, egyenlı feltételek melletti részesedésüket a
világkereskedelemben és nyersanyagkészletekben, amelyek gazdasági jólétükhöz szükségesek.  [...]

AZ USA A HÁBORÚRA KÉSZÜL, 1941

Azon a nyáron a németek hatvan gyaloghadosztályt, tizenegy gépesített és motorizált hadosztályt, három hegyi
hadosztályt, több mint 4000 repülıgépet s harckocsik és páncélgépkocsik ezreit vonták össze a lengyel határ
mentén. Lengyelország minden kategóriában ennek az erınek alig harmadát tudta mozgósítani, hogy
szembeszálljon velük. A lengyel erık a dühödt német támadás súlya alatt gyors megsemmisülésre voltak ítélve. De
a lengyel hadsereg, bár Hitler hadigépezete számára könnyő préda volt, mind létszám, mind felszerelés
tekintetében felülmúlta az Egyesült Államok hadseregét.
A szenátus alig négy hónappal a Pearl Harbor elleni támadás elıtt mindössze egy szavazattöbbséggel hagyta jóvá
a kötelezı katonai szolgálat kiterjesztésérıl szóló törvényt, amely megengedte a szárazföldi hadsereg egységeinek
a tengerentúlra vezénylését, valamint a szolgálati idı meghosszabbítását. A kongresszus határozata fıként
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George C. Marshall tábornok személyes közbelépésének volt tulajdonítható, aki addigra már nagy tekintélyre tett
szert. De még ı sem tudott megküzdeni az általános véleménnyel, amely azt az állandó hitet tükrözte, hogy nincs
közvetlen veszély.

(Eisenhower tábornok emlékirataiból)

Tekintet nélkül bármely más törvényi rendelkezésre, az elnök, idırıl idıre - amikor azt a nemzetvédelem
érdekében szükségesnek tartja [...] felhatalmazhatja a hadügyminisztert, a haditengerészeti minisztert vagy
bármely más kormányszerv vagy hivatal vezetıjét a következıkre:
1. Bármely ország kormánya részére, amelynek védelmét az elnök az Egyesült Államok védelme szempontjából

életbevágó fontosságúnak tartja;
2. 2. Minden ilyen kormány részére védelmi eszközöknek eladására, tulajdonuk átruházására, cseréjére,

bérbeadására.
(A kölcsönbérleti törvény, 1941. március)

AZ AMERIKAI TÖRVÉNYHOZÁS ÉS AZ ELNÖK INTÉZKEDÉSEI

A HADIANYAG - ÉS FEGYVERSZÁLLÍTÁSOK ÜGYÉBEN (1935 – 1941)

1935. augusztus
Az elnök hat hónapra megtilthatja a hadviselı felek számára a
fegyverszállítást.

1936. február
Az elnök köteles hadiállapot esetén hat hónapra megtiltani a hadviselı
feleknek a fegyverszállítást.

1937. május
Az elnök hadianyagok (nem fegyverek), vagyis acél, olaj, stb. szállítását
engedélyezheti hadviselı országoknak cash and carry (fizess és vidd) alapon.

1939. november
Az elnök cash and carry (fizess és vidd) alapon a fegyverszállítást is
engedélyezheti.

1940. szeptember
Az elnök engedélyezi 50 régi romboló átadását a briteknek az amerikai
kontinensen található brit támaszpontok 99 éves bérbeadása ellenében.

1941. március A lend-lease (kölcsönbérleti) szállítások engedélyezése.

PEARL HARBOR, 1941. DECEMBER 7.

A hadikikötı, Pearl Harbor vizén horgonyzó hadihajók fedélzetén szintén a vasárnapi csend uralkodott. Honolulu
városa kihalt volt, csak néha haladt végig egy-egy autó az utcákon. Az Aloha-torony órája 07. 55-öt mutatott.
A japán repülıgépek délkeleti irányból érkeztek a Diamand Head nevő magaslat felett. A repülıgépek szárnyán
tisztán lehetett látni a Felkelı Nap jelvényét a reggeli napsütésben. Szemtanúk szerint a repülıgépek száma
mintegy 150 lehetett. [...] A sziget fölé érkezve a levegıben egyedül Ray Buduick, egy honolului ügyvéd
sportrepülıgépével találkoztak.
Az ügyvéd magánszórakozásból rövid sétaútra indult repülıgépén a szélcsendes reggelen. A japán gépek
géppuskatőzzel árasztották el az ügyvéd repülıgépét, azonban nem találták el, és pár pillanattal késıbb
szerencsésen földet ért. Közben a bombák hullani kezdtek körös-körül a várost körülvevı katonai gyakorló- és
repülıterekre.
Az egymotoros japán bombavetık Pearl Harbor körül elhelyezett haditengerészeti épületeket és a kikötıben
horgonyzó hadihajókat választották célpontul. Néhány perccel a támadás megindulása után Pearl Harbor
rádióállomásai figyelmeztetı és segítségkérı jelzéseket adtak le. A városban feltőnıen kevés volt az izgalom.
Miközben a légvédelmi ágyúk lıni kezdték az ellenséges gépeket, és az amerikai haditengerészet vadászgépei
harcba kezdtek, hiányosan felöltözött férfiak és nık lepték el az utcákat úgy, amint az ágyból kiugrottak, és
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csodálkozva bámultak az égre. Ijedtségnek alig volt nyoma, sıt a legtöbben könnyen vették az egészet, és nem
hitték, hogy a helyzet olyan komoly, mint amilyen a valóságban volt.
Amikor a japánok elsı támadása véget ért, a sziget kormányzója, Mr. Pindexter kihirdette a hadiállapotot. A
lakosság parancsot kapott, hogy lehetıleg tartózkodjon házaiban. A rendırséget és a tőzoltóságot mozgósították.
A legnagyobb iskola épületét kórháznak rendezték be. Közben megérkezett a japánok második támadó hulláma.
Ekkor már világos volt, hogy a támadás célpontja a hadikikötı és környéke volt [...]
Öt csatahajó, három torpedóromboló, egy aknalerakó hajó és egy célpontnak használt, kimustrált öreg hajó
süllyedt el a támadás következtében. Három további csatahajó és három torpedóromboló, azon kívül igen sok
kisebb hajóegység megsérült. A hadikikötı területén a támadás idején 273 repülıgép állomásozott, ezek közül
252 pusztult el. Nagy volt a veszteség a legénység és a tisztikar körében is. A halottak száma 2117, a sebesülteké
1272 és az eltőnteké 960 volt.

(Commager: A második világháború története)

EISENHOWER AZ USA HADICÉLJAIRÓL

Annak fı okai, hogy elıször az európai tengelyhatalmakat fogjuk megtámadni, egyszerő szavakkal a következık
voltak:
A két, egymástól földrajzilag távol esı ellenség közül az európai volt az, amelyet az Egyesült Nemzetek három
erıs tagja - Oroszország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok – egyszerre megtámadhatott. Az Egyesült
Államok volt a koalíció egyetlen országa, amely szabadon választhatott, hogy melyik ellenséget támadja meg
elıször. Amennyiben úgy határozunk, hogy rögtön teljes erıvel Japán ellen fordulunk, megosztottuk volna a
szövetségeseket, amelyek közül kettı a vereséget kockáztatja, vagy legjobb esetben döntés nélkül harcol
Németország és szövetségesei ellen. Közben pedig Amerika, mivel egyedül viselnie háborút Japán ellen, azzal a
veszéllyel nézne szembe, hogy a csendes-óceáni gyızelem után Hitler birodalmát erısen meggyengült
szövetségesekkel kell legyıznie. Továbbá, és ez életbevágóan fontos, ekkor még nem lehetett tudni, hogy
Oroszország meddig tudja tartani magát a Wehrmacht ismételt támadásaival szemben. Esetleg semmiIyen, Japán
elleni erıfeszítés nem segíthetett volna Oroszországnak kitartania a háborúban. Ezen az országon – hadianyag-
szállításon kívül – egyedül úgy segíthettünk, ha az európai konfliktusba a leghatékonyabb módon bekapcsolódunk.
Végül az európai tengelyhatalmak legyızése brit erıket szabadít fel, amelyeket Japán ellen lehet bevetni.

(Eisenhower tábornok emlékirataiból)

CSATA A M IDWAY -SZIGETEKNÉL, 1942. JÚNIUS

A június 6-án kora reggel felszálló repülıgépek az ellenséges hajók két csoportját fedezték fel. Mindkét
csoportban cirkálók és torpedórombolók voltak. Délelıtt fél tíz és tíz között megtámadtak két nehézcirkálót és
három torpedórombolót. A repülıgépek megismételt támadásai délután fél hatig tartottak. [...] A Midway melletti
tengeri csatában az ellenség a következı veszteségeket szenvedte el: elsüllyedt a négy repülıgép-anyahajó: a
Kaga, az Akagi, a Soryu és a Hiryu. A japánok emberveszteségét 4 800 fıre lehet becsülni, ık elestek vagy a
tengerbe fulladtak. [...]
Amerikai részrıl elesett 92 tiszt és 215 fınyi legénység. A Midway mellett vívott tengeri csata három nap és
három éjjel tartott. Az ütközet igen nagy területen zajlott, és a több esetben kedvezıtlen látási viszonyok, valamint
egyéb körülmények következtében alig lehet pontosan megállapítani, hogy az ellenség egyes egységei
támadásaink és ellentámadásaink következtében milyen veszteségeket szenvedtek. Megközelítıleg elpusztult 275
japán repülıgép, ezeket részben lelıtték, részben a tengerbe vesztek, mert nem tudtak hol leszállni.

(Az USA hadügyminisztériumának hivatalos jelentésébıl, 1942. június)
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EL-ALAMEIN , 1942. OKTÓBER 23.

Montgomery tábornok nagyon népszerőtlen volt, amikor megérkezett Kairóba, de Monty, ahogyan a katonák
késıbb nevezték, nem sokat törıdött vele, hogy mit tartanak, vagy mit beszélnek róla. Mikor átvette a
parancsnokságot, az elsı napokban egyebet sem tett, mint sorra járta az egész frontot, személyesen megnézett
minden hadállást, beszélgetésbe kezdett minden közkatonával, akivel csak találkozott, és általában igyekezett
csapataival személyes kapcsolatot teremteni. Számára legfontosabb az volt, hogy idıt nyerjen. [...]
A csata döntı szakasza 1942. október 23-án kezdıdött. Rommel ezen a napon érkezett meg, és nyomban érezni
lehetett jelenlétének hatását. A vezetésben megszőnt a bizonytalanság. Rommel azonnal tisztában volt azzal, hogy
a támadás fıereje északról irányul ellene, és ezért tartalékait ennek megfelelıen küldte küzdelembe. Montgomery
közben sietve győjtötte tartalékait azon a ponton, ahol a legnagyobb volt a német vonal behorpadása.
Montgomery ekkor kezdte kialakítani végleges tervét. Tervének alapgondolata az volt, hogy meggyızze a
németeket, hogy egy bizonyos ponton akar támadni, és azután hirtelen ott támadjon, ahol nem várták. A terv
tökéletesen bevált. A brit fıvezér erıinek mind nagyobb csoportját összpontosította az északi fronton megindult
támadás közelében.
Rommel csapatainak gépi felszerelését és a hozzájuk tartozó mőhelyeket Dabában helyezte el, körülbelül 30-35
kilométernyire nyugatra, a part mentén vezetı út közelében. A német tábornagy mindent megtett, hogy idıt nyerj
en készleteinek kiürítésére, mikor látta, hogy vonalainak áttörése már teljes, és az ellenség támadását nem tudja
feltartóztatni. Hiába volt azonban minden erıfeszítése. A 7. Páncélos Hadosztály gépesített egységei,
gépfegyverekkel felszerelt páncélkocsik és könnyő tankok elözönlötték az egész terepet. Ekkor a németek
visszavonulása rendezetlen, vad futássá fajult; tankok, ágyúk, tehergépkocsik, egész felszerelt munícióraktárak
estek a diadalmas brit hadsereg zsákmányául. Daba mérhetetlen mennyiségő hadifelszerelést tartalmazó
raktáraival csaknem érintetlenül került az angolok kezébe. A vasúti állomáson ott találtak egy teljes vasúti
szerelvényt befőtött mozdonnyal, és az egészet zsákmányul ejtették. A tengely csapatainak rendezetlen futása
tovább tartott, mialatt a brit légi haderı vadászgépei és könnyőbombázói még tovább fokozták a zőrzavart és a
veszteséget hadianyagban és emberekben

(Commager: A második világháború története)

A SZTÁLINGRÁDI CSATA, 1942. JÚLIUS 17. – 1943. FEBRUÁR 2.

Október közepére a németek helyzete észrevehetıen megromlott. A B hadseregcsoport arcvonal a több mint
ezerkétszáz kilométerre terjedt ki. Paulus tábornok 6. Hadserege Sztálingrádnál minden erıt kiadott magából,
teljesen kimerült, és szárnyainak védelmét gyenge és kétes harci értékő szövetséges csapatok látták el. A tél már
nem volt messze, s nyilvánvaló volt, hogy ha beáll, az oroszok megindítják az ellencsapást. Ha a doni arcvonal
nem képes kitartani, veszélybe kerül a kaukázusi fronton állomásozó seregek biztonsága. Hitler azonban hallani
sem akart visszavonulásról. November 19-én az oroszok megindították hosszan és remekül eló1cészített bekerítı
támadásukat: Sztálingrádtól délre és északra lecsaptak a németek gyöngén védett szárnyára. Négy nappal késıbb
az orosz harapófogó két szára találkozott, s a 6. német hadsereg a Don és a Volga közé szorult vissza. December
l2-én a kegyetlen idıjárással dacolva a németek kétségbeesett erıfeszítésekkel megpróbálták áttörni az orosz
győrőt, hogy felmentsék ostromlott 6. Hadseregüket. Nem sikerült. Paulus és hadserege ezután még hét szörnyő

héten át kitartott ugyan, sorsa azonban már megpecsételıdött.
(Winston S. Churchill: A második világháború)
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JOSEPH GOEBBELS A SZTÁLINGRÁDI VERESÉGRİL, 1943. FEBRUÁR

Most már kénytelenek vagyunk bejelenteni a népnek Sztálingrád elestét. Igen keserő, de szükséges döntés. A hír
rendkívüli közleményként hangzik el a rádióban délután 4 óra tájban, a megfelelı heroikus szertartás kíséretében.
A részleteket személyesen beszélem meg a Führerrel, aki az összes javaslatomat elfogadja. Miután hírt adtunk
Sztálingrád elestérıl, egy közleményben elrendelem, hogy a birodalom egész területén szombat estig minden
mozi, színház és szórakozóhely zárva legyen. Úgy gondolom, ez az intézkedés megfelel a nép érzelmeinek. A nép
most nagyon komoly és visszafogott; ebben a nehéz órában elvárja a vezetéstıl, hogy mondjon valami vigasztalót
és felemelıt. A jelentésünk teljes mértékben megfelel ezeknek a vágyaknak. Komoly szakszerő, józan, nem
patetikus, de nem is rideg. Érzıdik belıle a mély történelmi elkötelezettség, ami a sztálingrádi tragédia
hátterében van. Még mindig nem tudható, hogy Paulus vezértábornagy él-e, vagy az önkéntes halált választotta. A
bolsevikok kitartanak amellett, hogy a kezükben van, és úgy gondolom, e hír igazságát már aligha lehet kétségbe
vonni. Ilyen biztosan és állhatatosan még a szovjetek se mernék ezt kijelenteni, ha Paulus nem lenne a kezükben.
Ez a tény a hadsereg számára súlyos erkölcsi tehertételt jelent. Jelenleg még fel sem lehet mérni, milyen lélektani
hatása lesz a jövıben. A szovjetek azzal dicsekednek, hogy óriási hadizsákmányra tettek szert Sztálingrádban.
Feltehetıleg sok minden a kezükbe került, de a felszerelés nagy részét katonáink bizonyára idıben meg-
semmisítették. A Sztálingrádról szóló jelentés sokkhatást kelt a német népben. Számítottak ugyan rá, de most,
hogy a hír valóság lett, sokkal fájdalmasabb, mint elsıször gondolták volna. [...] Átállíttatom az egész
rádióprogramot. Valamennyi szórakoztató mősort és sportközvetítést törlünk, és kizárólag komoly, klasszikus
zenét sugározunk.

A KURSZKI CSATA, 1943. JÚLIUS

Körülbelül 300 óra hosszat a legvadabb ütközet dühöngött az Orjol-Kurszk- és Belgorod-Kurszk-vonalon.
A németek csaknem negyven hadosztályt vetettek harcba, hatalmas tüzérséggel, s ráadásul repülıik is
beleavatkoztak a küzdelembe. Ismét a háború sara csúfította el a [...] békés falusi tájat. [...] A német
hadvezetésnek minden oka megvolt arra, hogy sikert várjon a támadástól. A csata egészen szők területre
korlátozódott. A frontnak az a szakasza, melyen tizenhét tankhadosztályt vontak össze, alig volt hosszabb 40-50
kilométernél. A csapatok és a motorizált harci egységek összevonása és a hadianyag győjtése már márciusban
megkezdıdött. A német tüzérség sok ezer tonna lıszert halmozott fel már a csata elıtt. A németek minden
erıfeszítése kudarcot vallott és nem tudtak áttörni Belgorod-Kurszk irányába. [...]

(Korabeli szovjet csataleírás)

A TEHERÁNI KONFERENCIA, 1943. NOVEMBER-DECEMBER

A három nagyhatalom közös nyilatkozata:

Mi [...] az Egyesült Államok elnöke, Nagy-Britannia miniszterelnöke és a Szovjetunió miniszterelnöke az elmúlt
négy nap folyamán találkoztunk iráni szövetségesünk fıvárosában, és kialakítottuk és megerısítettük közös
politikánkat.
Kifejezzük eltökéltségünket arra, hogy nemzeteink szorosan együtt fognak mőködni egymással mind a háborúban,
mind az elkövetkezendı békében.
A háborút illetıen – katonai vezérkaraink csatlakoztak kerekasztal-megbeszéléseinkhez, és a német haderı

szétzúzására irányuló terveinket összeegyeztettük. Teljes megegyezésre jutottunk a kelet, nyugat és dél felıl
megindítandó hadmőveletek terjedelme és idızítése tekintetében. Itt elért egyetértésünk biztosítéka annak, hogy
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miénk lesz a gyızelem. A békét illetıen pedig - bizonyosak vagyunk afelıl. hogy összetartásunk tartós békét fog
lehetıvé tenni. Teljes tudatában vagyunk annak a magasztos felelısségnek, amely reánk, valamint az Egyesült
Nemzetekre hárul abban a tekintetben. hogy olyan békét alkossunk, amely a világ népei túlnyomó többségének
megelégedésére szolgál, és amely sok nemzedéken át számőzi a háború csapásait és rémségeit.
Diplomáciai tanácsadóinkkal együtt áttekintettük a jövı feladatait. Keresni fogjuk minden olyan nemzet – legyen
az nagy vagy kicsi – együttmőködését és cselekvı részvételét, amelynek népei a mi népeinkhez hasonlóan szívvel
és értelemmel ragaszkodnak a zsarnokság és rabszolgaság, az elnyomás és a türelmetlenség megszüntetéséhez.
Örömmel fogjuk üdvözölni belépésüket a demokratikus nemzetek világának családjába, ha ezt az utat választják.
Nincs az a hatalom a földön, amely megakadályozhatna bennünket abban, hogy Németország hadseregeit a
szárazföldön, tengeralattjáróit a tengeren és hadianyaggyárait a levegıben megsemmisítsük. Támadásaink
könyörtelenek és. egyre erısebbek lesznek.
E szívélyes tanácskozások végeztével, bizalommal tekintünk az elé az idıszak elé, amikor a világ valamennyi népe
megszabadulva a zsarnokságtól, saját vágyai és lelkiismerete szerinti szabad életet fog élni.
Reménységgel és eltökéltséggel győltünk itt egybe. Tettekben. lélekben és célokban barátokként távozunk most
innen.
Kelt Teheránban. 1943. december 1.

Churchill, Roosevelt, Sztálin

Részlet a teheráni konferencia katonai határozataiból (ez a rész csak 1947-ben került nyilvánosságra):

A résztvevı felek tudomásul vették, hogy az Overlord-hadmőveletet 1944 májusában indítják meg [...] Utóbbi
hadmőveletet olyan erıkkel hajtják végre, amint azt a rendelkezésre álló partraszállási eszközök lehetıvé teszik. A
szovjet erık ugyanezen idıpont körül támadást indítanak abból a célból, hogy megakadályozzák a német erık
átszállítását a keleti frontról a nyugati frontra

Részletek a konferencia jegyzıkönyvébıl (1943. december 1.):

Churchill: [...] nálunk nagy figyelmet fordítanak Lengyelországra, mivel a Lengyelországot ért támadás volt az,
ami bennünket a mostani erıfeszítésekre késztetett. [...] Szeretnék emlékeztetni a már említett példára a három
gyufával, amelyek közül az egyik Németország, a másik Lengyelország, a harmadik a Szovjetunió. Mind a három
gyufát el kell tolnunk nyugat felé, hogy megoldjuk a szövetségesek elıtt álló egyik legfıbb feladatot a Szovjetunió
nyugati határainak biztosítását. [...] Nézetünk szerint Lengyelországot mindenképpen Németország rovására kell
kielégíteni. [...]
Churchill: Én Németország felosztása mellett vagyok. [...] Szeretném hangsúlyozni, hogy Németországban minden
baj gyökere Poroszország. [...] Úgy vélem, a déli tartományokat könnyő elválasztani Poroszországtól és
bekebelezni a dunai föderációba. A Duna-medencében élı emberek nem okoznak háborút.
Sztálin: Nekem nem tetszik az újabb államegyesülések terve. Ha Németország felosztása mellett döntünk, nem kell
újabb egyesüléseket létrehozni. [...] Ami a Németország egyes tartományaiból való németeket illeti, mindannyian
egyforma hevességgel küzdenek [...] nem szabad a dunai államoknak valamilyen új, életképtelen egyesülését
létrehoznunk. Magyarországnak és Ausztriának külön-külön kell léteznie.
Roosevelt Egyetértek Sztálin marsallal.
Churchill: Nem szeretném, ha úgy értelmeznék a szavaimat, mintha nem akarnám Németország feldarabolását.
De rá szeretnék mutatni valamire: ha néhány részre felosztjuk Németországot és nem hozunk létre új
egyesüléseket ezekbıl a részekbıl, akkor [...] elérkezik majd az idı, amikor a németek egyesülni fognak.
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HITLER BESZÉDE ARRÓL, HOGY MIÉRT FOLYIK A HÁBORÚ, 1944. JANUÁR

Az eddigi legnagyobb háború ötödik évében mindenki elıtt nyilvánvalóvá kellett hogy váljon ennek a
világküzdelemnek az oka, értelme és célja. Régen elmúlt az az idı, amikor még az lehetett a látszat, hogy ebben a
háborúban is csak az Anglia által oly gyakran szított európai fegyveres összetőzések egyikérıl van szó, amely az
angol világbirodalom érdekében a kontinens figyelmének az elterelésére és az egyensúly fenntartására szolgál.
[...] Függetlenül attól, hogy ez a háború hogyan végzıdik, Anglia végleg leszerepelt a kontinensen. Többé nem az
a kérdés, hogy ebben a háborúban a régi egyensúly fenntartható vagy helyreállítható-e, hanem az: ki lesz a
háború végén Európa meghatározó ereje? Vagy a legerısebb népekbıl álló európai népek családja, vagy a
bolsevista kolosszus.
Egyes angol lapok azt híresztelik, hogy Oroszországnak Németország legyızése után semmi oka nincs arra, hogy
tovább nyomuljon elıre Európában, megelégszik a német nép kiirtásával. Ez azonban éppúgy az európai hülyék
számára kitalált zsidó feltételezés, mint az, hogy amint ennek a háborúnak vége lesz, Anglia azonnal átveszi a
vezetést a Szovjet-Oroszország elleni háborúban.
Elıször is a népek küzdelmében részt vett gyıztesek nem hagyják, hogy angol újságírók határozzák meg céljaikat,
másrészt a bolsevizmus gyızelme esetén Európa gyászos maradéka Anglia vezetésével aligha lenne képes harcol-
ni az Európát eluraló eurázsiai kolosszus, a Szovjetunió ellen. Annál inkább sem, mert egy ilyen háború katonai
kilátásait csak egy teljesen ırült tekintheti biztatónak. Ezenkívül minden európai tudja, hogy az esetleg
fennmaradt nyugat-európai kis állammaradványoknak csak az a dicsıség jutna, hogy a kanadaiakból,
ausztráliaiakból, új-zélandiakból dél-afrikaiakból stb. álló világbirodalmi csapatokhoz hasonlóan az angol
világuralom fenntartásáért és saját embereik életének megvédéséért folyó harcban ık hozzák a véráldozatot.
Ezért egy dolog egészen biztos: ebben a háborúban csak egyetlen gyıztes lehet, és az vagy Németország, vagy a
Szovjetunió! Németország gyızelme Európa fennmaradását, a Szovjetunió gyızelme Európa megsemmisítését
jelenti.[...]
Anglia és az Egyesült Államok számára többé nem az a kérdés, hogy ez után a háború után a bolsevizmust le
akarják-e vagy le tudják-e gyızni, hanem az, hogy képesek lesznek-e saját országukban a bolsevizmus ellen
védekezni. [...]
Ha Németország vereséget szenvedne, néhány hónapon belül megpecsételıdne az észak-, közép- és dél-amerikai
államok sorsa is. Rövid idın belül Nyugat is követné ıket. Tíz éven belül a legısibb kultúrkontinens elvesztené
leglényegesebb jellemvonásait, megszőnne a nekünk, mindannyiunknak oly drága kép a több mint két és félezer
éves mővészeti és gazdasági fejlıdésrıl. A népek, ennek a kultúrának a hordozói, ezen nemzetek szellemi
vezetésének reprezentánsai valahol Szibéria erdeiben vagy mocsaraiban pusztulnának el, ha nem irtanák ki ıket
egy-egy tarkólövéssel.

ANGOL HADITUDÓSÍTÓK A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁSRÓL, 1944. JÚNIUS

Ebben az erdıben, amely éppen az angol állásokkal szemben terült el, és a térképen fél négyzetmérföld területnek
látszott, ellenséges erık koncentrációja helyezkedett el. Erre a helyre csapódtak be a Warspoite 15
hüvelykeseinek sortüzei; minden egyes 15 hüvelykes ágyú lövedéke egy tonnát nyomott. [...] Hatvan tonna nagy
hatásfokú robbanóanyag zúdult erre a hajóról 15 mérföld távolságra elhelyezkedı erdıre. Az ágyúk össztüzénél a
35 000 tonnás hatalmas csatahajó félelmetesen megreszketett. A fedélzeten mindent oda kellett szegezni vagy
erısíteni, ami a hajó akcióba lépésekor leeshetett vagy eltörhetett. A kabinajtókat el kellett távolítani helyükrıl,
nehogy a hajó egész hosszában végigrohanó légnyomás darabokra hasítsa ıket, amikor a lövegek tüzelnek. A
fedélzeten tartózkodók vattával tömték be a fülüket. A hajó bombái letarolták az erdıt, és az ottani tankokat
eltörölték a föld színérıl; némelyikük ottmaradt égve, és a repülık 3000 láb magasságban a tönkrebombázott
erdıbıl felszálló fekete füstön keresztülláthatták a fehéren izzó tankok egész körvonalát.

(Andrew Cowan haditudósító)
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A német gépfegyveres kiserıdök még égtek lángszóróink támadásától. Ezeken az erıdökön belül akkora forróság
volt, hogy a lıszer azonnal felrobbant. Egy 15 láb mély tankcsapda, mint valami sebhely húzódott végig egy fával
benıtt magaslaton; sokfelé látni kiégett acélvázakat és akkora krátereket, melyekbe egy kisebb ház beleférne –
ezek repülıbombázások eredményei. A csatatéren mégis egy német betonerıd nyújtja a legmeglepıbb képet:
falai hat láb vastagok, és harminc lábra vagy még mélyebbre nyúlnak a föld alá. A németek nyilván elıször
óriási lyukakat ástak a földbe, ezekbe építették a betonblokkokat, körben pedig földdel feltöltötték.
A föld alatti gépfegyveres kiserıdökhöz fedett lövészárkok vezettek, amelyeket légi bombázásunk alaposan
behorpasztott. Ezeknek az erıdöknek csak a kerek tetejük látszott a föld felett, nyílásokkal minden lehetı
irányban. Bombabiztos erıdök voltak, amelyekben egymást érte sok helyiség. Embereink számára az egyedüli
mód a németek kiőzésére az volt, hogy hosszú rudakon robbanóanyagot nyomtak a nyílásokba. Csak magából az
egyik föld alatti erıdbıl 300 foglyot ejtettünk, akik kábultak voltak a robbanástói, és pánikba estek láng-
szóróinktól.

(Larry Lesueur haditudósító)

Szinte mindig elsı szava a németnek, ha arcvonalunk brit vagy kanadai fıhadiszállására behozzák: „Kérem, ne
lıjenek agyon!” Ezrek és ezrek lepıdnek meg, amikor látják, hogy legcsekélyebb szándékunkban sem áll megölni
ıket. A minap az elıretörı csapatok terepét az ellenség aknázással lıtte, és innen hoztak be egy csoport foglyot,
akik a fogolytáborba szállításra várakoztak. Ásókat adtunk nekik, megmondva, hogy saját véde1mükre ássanak
lövészteknıket. Többen közülük ott mindjárt idegösszeomlást kaptak. Azt gondolták, hogy a sírjukat ásatjuk meg
velük.

(Frank Gillard haditudósító)

CORNELIUS RYAN : A LEGHOSSZABB NAP (RÉSZLET)

A rámpákat leengedték, és a katonák az egy-két méter mély vízbe ugrottak. Egyetlen cél lebegett a szemük elıtt:
átgázolni a vízen, átjutni kétszáz méternyi, akadályokkal teletőzdelt homokparton, felkapaszkodni a fokozatosan
emelkedı kavicsos partszakaszon, és eljutni a tengeri védgát kétes értékő fedezékébe. A felszerelésük súlya miatt
nem tudtak futni a mély vízben, és mivel fedezékük nem volt, a géppuskák és a kézifegyverek kereszttüzébe
kerültek. [...] David Silva közlegény látta, hogy elıtte a többieket azonnal lekaszálják, mihelyt lelépnek a
lejáróról. Amikor rá került a sor, leugrott a mellig érı vízbe, még a felszerelése is lehúzta, és megbabonázva
figyelte, ahogy a golyók csapkodják a vizet körülötte. Néhány másodperc alatt a géppuskagolyók átlyuggatták a
csomagjait, a ruházatát és a fızıfelszerelését. Úgy érezte magát, mint a lövészeten a céltábla [...] A puskája
eldugult a homoktól. Tovább gázolt a vízben, eltökélte, hogy eléri a parti homokot. Végül felküzdötte magát a
partra, és rohant a védgát melletti fedezékbe, s észre sem vette, hogy kétszer is megsebesült. Egyszer a hátán,
egyszer pedig a jobb lábán. [...]

DE GAULLE PÁRIZS FELSZABADÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEIRİL, 1944. AUGUSZTUS

Eisenhower3, miután a szövetséges haderık ragyogó sikereit illetıen dicséreteimet végighallgatta, felvázolta a
helyzetet. A 3. Patton-hadsereg a Bradley-hadtesttel az élén folytatja az ellenség üldözését, és két hadoszlopra
válva átkelni készül a Szajnán. Az egyik, Párizstól északra, elérte Nantes-ot. A másik délen Melunbe érkezett.
Patton4 mögött Hodges5 tábornok, az I. amerikai hadsereg parancsnoka újracsoportosítja erıit, miután Orne
                                                          
3 Eisenhower, Dwight David (1890-1969): amerikai tábornok. 1942-ben ı vezényelte a szövetségesek észak-afrikai partraszállását, majd 1944-ben az
Európában harcoló szövetséges er6k f6parancsnokaként a normandiai partraszállást is. 1953-1961 között az USA (republikánus párti) elnöke.
4 Patton, George Smith (1885-1945): amerikai tábornok, jelentıs páncélos stratéga a második világháborúban. Részt vett a kelet-afrikai harcokban, 1943-ban
partra szállt Szicíliában, 1944-1945-ben az Egyesült Államok 3. hadseregének parancsnoka Franciaországban és Dél-Németországban.
5 Courtney Hodges (1887-1966): amerikai katonatiszt, köz1egénybıl lett tábornok. 1944 augusztusától az USA 1. hadseregének parancsnoka az európai
hadmőveleti területen.
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megyében a terep megtisztításával végeztek. Bradleytıl balra a Montgomery6 parancsnoksága alatt levı
hadseregcsoport, leküzdve a németek szívós ellenállását, lassan halad elıre Rouen felé. De jobbra fedezetlen a
terület, s Eisenhower sem akarja, hogy Patton elıreküldje hadseregét Lotharingia felé, olyan messzire, amennyire
csak a benzinutánpótlás lehetıvé teszi. Késıbb a déli irányból érkezı de Lattre- és Patch-hadsereg bekapcsolódik
az akcióba. A fıparancsnok tervét teljesen logikusnak találtam, egyetlen pont kivételével, amely erısen
aggasztott: Párizs felé nem vonult senki.
Kifejeztem Eisenhowernek megdöbbenésemet és nyugtalanságomat:
„Stratégiai szempontból sehogyan sem értem: ha csapatai Melunnél, Mantes-nál, Rouennál, egyszóval mindenütt
átkelnek a Szajnán, miért éppen csak Párizsnál nem kelnek át rajta? Annál inkább nem értem, mert ez a közleke-
dési vonalak gócpontja, amelyekre Önöknek a továbbiakban szükségük lesz, tehát fontos, hogy minél elıbb
helyreállítsák ıket. Ha akármilyen más helységrıl lenne szó, nem pedig Franciaország fıvárosáról, az én
véleményem semmire sem kötelezné Önt, mert rendes körülmények közt Öntıl függ a hadmőveletek vezetése. De
Párizs sorsa alapvetıen fontos a francia kormánynak. Ezért vagyok kénytelen közbelépni, és felkérni Önt, hogy
irányítson Párizsba csapatokat. Természetesen a 2. páncélos francia hadosztályt kell elsısorban kijelölni erre a
feladatra.”
Eisenhower nem leplezte elıttem zavarát. Úgy éreztem, alapjában véve osztozik nézetemben, s maga is szívesen
irányítaná Leclerc-t7 Párizsba, de bizonyos okokból, amelyek nem csupán stratégiai természetőek, ezt jelenleg
még nem teheti. Tulajdonképpen azzal magyarázta az elodázást, hogy a fıvárosban dúló csata súlyos károkat és a
lakosság körében nagy emberveszteségeket okozhat. Ám nem tett ellenvetést, amikor felhívtam a figyelmét, hogy
ez a szempont akkor igazolhatná a várakozást, ha Párizsban semmi sem történne, de elfogadhatatlanná válik, ha
már egyszer a hazafiak harcban állnak az ellenséggel, s éppen ezért mindenféle fölfordulás bekövetkezhet. [...]
Végül is a fıparancsnok kijelentette, hogy határozott idıpontot ugyan nem tud mondani, de rövidesen kiadja a
parancsot a Párizs felé vonulásra, és a Leclerc-hadosztályt szemelte ki erre a hadmőveletre.

(Charles De Gaulle: Háborús emlékiratok)

CHURCHILL ÉS SZTÁLIN MOSZKVAI TÁRGYALÁSAI , 1944. OKTÓBER

A pillanat alkalmas volt rá, hogy dologhoz lássunk, ezért azt mondtam [Churchill Sztálinnak]: Jussunk elıre a
balkáni ügyekben. Az Önök seregei Romániában és Bulgáriában vannak. Nekünk érdekeltségeink, képviseleteink
és ügynökeink vannak ott. Ne keresztezzük jelentéktelen ügyekkel egymás útját. Ami Nagy-Britanniát és
Oroszországot illeti, mit szólna hozzá, ha önöknek kilencven százalékos túlsúlyuk volna Romániában, nekünk
ugyancsak kilencven százalékunk Görögországban, Jugoszláviában pedig fele-fele arányban osztoznánk?
Miközben ezt fordították, egy fél ív papírra felírtam: Románia: Oroszország 90%, a többiek 10%, Görögország:
Nagy-Britannia: 90%, Oroszország 10% (az USA-val egyetértésben), Jugoszlávia: 50-50%, Magyarország: 50-
50%, Bulgária: Oroszország 75%, a többiek 25%. Az asztalon odacsúsztattam Sztálin elé, aki közben
meghallgatta a fordítást. Pillanatnyi szünet következett: Sztálin akkor fogta a kék ceruzáját, vastagon kipipálta a
feljegyzést, majd visszacsúsztatta felénk. Az egész nem tartott tovább, mint amennyi idı alatt most leírom.
Természetesen mi hosszan és alaposan megfontoltuk az álláspontunkat, s most csak rövid távú és a háború idejére
szóló rendezéssel foglalkoztunk. A nagyobb ügyeket mindkét fél késıbbre halasztotta, azt remélve, hogy ha
megnyerjük a háborút, ezeket majd megvitatjuk a béke asztalánál.
Ezután hosszabb szünet állt be. A papírlap az asztal közepén hevert. Végül így szóltam: Nem gondolja, hogy
meglehetısen cinikus dolog volna azt a benyomást kelteni, hogy csak úgy félvállról vesszük ezeket a több millió
ember sorsát eldöntı dolgokat? Égessük el ezt a papírt! Ne, tartsa csak meg – mondta Sztálin.

(Winston S. Churchill: A második világháború)

                                                          
6 Montgomery, Bernard Law (1887-1976): brit marsall. A második világháborúban a brit hadsereg parancsnoka 1942-1943-ban az el-alamein-i offenzívánál,
a szicíliai partraszálláskor, az itáliai harcokban, illetve ı vezette a szövetségeseket a normandiai partraszállásnál (1944). 1945-1946-ban a brit megszálló
csapatok parancsnoka Németországban, 1951-1958 között a NATO-erık helyettes parancsnoka
7 Leclerc, Philippe (1902-1947): Franciaország marsallja. A háború alatt csatlakozott De Gaulle Szabad Franciaországához. 1944-ben a 2. páncélos hadtest
élén ı szabadította fel Párizst.



Forrásgyőjtemény a második világháború történetéhez 1939 – 1945
© Történelem Munkaközösség 2009

20

A JALTAI NYILATKOZAT , 1945. FEBRUÁR

Winston S. Churchill, Nagy-Britannia miniszterelnöke, Franklin D. Roosevelt, az Egyesült Államok elnöke, J. V.
Sztálin, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke, a külügyminiszterek, a vezérkari fınökök és más tanácsadók
kíséretében találkoztak a Krími-félszigeten.
A krími értekezlet eredményeirıl [...] a következı nyilatkozatot tették:

I.  NÉMETORSZÁG SZÉTZÚZÁSA

Megvizsgáltuk és megállapítottuk a három szövetséges nagyhatalomnak a közös ellenség végleges szétzúzására
irányuló haditervét. [...] E tanácskozások minden tekintetben a legnagyobb mértékben kielégítıek voltak és a
három szövetséges hatalom katonai erıfeszítéseinek minden eddiginél szorosabb összehangolására vezettek.
Teljes mértékben kölcsönösen tájékoztattuk egymást. Teljes egyetértéssel jóváhagytuk, és részleteiben kidolgoztuk
azoknak az új és még sokkal hatalmasabb csapásoknak az idıpontját, kiterjedését és összehangolását, amelyeket
hadseregeink, valamint légi haderıink kelet, nyugat észak és dél felıl fognak Németország szívére mérni. [...]
A náci Németország sorsa meg van pecsételve. A német nép, ha megkísérli folytatni a reménytelen ellenállást,
vereségének következményeit csak még súlyosabbá teszi.

II. NÉMETORSZÁG MEGSZÁLLÁSA ÉS ELLENİRZÉSE

Az elfogadott terv értelmében a három hatalom fegyveres erıi külön-külön övezetet szállnak meg
Németországban. A terv egybekapcsolt igazgatást és ellenırzést irányoz elı Központi Ellenırzı Bizottság útján,
amely a három hatalom fıparancsnokaiból áll, Berlin székhellyel.
Megegyezés jött létre az iránt is, hogy a három hatalom felkéri Franciaországot, hogy –- amennyiben óhajtja –
vállalja egy övezet megszállását, és vegyen részt tagként az Ellenırzı Bizottságban. A francia övezet határát a
négy érdekelt kormány fogja megállapítani. [...]
Megmásíthatatlan célunk a német militarizmus és nácizmus szétzúzása, és olyan biztosítékok megteremtése, hogy
Németország soha többé ne zavarhassa meg a világ békéjét. Eltökéltük, hogy az egész német fegyveres erıt
leszereljük, és elbocsátjuk a német vezérkart, amely ismételten feltámasztotta a német militarizmust, mindörökre
feloszlatjuk; az egész német hadfelszerelést elszállítjuk, vagy megsemmisítjük, az egész német ipart, amelyet
haditermelésre lehetne felhasználni, megsemmisítjük vagy ellenırzés alá helyezzük; az összes háborús bőnösöket
bíróság elé állítjuk, és haladéktalanul és igazságosan megbüntetjük, ugyanakkor megköveteljük a németek által
okozott pusztítások természetben való jóvátételét; eltöröljük a föld színérıl a náci pártot, a náci törvényeket,
szervezeteket és intézményeket; kiküszöböljük a nácizmus és militarizmus mindennemő befolyását a
közhivatalokból, a német nép kulturális és gazdasági életébıl [...].
Nem célunk a német nép megsemmisítése, de csak akkor, ha a nácizmus és militarizmus gyökeresen ki lesz irtva,
lesz remény arra, hogy a német nép méltó életet éljen, és megtalálja helyét a nemzetek közösségében.

III.  A NÉMETORSZÁG ÁLTAL TELJESÍTENDİ JÓVÁTÉTEL

[...] méltányosnak találtuk, hogy Németországot az okozott károk teljes és lehetı legnagyobb mértékő
természetbeni megtérítésére kötelezzük. Jóvátételi Bizottságot fogunk létesíteni, amelyet utasítunk, hogy vizsgálja
meg a Németország által a szövetséges országoknak okozott károk megtérítésének mértékét és módozatait. A
Bizottság székhelye Moszkvában lesz.

IV. AZ EGYESÜLT NEMZETEK ÉRTEKEZLETE

Elhatároztuk, hogy szövetségeseinkkel együtt a lehetı leghamarabb általános nemzetközi szervezetet létesítünk a
béke és biztonság fenntartása céljából. [...] Megegyeztünk abban, hogy 1945. április 25-ére San Franciscóba, az
Egyesült Államokba összehívjuk az Egyesült Nemzetek értekezletét, hogy az elıkészítse ennek a szervezetnek az
alapokmányát. [...]
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V. NYILATKOZAT A FELSZABADÍTOTT EURÓPÁRÓL

Kidolgoztunk és aláírtunk egy Nyilatkozatot a felszabadított Európáról. E Nyilatkozat elıírja a három hatalom
politikájának egybehangolását és közös eljárását a felszabadított Európa politikai és gazdasági kérdéseinek
demokratikus szellemben történı megoldása tekintetében. [...]

VI. LENGYELORSZÁG

Lengyelországnak a Vörös Hadsereg által történt teljes felszabadítása folytán, ebben az országban új helyzet állt elı. Ez
megköveteli egy olyan ideiglenes lengyel kormány megalakítását, amely szélesebb alapra támaszkodhatik, amint
az Nyugat-Lengyelország nemrégen történt felszabadítása elıtt lehetséges volt. Ennél fogva a Lengyelországban
jelenleg mőködı ideiglenes kormányt szélesebb demokratikus alapon át kellene szervezni mind a
Lengyelországban élı, mind a külföldön tartózkodó demokratikus vezetık bevonásával. [...] Ez a lengyel kormány
köteles lesz a legrövidebb idın belül szabad és kényszertıl mentes választásokat kiírni az általános választójog és
titkos szavazás alapján. [...]
Lengyelország keleti határának a Curzon-vonalat kell követnie, bizonyos szakaszokon öt-nyolc kilométer
mélységő eltérésekkel Lengyelország javára. A három kormányfı elismeri, hogy Lengyelországnak jelentékeny
területi növekedésben kell részesülnie északon és nyugaton.

VII. JUGOSZLÁVIA

Megegyeztünk abban, hogy Tito marsallnak és dr. Subasicsnak javasoljuk, hogy a közöttük létrejött [...]
egyezmény alapján alakítsanak új kormányt. [...] az új kormány [...] nyilatkoztassa ki, hogy:
1. Jugoszlávia Nemzeti Felszabadításának Antifasiszta Tanácsát (A VNOJ) kiszélesítik az utolsó jugoszláv
parlament (szkupstina) azon tagjaival, akik nem kompromittálták magukat az ellenséggel való együttmőködés
által, és ekként olyan testületet alakítanak meg, amely ideiglenes parlamentnek lesz nevezhetı. [...]
2. A Jugoszlávia Nemzeti Felszabadításának Antifasiszta Tanácsa által hozott törvényeket késıbb az
Alkotmányozó Nemzetgyőlés elé terjesztik megerısítés végett.

Jalta, 1945. február 11.
Winston S. Churchill

Franklin D. Roosevelt
J. V. Sztálin

A JALTAI KONFERENCIA JEGYZİKÖNYVÉBİL, 1945. FEBRUÁR

Churchill: A brit kormány rendelkezésére álló információk szerint a [...] varsói kormány [tehát a szovjet
bábkormány] nem olyan kormány, amelyet a lengyel nép túlnyomó többsége elismerhetne. Ha megtagadnánk a
londoni [emigráns] lengyel kormányt, és a varsói kormányt támogatnánk, ez ellen, megítélésünk szerint, az egész
világ tiltakozna, tiltakozna kivétel nélkül minden külföldön tartózkodó lengyel. [...] A brit kormány szempontjából
eltőnne minden nehézség, ha Lengyelországban általános szavazás alapján szabad választásokat tartanának.
Sztálin: [...] Az egyik fontos tény, amely népszerővé teszi a varsói kormány vezetıit, a Vörös Hadsereg
gyızelmeivel függ össze. A szovjet csapatok elırenyomulnak és felszabadítják Lengyelországot. Ennek hatására
nagy fordulat megy végbe a lengyel nép tudatában. Ismeretes, hogy a lengyelek nem szerették az oroszokat, mivel
az oroszok háromízben vettek részt Lengyelország felosztásában. Ám annak láttán, hogy a Vörös Hadsereg
folytatja támadását, és felszabadítja a lengyel népet a hitlerista megszállás alól, teljesen megváltozott a lengyelek
állásfoglalása. Az oroszokkal szembeni ellenséges érzelmük eltőnt [...] javul a viszonyuk az oroszokhoz. [...] Ez az
a [...] körülmény, amely az ideiglenes lengyel kormány tagjainak népszerőségét biztosítja. [...] Természetesen
jobb, ha van egy választott kormány, csakhogy en eddig gátolta a háború. Úgy véli, nincs már messze az a nap,
amikor Lengyelországban meg lehet majd tartani a választásokat.

(Jalta, 1945. február 8.)



Forrásgyőjtemény a második világháború történetéhez 1939 – 1945
© Történelem Munkaközösség 2009

22

NÉMETORSZÁG VERESÉGE: ALBERT SPEER HITLER UTOLSÓ PARANCSÁRÓL

A megbeszélés befejezıdött, elmúlt éjfél, és beköszöntött a 40. születésnapom. Kértem Hitlert, még egy percet
beszélhessek vele. Beszólította az inast – „Hozza a fényképet, amelyet alá kell írnom!” –, és szívélyes születésnapi
jókívánságokkal átadta azt az arany felségjeles vörös bırkazettát, amelyben az ezüstkeretes fényképet át szokta
nyújtani. Megköszöntem a bırkazettát és letettem az asztalra, hogy elıvegyem a memorandumot. Eközben Hitler
azt mondta: „Az utóbbi idıben nagyon nehezemre esik akárcsak néhány szót is írnom kézzel. ön tudja, mennyire
remeg a kezem. Néha még aláírni is alig vagyok képes. Amit itt önnek írtam, nagyon olvashatatlanra sikeredett.”
Ezután kinyitottam a kazettát, hogy elolvassam az ajánlást. Valóban alig olvasható, de szokatlanul szívélyes volt,
és a köszönetet a munkámért a tartós barátságunk megerısítésével kötötte össze. Nehezemre esett, hogy
viszonzásképpen átadjam neki a memorandumot, amelyben józanul az életmőve összeomlását állapítottam meg.
Hitler szótlanul vette át. Hogy a pillanat zavarát áthidaljam, tájékoztattam, hogy még az éjszaka nyugatra
megyek. Ezután elbocsátott. [...] Kissé rosszkedvő lettem, mert a melegség, amellyel Hitler szinte elbővölt a képe
átadásakor, idıközben ismét elenyészett, érezhetı lehangoltsággal engedett utamra. Már az ajtóban voltam,
amikor a válaszadás lehetıségétıl megfosztva azt mondta: „Ezúttal írásban fog választ kapni a
memorandumára!” Hosszú szünet után jeges hangon főzte hozzá: „Ha a háborút elveszítjük, a nép is elvész. Nem
szükséges, hogy tekintettel legyünk azokra a létesítményekre, amelyeket a német nép a legprimitívebb további
létéhez igényel. Ellenkezıleg, jobb ezeket a dolgokat is elpusztítani. A nép ugyanis gyengének bizonyult, úgyhogy
a jövı kizárólag az erısebb keleti népé. Ez után a harc után úgyis csak az alacsonyabb rendőek maradnak meg,
hisz a jók már elestek!” [...]
Még beszélgettünk, amikor egy tiszt beadott egy táviratot. [...] Hitler írásbeli válasza volt a memorandumomra.
Minden pontban éppen az ellenkezıjét parancsolta meg annak, amit március 13-án kértem. Eszerint „a
Birodalmon belül minden katonai, közlekedési, hírközlı, ipari és közellátással foglalkozó létesítményt el kell
pusztítani.” Ez a német nép halálos ítélete volt, a felperzselt föld taktikája a legélesebb formában: A rendelet
engem is megfosztott a hatalmamtól, minden az ipar ellenırzésére vonatkozó utasításomat hatálytalanította. A
pusztítás végrehajtásával a körzetvezetıket bízta meg. A következmények beláthatatlanok lettek volna: rövid idın
belül se áram, se gáz, se ivóvíz, se szén, se közlekedés, se szállítás. Minden vasút, csatorna, zsilip, dokk, hajó,
mozdony elpusztítva. Az áram, gáz és víz hiánya miatt még ott se tudtak volna termelni, ahol az ipart nem
pusztították el – röviden: a középkorba visszavetett ország.
Model8 tábornagy megváltozott viselkedésén észre lehetett venni, hogy megváltozott a helyzetem. Érezhetı

távolságtartással folytatta a beszélgetést: most már felismerhetıen kitért beszélgetésünk tulajdonképpeni tárgya,
a Ruhr-vidéki ipar megkímélése elıl. Zavartan és fáradtan pihentem le a parasztházban. Pár órával késıbb
végigsétáltam a mezıkön, és feljutottam egy magaslatra. Lenn a békés falu, napsütötte, könnyő párafátyol alatt.
Messzire elláttam a Saar-vidék dombjai fölött. Hogy lehet, gondoltam, hogy egy ember ezt az országot akarja
sivataggá változtatni! Leheveredtem a páfrányok közé. Minden olyan valószínőtlennek tőnt. A föld azonban
főszeres illatot árasztott magából, a növények az elsı zöld hajtásaikkal kibújtak a földbıl. Amikor visszamentem,
a nap már lemenıben volt. Meghoztam a döntést. A parancs végrehajtását meg kell akadályozni! Lemondtam az
aznap esti, a Ruhr-vidéken kitőzött tárgyalásokat, jobbnak látszott elıbb Berlinben kikémlelni a helyzetet. [...]

NÉMETORSZÁG VERESÉGE: CHURCHILL HITLER ÖNGYILKOSSÁGÁRÓL

Április közepére már bizonyos volt, hogy Hitler Németországa nemsokára végleg elpusztul. A szövetséges
seregek nagy erıvel folytatták az elıretörést, s napról napra csökkent köztük a távolság. [...] Az ék alakban
elıretörı szövetségesek támadása azzal fenyegetett, hogy hosszában kettészakítja a németek keleti és nyugati

                                                          
8 Model, Walter (1891-1945): német tábornagy, a déli hadseregcsoport parancsnoka Oroszországban, majd a nyugati frontra került. İ hajtotta végre az
utolsó német ellentámadást az Ardennekben.
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kettıs arcvonalát. [...] Két nappal késıbb, április 22-én Hitler arra a sorsdöntı elhatározásra jutott, hogy
mindvégig Berlinben marad. Az oroszok már majdnem teljesen bekerítették a fıvárost, s az események
visszavonhatatlanul kiszabadultak a Führer ellenırzése alól. [...]
Április 29-én hajnalban Hitler elkészítette végrendeletét. A rákövetkezı napot a szokásos munkával kezdte a
kancellária alatti óvóhelyen. Napközben kapta meg a Mussolini haláláról szóló hírt. Az idızítés kísértetiesen jól
sikerült. Hitler környezetével együtt csöndben költötte el az ebédet, majd visszavonult a szobájába. Fél négykor
lövés hallatszott, munkatársai bementek a szobába, s a díványon fekve találták, mellette revolver hevert. Szájba
lıtte magát. Mellette holtan feküdt Eva Braun is; az utolsó napokban, titokban kötöttek házasságot. Eva Braun
mérget vett be. A két holttestet az udvarban elégették: Hitler halotti máglyájának fellobbanásával az orosz ágyúk
egyre erısödı döreje közepette hátborzongató véget ért a harmadik birodalom. [...]

(Winston S. Churchill: A második világháború)

ADATOK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ HADTÖRTÉNETÉHEZ
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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ NAGY CSATÁI TÉRKÉPEN, 1939 – 1945



Forrásgyőjtemény a második világháború történetéhez 1939 – 1945
© Történelem Munkaközösség 2009

25

A SZÖVETSÉGES HATALMAK VEZETİINEK TALÁLKOZÓI , 1941 – 1945

IDİPONT HELYSZÍN SZEMÉLYEK ESEMÉNY

1941. VIII. 12. Új- Foundland
Churchill
Roosevelt

Az Atlanti Charta kiadása.

1943. I. 14. Casablanca
Churchill
Roosevelt

Megállapodás arról, hogy a szövetségesek
Németország részérıl csak a feltétel nélküli
kapitulációt fogadják el.

1943. VIII. 14. Quebec
Churchill
Roosevelt

A távol-keleti hadmőveletek összehangolása,
felvetik a második front megnyitásának
szükségszerőségét.

1943. XI. 22 – 26. Kairó
Churchill
Roosevelt

Csang Kai-sek

Megállapodás arról, hogy a Japán elleni
háborút a feltétel nélküli fegyverletételig
folytatják.

1943. XI. 28 – XII. 1. Teherán
Churchill
Roosevelt

Sztálin

Megállapodás az Overlord-hadmőveletrıl
(normandiai partraszállás). A Szovjetunió
vállalja, hogy az európai háború befejezıdése
után megtámadja Japánt. Vita a lengyel és a
német határokról.

1944. X. 9. Moszkva
Churchill
Sztálin

A befolyási övezetek elhatárolása Kelet-
Közép-Európában.

1945. II. 4 – 11. Jalta
Churchill
Roosevelt

Sztálin

Megállapodnak a lengyel határokban és
Németország megszállásában (amiben a
franciák is részt vehetnek). Az 1939 – 1941
közötti szovjet területfoglalások elismerése.

1945. VII. 7 – VIII. 2. Potsdam
Churchill/Attlee

Truman
Sztálin

Németország megszállási övezeteinek
kialakítása, tárgyalás a német jóvátételrıl,
döntés a végleges lengyel határokról, a
németek kitelepítésérıl és a háborús bőnösök
felelısségre vonásáról.
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II. NÉPIRTÁS A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

HITLER FEJTEGETÉSEI A KELETI TÉRSÉGRİL, 1941

A bennszülöttek? İket megszőrjük. A destruktív zsidókat egészen kiiktatjuk. [...] Az orosz városokba nem
telepszünk be, egészen el kell halniuk. Emiatt nem lehet lelkiismeret-furdalásunk. Nem vállaljuk a pesztra
szerepét, semmiféle kötelezettségeink nincsenek ezekkel az emberekkel szemben. Javítsuk ki a házaikat,
vadásszunk a tetveikre, adjunk nekik német tanárokat, újságokat? Na nem! Inkább beindítunk nekik egy tılünk
függı rádiót, egyébként pedig csak a közlekedési jelzéseket kell ismerniük, nehogy az autóink elé fussanak! Ezek
az emberek azt értik szabadság alatt, hogy csak ünnepnapokon kell mosakodniuk. Szappannal nem fogunk
rokonszenvet kelteni. Egészen át kell ıket nevelnünk. Csak egy feladatunk lehet: az ottani németek bevonásával
germanizálni, az ıslakosságot pedig indiánnak tekinteni. [...] Győlölet? Nem, azt mi nem ismerjük; mi kizáró1ag
meggondoltan cselekszünk. Az ı tetteik azonban a gyengék kisebbségi komplexusaiból következnek; megérzik a
fölényt, a kisebbségi komplexusaikat pedig a győlölettel kötik össze. Intelligencia? Nekünk annyi van belıle, hogy
már a kárát látjuk!
Hideg fejjel közelítem meg ezt a kérdést. Csak a történelmi akarat végrehajtójának tekintem magam. Egyáltalán
nem érdekel, mit gondolnak r61am az emberek. Még sose hallottam, hogy a német, aki egy darab kenyeret evett,
azért aggodalmaskodott volna, mert a gabonatermı földet karddal kellett meghódítani. Kanadai búzából készült
kenyeret is eszünk, és nem jutnak eszünkbe az indiánok.
A jogviszonyokat az emberek találták ki. A természet nem ismer tervfelmérést és közjegyzıi hivatalt. Az ég csak az
erıt ismeri.

SÁRGA CSILLAGGAL A BERLINI UTCÁN

A múlt hét óta viseljük a sárga csillagot. Másképp hatott a lakosságra, mint ahogy a nácik számítottak. Berlinben
talán még 80 ezer zsidó él. [...]  Olyan emberek, akik külsejük alapján nem feltételeztük volna, hogy zsidó, sárga
csillagot viselnek. A zsidók ellen hozott intézkedések eddig valahogy nem voltak feltőnıek. Most azonban senki
sem nézhet félre. [...] Ezt hallom más emberektıl, és ezt élem át magam is, amikor vadidegen emberek
megkülönböztetett udvariassággal köszöntenek az utcán, és a villamoson tüntetı módon helyet adnak nekem,
jóllehet a csillagot viselık csak akkor ülhetnek le, ha egyetlen árja sem áll már. Még az utcagyerekek se nagyon
csúfolódnak. És csak elvétve verik a zsidókat.

(Elisabeth Freud visszaemlékezésébıl, 1941)

AZ ENDLÖSUNG
9

Elolvasom a biztonsági szolgálat és a rendırség részletes emlékeztetıjét a zsidókérdés részletes megoldásáról.
Számos új szempont merül fel. A zsidókérdést egész Európa vonatkozásában kell megoldani. Európában még
mindig több mint tizenegymillió zsidó él. Ezeket késıbb elıször keleten kell összegyőjteni; a háború után esetleg
el lehet ıket szállítani egy szigetre, például Madagaszkárra. Európában nem lesz nyugalom, amíg valamennyi
zsidót nem távolítottuk el az európai térségbıl. Ez igen sok kényes kérdést is felvet. Mi lesz a félzsidókkal, mi lesz
a zsidó „sógorságokkal”, a beházasodottakkal, a házastársaikkal? Van még hát mit tennünk ebben a kérdésben,
s a probléma megoldása során bizonyára számos személyes tragédiára kerül majd sor. Ez azonban
elkerülhetetlen. Megérett az idı, hogy végképp megoldjuk a zsidókérdést.

(Goebbels naplójából, 1942. március 7.)
                                                          
9 Endlösung der Judenfrage = a zsidókérdés végleges megoldása
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A Biztonsági Rendırség fınöke [...] Heydrich SS-Obergruppenführer bevezetıjében közölte, hogy a birodalmi
marsall [Göring] ıt bízta meg az európai zsidókérdés végsı megoldásának elıkészítésével és utalt arra, hogy a
megbeszélésre meghívottaknak tisztázniuk kell az alapvetı kérdéseket.
Mostantól a kivándorlás helyére lépett további megoldási lehetıség a Führer megfelelı elızetes engedélyével a
zsidók keletre történı evakuálása. [...] Az európai zsidókérdés végsı megoldásának vetületében mintegy 11 millió
zsidó jöhet számításba.
A végsı megoldás folyamatában a zsidókat megfelelı módon és megfelelı vezetéssel keleten kell munkára fogni.
A munkaképes zsidókat a nemek elkülönítésével nagy munkacsoportokban viszik utat építeni ezekre a vidékekre,
miközben nagy részük a természetes létszámcsökkenés következtében kétségtelenül kimarad ebbıl. A mindenkori
utoljára maradókat, minthogy kétségkívül a legellenállóbb részét képezik az állománynak, megfelelıen kell
kezelni, ugyanis természetes kiválasztódásukkal szabadon eresztésük esetén csíráját képeznék egy új zsidó
szintézisnek. [...]
A végsı megoldás gyakorlati kivitelezésének folyamatában Európát nyugatról keletre átfésülik. A birodalmi
területet, beleértve a Cseh-Morva Protektorátust, már a lakáskérdés és egyéb szociálpolitikai szükségszerőségek
okán is soron kívül kell kezelni. Az evakuált zsidókat eleinte egymást követı vonatokon ún. átmeneti gettókba vi-
szik, hogy onnan tovább, keletre szállítsák ıket.

(A wannsee-i konferencia jegyzıkönyvébıl, 1942. január)

DOKUMENTUMOK A HOLOCAUST TÖRTÉNETÉHEZ

Kétszer vagy háromszor megállt a szerelvény a nyílt pályán, s a foglyok kiszállhattak. Tilos volt azonban akár
eltávolodniuk a sínektıl, akár félrehúzódniuk. Egy ízben egy osztrák vasútállomáson nyíltak ki az ajtók, s az SS-
ırség leplezetlen jókedvvel szemlélte, hogy férfiak és nık egyaránt oda kuporognak le, ahová csak tudnak,
egyesek a padokra, mások a vágányok közé. A német utazóközönség pedig nem rejtette véka alá undorát az efféle
népség igazán rászolgált a sorsára, hisz lám, hogy viselkedik. Nem emberek ezek, hanem állatok. [...]
Nem hinném, hogy lett volna a náci ranglétrának olyan foka, olyan okirat, olyan „munkaértekezlet”, ahol
világosan megtervezték vagy akár megfogalmazták volna ezt az átalakulást. Egyszerően a rendszer logikus
következménye volt, ha egy rendszer embertelen, akkor szétsugározza embertelenségét, lefelé is, sıt elsısorban
lefelé. [...]
Az egész lágerélet meghatározó tényezıje volt, hogy értelmetlen kegyetlenséggel erıszakot tettek az ember
szeméremérzetén. A birkenaui nık elbeszélésbıl tudjuk, hogy amikor sikerült szert tenniük egy zománcozott
lemezbıl készült lavórra, három különféle célra kellett használniuk azt az egy edényt abba kapták napi leves
adagjukat, abba ürítkeztek éjjelente, merthogy éjszaka tilos volt kimenni a latrinára, s abban mosakodtak, már
amikor volt mosdóvíz.

(Primo Levi: Akik meghaltak és akik megmenekültek)

A hamvasztóhelyiség mellett található a nagy elıkészítı terem, amelyet úgy rendeztek be, hogy fürdıelıcsarnok
benyomását keltse. A csarnokban 2000 ember fér el, s alatta állítólag van egy másik, hasonló mérető csarnok is.
Innen egy ajtón keresztül vezet az út a néhány lépcsıfokkal lejjebb fekvı, nagyon hosszú és szők gázkamrába. A
gázkamra falain zuhanyrózsák vannak, így a kamra egy óriási fürdıcsarnok látszatát kelti. A kamra lapos
mennyezetén három, légmentesen elzárható ablak van. A gázkamrából sínpár vezet a kemencékhez az
elıcsarnokon keresztül. Az áldozatokat elıször az elıcsarnokba vezetik, ahol azt mondják nekik, hogy a fürdıbe
mennek. Itt levetkıznek, s tovább ámítják ıket azzal, hogy két, fehér köpenybe öltözött férfi mindenkinek
törülközıt és szappant oszt szét. Utána a gázkamrába préselik ıket. 2000 ember teljesen megtölti a kamrát, úgy,
hogy ott csak állva férnek el. Azért, hogy ennyi embert beszorítsanak, gyakran a kamrába lınek, hogy a benn
lévıket arra kényszerítsék, hogy beljebb húzódjanak. Ha már mindenki a kamrában van, kívülrıl bezárják az
ajtót. Ezután egy kis szünet következik, bizonyára, hogy a kamra hımérséklete a kívánt hıfokot elérje. Utána
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gázálarcos SS-katonák másznak a tetıre, az említett ablakokat kinyitják, és bádogdobozokból port szórnak a
kamrába. A dobozokon az alábbi felirat olvasható: „Cyklon zur Schadlingsbekampfung” [ciklon rovarirtásra] és
egy hamburgi gyár cégjelzése olvasható rajta. Ez valószínő leg egy olyan ciánkészítmény, amelyik bizonyos
hımérsékleten gázzá alakul át. E procedúra után három perccel a kamrában mindenki halott. [...] A kamra
kinyitása után szellıztetnek, s a „Sonderkommando” lapos kocsikon a kemencékhez viszi a holttesteket, ahol
elégetik ıket.

(Részlet az ún. Auschwitz-jegyzıkönyvbıl10)

De hát mindenkinek ez volt a meggyızıdése. Mindenütt errıl hallott vagy olvasott az ember, s ez már a háború
kitörése elıtt így volt. [...] Ilyen felfogás alakult ki bennem, s  így amidın Himmler magához hivatott, egy általam
már korábban tudomásul vett tény megvalósulásaként vettem tudomásul közlését. Annyira természetesnek vetem,
hogy habár Himmler utasítása, amely még a legkeményebb és leghidegebb embert is kihozta volna a sodrából
[...], habár az adott pillanatban megrémített, valóban beleillett az összképbe, ami az évek óta hallottak alapján
alakult ki bennem. Maga a probléma – a zsidóság kiirtása – nem volt új dolog: csak az rettentett meg az elsı
pillanatban, hogy nekem kell végrehajtanom. Miután azonban megkaptam a határozott, közvetlen utasítást, sıt
még magyarázatot is adtak hozzá már nem volt más hátra, mint az, hogy végrehajtsam az utasítást.

(Rudolf Höss, az auschwitzi tábor parancsnokának vallomása, 1946)

ANNE FRANK NAPLÓJÁBÓL: ÉLET A NÉMETEK ÁLTAL MEGSZÁLLT HOLLANDIÁBAN

1944. március 29. szerda
Drága Kitty! 

Tegnap este az Oranje-rádióban Bolkenstein úr megemlítette, hogy a háború után összegyőjtenek majd minden
háborús naplót és levelet. Erre persze itt mindnyájan ugrattak a naplóm miatt. Képzeld csak, milyen érdekes
volna, ha megírnám a hátsó traktus regényét. A cím után azt hinnék, hogy detektívregényrıl van szó.
Azonban beszéljünk komolyan. Egészen érdekes volna tíz évvel a háború után megírni, hogyan éltünk, ettünk és
mi mindenrıl beszéltünk itt mi, zsidók.
Bár neked már rengeteget Írtam, mégis néhány részletét ismered csak itteni életünknek. Például, hogyan
rettegtünk, mi, nık, a múlt vasárnap, amikor háromszázötven angol repülıgép fél millió kilogramm bombát
dobott le Ijmuidenre. A házak úgy inogtak, mint főszálak a szélben. Hát még a sok járványos betegség! Minderrıl
sejtelmed sincsen. Ha mindent el akarnék mesélni tövirıl hegyire, reggeltıl estig csak írhatnék.
 Az emberek sorba állnak fızelékért és minden egyébért, az orvosok nem látogathatják betegeiket, mert
minduntalan ellopják jármőveiket. Rengeteg a betörés és a lopás. Érthetetlen, mi lelte a holland népet, hogy
egyszeriben ennyien adták lopásra a fejüket. Tizenegy, sót nyolcéves kisgyerekek betörik a házak ablakait s
mindent elvisznek, ami csak elmozdítható. Az emberek öt percre sem merik ırizetlenül hagyni a lakásukat, mert
mihelyt kiteszik a lábukat, máris kifosztják ıket. Az újságok naponta közölnek hirdetéseket, amelyekben jutalmat
ígérnek azoknak, akik visszaadják az ellopott írógépeket, perzsaszınyegeket, villanyórákat, szöveteket és egyéb
holmit. Vannak, akik leszerelik az utcai villanyórákat, s a telefonfü1kék berendezéseit elviszik az utolsó szál
drótig. A lakosság hangulata nem lehet valami bizakodó; mindenkinek korog a gyomra, s a heti fejadag a pótkávé
kivételével két napra sem elegendı. Az invázió pedig késik, s a férfiakat Németországba hurcolják. A gyerekek
betegek vagy rosszul tápláltak, s mindenkirıl lerongyolódik a ruha meg a cipı.
Egy pár cipı talpalásáért feketén hét forint ötvenet kémek, de a cipészek így is alig akarnak új munkát elvállalni,
vagy pedig négy hónapig kell várni egy talpalásra s még jó, ha addigra el nem vész a cipı.

                                                          
10 1944 áprilisában két szlovák zsidó, Rudolf Vrba és Josef Lanik megszöktek Auschwitzból, s eljutottak a szlovákiai Zsolnára, ahol lediktálták
vallomásukat – ez az ún. Auschwitz-jegyzıkönyv –, s ezt igyekeztek minél több felelıs beosztásban dolgozó emberhez, köztük magyar politikusokhoz is
eljuttatni.
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Egy nagy elınye azért mégis van mindennek: minél rosszabb az élelmezés és minél szigorúbb rendszabályokat
alkalmaznak a lakossággal szemben, annál több szabotázst követnek el a hatóság ellen.
Az élelmiszerjegy-elosztó hivatal, a rendırség és a köztisztviselık zöme támogatja a népet, egy részük azonban
besúgó, és sokakat juttat börtönbe. Szerencsére a holland lakosságnak csak csekély százaléka pártolt át az
ellenséghez.

Anne

KONCENTRÁCIÓS TÁBOROK I.

Az ismertebb táborok a náci Németország területén a második világháború alatt
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KONCENTRÁCIÓS TÁBOROK II.

A második világháború alatt az auschwitzi táborban a foglyok megkülönböztetésére használt jelzések
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KONCENTRÁCIÓS TÁBOROK III.

A birkenaui tábor alaprajza

Jelmagyarázat a birkenaui tábor alaprajzához:

1. Az SS-ek barakkjai és kórház
2. Táborparancsnokság
3. Víztorony
4. A tábor fıbejárata („Halálkapu”) és a központi ırhely
5. Vasúti rakodó, a szelekció helyszíne
6. A kis ırlánc
7. A nagy ırlánc
8. Ruharaktár
9. A II. számú (Birkenau I.) krematórium és gázkamra
10. A III. számú (Birkenau II.) krematórium és gázkamra
11. Tisztító állomás
12. Fertıtlenítı állomás
13. A IV. számú (Birkenau III.) krematórium és gázkamra
14. Az V. számú (Birkenau IV.) krematórium és gázkamra
15. „Kanada”: a meggyilkoltaktól elrabolt tárgyak raktára
16. Elektromos árammal telített szögesdrót-kerítés

S) „Szauna”: A foglyok fürdıi és az új foglyok tetvetlenítı állomása
K) Konyha
H) Fürdı
L) Latrina
A TÁBOR RÉSZLEGEI
BI) A tábor elsı, téglabarakkokból épült részlege
BIa) Nıi tábor
BIb) Férfitábor, 1943-tól nıi munkatábor
BII) A tábor második, fabarakkokból épült részlege
BIIa) Férfi karantén
BIIb) A theresienstadti zsidók ún. „családi tábora"
BIIc) A magyar nık tábora
BIId) A férfiak fıtábora
BIIe) Cigánytábor
BIIf) Fogolykórház
BIII) A tábor harmadik, befejeztelen részlege („Mexkió")
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A NÁCIZMUS BŐNEI
(R. H. JACKSON, AZ USA FİÜGYÉSZÉNEK A NÜRNBERGI PER SORÁN ELMONDOTT VÁDBESZÉDÉBİL, 1946)

Az a megtiszteltetés, hogy megnyithatom a történelem elsı olyan bírósági tárgyalását, amely a világbéke ellen
elkövetett bőncselekmények elbírálásával foglalkozik, súlyos felelısséggel jár. Azok a bőncselekmények. amelyek
elítélésére és megtorlására mi törekszünk, annyira elıre megfontoltak. gonoszak voltak és olyan pusztulást
idéztek elı, hogy a civilizáció nem tőrheti el, hogy figyelmen kívül hagyják ıket. mert nem élné túl, ha egyszer
ezek a cselekmények megismétlıdnének. Az a tény, hogy a négy nagy nemzet a gyızelmi mámorban és az
elszenvedett sérelmek után megállítja a bosszúállás kezét. és önkéntesen adja fogoly ellenségeit az
igazságszolgáltatás kezére, egyike a legjelentısebb cselekedeteknek. amelyekkel a hatalom valaha is adózott a
józan észnek. [...]
Noha ez a törvényszék újszerő és egyúttal kísérlet is, létrejötte mégsem elvont megfontolások gyümölcse, és nem
is azért hozták létre, hogy jogi elméleteket igazoljon. Ezen a bírósági tárgyaláson a négy leghatalmasabb
nemzetnek és az ıket támogató többi tizenöt országnak az a törekvése, hogy a nemzetközi jog segítségével
szembeszálljon korunk legszörnyőbb rémével, az agresszív háborúval. A józan emberi értelem megköveteli, hogy
a törvény ne csak a jelentéktelen bőnöket elkövetı kisembereket sújtsa. A törvény sújtó kezének azokat az
embereket is el kell érnie, akik nagy hatalom birtokosai, s akik ezt a hatalmat elıre megfontolt szándékkal és
együttesen arra használják fel, hogy olyan borzalmakat szabadítsanak a világra. amelyek egyetlen házi tőzhelyet
sem kímélnek meg. Íme, bíró urak, ilyen hatalmas mérető ügyet terjesztenek önök elé az Egyesült Nemzetek.
A vádlottak padján huszon-egynéhány erkölcsileg megtört ember ül. Ezek az emberek. akiket az általuk vezetettek
megalázásáért majdnem olyan szigorúan vonunk felelısségre, mint azoknak fájdalmaiért. akiket megtámadtak,
soha többé nem lesznek képesek arra, hogy gonoszságot kövessenek el. Ezekben az emberekben, akik most
fogolyként ülnek itt, ma nehezen ismerhetjük fel azt a hatalmat, amellyel, mint náci vezetık valaha a világ egy
része felett uralkodtak, és a világ igen nagy részét rettegésben tartották. Puszta egyéni sorsuknak kevés
jelentısége van a világ számára.
Ezt a bírósági eljárást az teszi jelentıssé, hogy ezek a foglyok baljós befolyást képviselnek, amely hosszú idın át
lappang, majd a világon még azután is, miután testük már porrá lett. Bemutatjuk önöknek, hogy ezek az emberek
a faji győlölet, a terror és erıszak, a pökhendiség és a kegyetlen hatalom eleven jelképei. Jelképei ık a vad
nacionalizmusnak és a militarizmusnak, az ármánykodásnak és a háborús gyújtogatásnak, amely Európát
nemzedékrıl nemzedékre háborúba sodorta. megtizedelte férfi lakosságát, elpusztította családi otthonait és
nyomorúságot okozott. A vádlottak annyira azonosították magukat az általuk kieszelt filozófiával és azokkal az
erıkkel. amelyeket irányítottak, hogy ha velük szemben bármilyen könyörületességet gyakorolnánk, ez gyızelmet
és serkentést jelentene a nevükhöz főzıdı bőn számára. A civilizáció nem köthet kompromisszumot azokkal a
társadalmi erıkkel, amelyek ismét visszaszereznék hatalmukat, ha félreérthetıen vagy tétovázóan járunk el
ezekkel az emberekkel szemben, akiknek a személyében ezek az erık bizony még mindig élnek. [...]
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III. MAGYARORSZÁG A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

1941 – 1945

TELEKI PÁL A FEGYVERES SEMLEGESSÉGRİL

A LONDONI ÉS WASHINGTONI MAGYAR KÖVET RÉSZÉRE ÍRT LEVELÉBEN, 1941. MÁRCIUS 3.

A magyar kormánynak fı feladata ebben az európai háborúban az, hogy Magyarország katonai, anyagi és népi
erejét a háború végéig konzerválja.
A háború kimenetele kétséges. De minden eshetıségben Magyarországnak fontosabb, hogy megtépázatlanul
álljon ott az európai konfliktus befejezésének periódusában. Nagyon könnyen megtörténhetik, különösen
Németország esetleges vereségének esetén vagy még Németország nem is egészen teljes veresége esetén, hogy a
háború végén akár egész Európában, akár Európának ebben a keleti részében kaotikus állapotok állnak be,
amelyek legnagyobb veszéllyel azon államokra fognak járni, amelyek védtelenek, amelyek anyagi eszközeiket és
hadseregüket a konfliktus befejezıdése elıtt feláldozták.

BARCZA GYÖRGY LONDONI MAGYAR KÖVET TÁVIRATA TELEKI PÁLNAK , 1941. ÁPRILIS 2.

Amennyiben a magyar kormány [...] eltőri, sıt elısegíti, hogy német hadsereg Magyarországra bevonulva, azt
katonai bázisnak használja Jugoszlávia ellen, Anglia részérıl diplomáciai viszonyunk megszakításával és annak
összes következményével okvetlenül számolni kell. Ha azonban Magyarország e támadáshoz bármilyen
indoklással (pl. Jugoszlávia területén a magyarok megvédése) csatlakoznék, úgy Nagy-Britannia és szövetségesei
[...] hadüzenetével is kell számolni.

TELEKI PÁL BÚCSÚLEVELE HORTHYHOZ, 1941. ÁPRILIS 3.

Fıméltóságú Úr!

Szószegık lettünk – gyávaságból – a mohácsi beszéden alapuló örökbéke-szerzıdéssel szemben. A nemzet érzi, és
mi odadobtuk becsületét. A gazemberek oldalára álltunk – mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz!
Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! a legpocsékabb nemzet. Nem
tartottalak vissza. Bőnös vagyok.

Teleki Pál



Forrásgyőjtemény a második világháború történetéhez 1939 – 1945
© Történelem Munkaközösség 2009

34

WERTH HENRIK VEZÉRKARI FİNÖK LEVELE HORTHYHOZ, 1941. ÁPRILIS

A végsı gyızelem nem lehet kétséges, bár a szerencse forgandó, mégis már bizonyos megállapításokat lehet tenni
a háború kimenetelét illetıen. De még abban az esetben is, ha Németország nem nyerné meg a háborút, haderejét
a szövetségesek nem tudják megsemmisíteni.
 Ezért Magyarországnak most Németország mellé kell állnia ebben a küzdelemben. Elérkezett az idı, hogy a
semlegességünket feladjuk és a németek oldalán beavatkozzunk a háborúba, s ezzel megvalósítsuk az elszakított
területek visszacsatolását. [...]

A PARTRIDGE-JELENTÉSEK KASSA BOMBÁZÁSÁRÓL, 1941. JÚNIUS

Katonai Hírszerzı Osztály

Hadügyminisztérium, Vezérkar
Katonai Attasé jelentése

Tárgy: Kassa bombázása I.G. No. 9930

A jelentés összefoglalása:
Június 26-án orosznak vélt gépek bombázták Kassát (38°55' - 48°40')

Június 26-án néhány perccel egy óra után három repülıgép, amelyek egy ideig a város felett keringtek, 27
bombát dobott Kassára; mind a postahivatal - egy szép modern, csehszlovákok által létesített épület - közelébe
esett. Húsz ember meghalt, és azóta még két ember belehalt a sérüléseibe. Kilenc további épületet, fıként
lakóházakat, találat ért. A károk zömérıl készült fényképek mellékelve vannak.
Július 1-én a Honvédelmi Miniszter meghívására Kassára utaztam, hogy megtekintsem ennek a bombázásnak az
eredményét. A fényképek világosan mutatják a rombolásokat, kivéve a postahivatalt, egy nagy épületet, amelynek
különbözı részeit öt találat érte. Kötelékben repülve három gép dobta az összes bombát. Egy ideig háborítatlanul
köröztek a város felett, mivel tévesen magyar gépeknek vélték azokat. Kassa a székhelye a magyar alsófokú repülõ
iskolának és repülıtérrel is rendelkezik, úgy hogy a repülıgépek jelenléte a város felett normálisnak tekinthetõ.
Jelentették, hogy a három gép sárga sávot (a semlegesség jelét) viselt a törzsén és megtévesztésül magyar
felségjelzéssel voltak ellátva. Egyet sem lıttek le a teljes meglepetés, és a még azóta is kétséges nemzetiség miatt.
Kértem, hogy mutassanak repeszeket, lehetıleg olyanokat, amelyeken orosz jelzések vannak, azonban ilyeneket
nem tudtak felmutatni, amíg ott voltam.
A magyar kormány kijelentette, hogy ezek a gépek oroszok voltak és alátámasztotta ezt a nyilatkozatot azzal a
beszámolóval, hogy körülbelül ebben az idıben orosz gépek géppuskáztak egy vonatot Rahó közelében. (41° 50' -
48° 05') Ugyanezen a délutánon két további Kassa elleni támadást jelentettek; az egyik 9 géppel, a másik 4
géppel, azonban ezeknél a támadásoknál a gépeket előzték mielıtt bombákat dobhattak volna. Oroszország
tagadja ezeket a támadásokat. Ezek a Kassa és Rahó elleni támadások szolgáltak annak a június 27-i magyar
nyilatkozatnak az indokaként, amelyik megállapította, hogy Magyarország és Oroszország között hadiállapot áll
fenn. Azóta háromszor jelentettek orosz gépeket Magyarország felett és jelentették, hogy hármat lelıttek Csap
(39° 50' - 43° 30') felett június 29-én.
Nincs határozott bizonyíték arra, hogy a június 26-i támadást orosz gépek hajtották volna végre, bár ez lenne a
természetes és logikus feltevés. Kifejezést nyert az a feltevés, amelyet néhányan hisznek, hogy ezt a támadást
mások követték el azért, hogy Magyarországot Oroszország elleni háborúba kényszerítsék. Nem tudok ezzel a
feltevéssel kapcsolatban egyéni vélemény nyilvánítani, csak azt, hogy lehetséges, de részemrıl nem tartom
valószínőnek.

R. C. Partridge
ırnagy, Szárazföldi Hadsereg,

katonai attasé
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MAGYARORSZÁG HADBA LÉPÉSE, 1941. JÚNIUS

Szilárd meggyızıdésem szerint Magyarország a német-orosz háborúban nem maradhat tétlen. E háborúban részt
kell vennünk:
1. mert ezt megköveteli az ország területi épségének, valamint állami, társadalmi és gazdasági rendszerünk
biztosítása;
2. mert jövınk érdekében az orosz szomszédság gyengítése és eltávolítása elsırendő nemzeti érdekünk;
3. mert erre kötelez a keresztény-nemzeti alapon álló világnézetünk és a bolsevizmussal szembeni elvi

állásfoglalásunk úgy a múltban, mint a jelenben is;
4. mert politikailag a tengelyhatalmak mellett véglegesen lekötöttük magunkat;
5. mert további országgyarapításunk is ettıl a lépéstıl függ.
[...]
A német haderı eddigi átütı sikerei alapján, másfelıl az orosz haderı értékének és ellenálló erejének
ismeretében biztosan számíthatunk azzal, hogy a német haderı rövid idı alatt ki fogja vívni a gyızelmet éppúgy,
mint eddig is tette. [...] Oroszországgal szemben éppoly gyors sikerekre számíthatunk, mint eddig. Ekkor pedig
Magyarország részvétele is igen rövid ideig fog tartani, olyannyira, hogy néhány hét múlva a mozgósított magyar
haderı fokozatos leszerelésére számíthatunk úgy, hogy a bevonultatott tartalékosok a leszerelés után még  az
aratásra hazatérhetnek. [...]

(Werth Henrik vezérkari fınök jelentése a kormánynak, a háborúban követendı politikáról, 1941. június 22.)

Himer tábornok11közölte velem, hogy a táviratban említett miniszterelnöki megállapítás, mely szerint ı a magyar
vezérkari fınökkel közölte volna, hogy kívánatos lenne a magyar seregek részvétele a Szovjetunió elleni
elınyomulásban, ebben a formában nem fedi a tényeket. Ezzel szemben a magyar vezérkar hadmőveleti csoportja
fınökének június 22-én a következı szövegő emlékeztetı feljegyzést hagyta hátra:
„Minden magyar segítséget mindenkor elfogadunk. Semmit sem akarunk követelni, de minden önkéntes
felajánlást hálásan veszünk.”
Ugyanebben az értelemben beszélt tegnap Werth vezérkari fınökkel, minthogy a vezérkar osztályvezetıi
Magyarországnak a Szovjetunió elleni hadjáratban való közremőködését sürgetik, lehetségesnek tartja, hogy az
urak az ı fejtegetéseit erıteljesebb formában közölték a miniszterelnökkel [t.i. Bárdossy], hogy ezáltal hatást
gyakoroljanak rá.

(Erdmannsdorff budapesti német követ távirata a külügyminisztériumnak, 1941. június 24.)

Az MTI jelenti:
A szovjet légi haderınek a csütörtöki nap folyamán magyar terület ellen intézett ismeretlen népjogellenes
támadásai következtében Magyarország a hadiállapotot a Szovjetunióval beállottnak tekinti.
Magyarország a mai lépésével egy logikus történelmi folyamatot fejezett be, egy olyan logikus történelmi
folyamatot, amely legelıször Magyarországot állította be az antibolsevista irányvonalba, amely folyamat
huszonkét esztendı óta a nemzeti hadsereg megszervezésének elsı percétıl töretlen és világos ívben mutatott a
mai elhatározás felé.
A magyar ellenforradalom hıs és dicsıséges vezérének, rajongással szeretett kormányzónknak, a nemzeti
hadsereg megteremtıjének elhatározását nagy lelki fellélegzéssel fogadja az egész magyar nép. A bolsevizmus
réme ismét vicsorgatja fogát, s velünk, magyarokkal, mint a múltban, ma is szembe találja magát.

(MTI-jelentés Magyarország hadba lépésérıl, 1941. július 27.)

                                                          
11 Himer, Kurt: német tábornok, a varsói német követség katonai attaséja, majd az OKW összekötıje a magyar hadseregnél 1941-ben



Forrásgyőjtemény a második világháború történetéhez 1939 – 1945
© Történelem Munkaközösség 2009

36

TÖRVÉNY A HÁZASSÁGI JOG MÓDOSÍTÁSÁRÓL – III. ZSIDÓTÖRVÉNY, 1941. AUGUSZTUS 8.

„Nem zsidónak zsidóval házasságot kötnie tilos. [...]
Az a magyar honos nem zsidó, aki zsidóval, az a zsidó, aki magyar honos nem zsidóval [...] házasságot köt,
bőntettet követ el és öt évig terjedhetı börtönnel, hivatalvesztéssel és politikai jogai gyakorlatának
felfüggesztésévei büntetendı. [...]
Vétséget követ el és három évig terjedı fogházzal, hivatalvesztéssel és politikai jogai gyakorlatának
felfüggesztésévei büntetendı az a zsidó, aki magyar honos tisztességes nem zsidó nıvel házasságon kívül nemileg
közösül [...]”

SZOMBATHELYI FERENC VEZÉRKARI FİNÖK A MAGYAR HÁBORÚS SZEREPVÁLLALÁSRÓL, 1941. DECEMBER

Százszázalékos német gyızelem százszázalékos német megoldást jelent. Hol marad a magyar megoldás akkor, ha
minden erınket eleve ennek a százszázalékos német gyızelemnek a kivívására bedobjuk és feláldozzuk? Eleve
mindent egybevetve azt hiszem, hogy várnunk kell. Ne akarjunk németebbek lenni a németeknél. [...]
 Nem helyezkedhetünk mi, magyarok a németekkel azonos álláspontra. A háború hosszabb háború lesz, erre és
nem villámháborúra kell berendezkednünk. A nagyhatalmi politikát és hadászatot át kell engednünk a
nagyhatalmaknak, nekünk a fal mellett kell járnunk.

HADÜZENET AZ USA-NAK – ANEKDOTA AZ AMERIKAI KÜLÜGYI ÁLLAMTITKÁR REAKCIÓJÁRÓL

- Miféle ország is ez a Magyarország? – kérdezte a hadüzenet átvétele után az amerikai külügyi államtitkár.
- Kisebb királyság Kelet-Európában – felelte a titkára.
- Ki a királya?
- Hát királya az nincs.
- Akkor ki a vezetıje?
- Horthy Miklós tengernagy, kormányzó.
- Tengernagy? És melyik tenger mellett fekszik ez az ország?
- Hát tengere az nincs.
- Úgy? No és mi baja van velünk ennek az országnak?
- Velünk semmi. Romániával szemben vannak területi követelései.
- Románia a mi szövetségesünk?
- Nem államtitkár úr, Románia Magyarország szövetségese...

FELJEGYZÉS AZ 1942. JANUÁRI BÁCSKAI VÉRENGZÉS FİBŐNÖSEI ÜGYÉBEN

 MEGINDÍTOTT HADBÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSRÓL

A VKF. 12 Bírósága [...] megkezdte az Újvidék és környékén [...] honvéd és csendır karhatalmak által elkövetett
túlkapásokban [...] vétkesnek talált honvéd-és csendırtisztek bőnügyét.
A vádlottak száma: 15. Ebbıl 3 honvédtiszt, 12 csendırtiszt. [...] Bácskának 1941 áprilisában a honvédség által
történt birtokbavétele után néhány erıszakos csetnik-ellenállás letörésével sikerült viszonylagos nyugalmat

                                                          
12 Vezérkari Fınökség
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teremteni. Ez azonban alig tartott hat hétig. A lábon álló gabona beérésével nap mint nap búzatáblák, majd
kenderkazlak gyulladtak ki. Telefonvezetékek átvágása, vasútvonalak elleni merényletek mind sőrőbben
ismétlıdtek. Honvédtisztek, tiszthelyettesek, csendırök, rendırök, detektívek ellen sikeres merényletek következtek
be. [...]
1942. január 1-ig már több mint 100 fıre mondott ki halálos ítéletet, s több ezer évi összbüntetést szabott ki a
haditörvényszék a kommunistákból partizánná átvedlett súlyos cselekményeket elkövetett merénylıkre. [...]
Az újvidéki nyomozó csoport [...] a vallomásokban Zsablyától keletre megnevezett tanyákon állítólag tartózkodó
partizánok felkutatására hat csendırnyomozót vezényelt ki.
Ez a csoport a zsabolyai csendırırs legénységével és határvadász járırrel megerısítve, a kérdéses tanyán,
január 4-én reggel rajta akart ütni. A vállalkozás azonban balul ütött ki. A csoport kellı elızetes felderítés nélkül
közelítette meg a tanyát. A tanyában tartózkodó partizánok (kb. 1 szakasz) egész közel engedték magukhoz a
csoportot. Azt tőzzel szétugrasztották. Eközben több csendır, köztük az ırsparancsnok és határvadászok elestek,
vagy megsebesültek. [...]
A rögtönzötten kivezényelt karhatalmi csoportok tervszerőtlenül nyomban átfésülték a környezı terepet. Több
helyen kisebb osztagokra tagolt partizánerıkre bukkantak. Azokkal tőzharcot vívtak. A szerb lakosság a
partizánokat tıle telhetıen támogatta, a rémhíreket felerısítette.
Betetızték mindezt az Újvidéken 1942. január 22-23.-án történtek. Itt három napon át, ellenállás mímelésével a
szerb és zsidó lakosságot ötletszerően, és karhatalmakat fosztogatásra is szabadjára engedve, irtatták. [...]
A hadbíró nyomozó eljárás szerint [...] 3309 polgári egyént, közöttük 147 gyermeket és 299 elaggott férfit vagy
nıt öltek meg.

A HINTAPOLITIKA - KÁLLAY MIKLÓS MINISZTERELNÖK A SAJTÓIRÁNYÍTÁSRÓL

Kormányzásom kezdetétıl fogva a magyar sajtót az alábbi instrukciók szellemében irányítottuk:
1. A kormánysajtó szorítsa a minimumra szimpátia megnyilvánulásait Németország iránt. A nemzetiszocialista

világnézetet soha ne említsék egy szóval se; az újságírók ne bizonygassák, hogy hisznek a német ügy igazában
és bíznak a németek gyors gyızelmében; fıleg a német-magyar sorsközösség emlegetésétıl tartózkodjanak.
Lapjaink közöljék a német hadijelentéseket, de a kommentárokba rejtsék bele a szövetségesekéit is olyan
formában, mintha a nyugati tudósításokat a német jelentésekkel kívánnák megcáfolni.

2. 2. Az úgynevezett baloldali sajtónak, amelynek jóval több napilapja volt, mint a jobboldalnak, nagyobb teret
kell engedni, hogy tájékoztassa a közvéleményt a harctéri és külpolitikai eseményekrıl, és hagyni kell, hogy
szabadon szálljon vitába a jobboldali újságokkal és pártokkal. Bármifajta bolsevista propaganda azonban
továbbra is szigorúan tilos.

3. Szigorúan cenzúrázni kell az imrédysta és nyilas lapokat. Kiadásukat meg kell nehezíteni, és ha a sajtót
irányító szervek elfogadható okot találnak rá, megjelenésüket fel kell függeszteni, vagy véglegesen be kell
tiltani. [Nem sokkal késıbb a szélsıjobboldalnak már csak egyetlen napilapja volt!]

4. Nagy gondot kell fordítani a semleges országok sajtójára; el kell látni cikkekkel, vagy olyan értelmő
információkkal, amelyekbıl arra lehet következtetni, hogy Magyarország el akar szakadni a németektıl.

5. Hogy a németek várható tiltakozásait kivédjük, illetve megelızzük, soha nem szabad nyíltan támadni ıket, sıt
idırıl idıre hízelgı (de az ideológiát soha nem érintı) cikkeket kell íratni róluk, egyidejőleg (nem túlzottan)
barátságtalan hangú írásokat megjelentetve a nyugati szövetségesekrıl is.

6. A zsidókérdésben hozott intézkedéseket fait accompli13-nak kell tekinteni, de minden további követelést mint
indokolatlant el kell utasítani. Szigorú elvünk, hogy a zsidókérdés megoldása kizárólag kormányzati feladat,
amelyet háborús viszonyok között nem befolyásolhat pártpolitika, hangulatkeltés vagy sajtókampány.

7. Meg kell próbálni az angol és amerikai sajtóban elhelyezni olyan cikkeket, amelyek kellıen megvilágítják
Magyarország helyzetét, szempontjait, célkitőzéseit.

(Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam, 1942 – 1944)

                                                          
13  fait accompli = befejezett tény
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A MÁSODIK MAGYAR HADSEREG HELYZETE A DONNÁL, 1942 – 1943

Egy magyar fıtiszt jellemzése a doni frontvonalról:

[...] Alig érkeztem meg a doni arcvonalra, máris komor és lesújtó benyomásokat szereztem. A 2. magyar
hadseregnek kétszázharminc kilométeres frontot kellett tartania anélkül, hogy rendelkezett volna az ehhez
szükséges erıkkel és fegyverzettel. Benyomásaimat a front alapos megszemlélése, valamint a parancsnokokkal és
tisztekkel, végül Jány Gusztáv vezérezredes hadseregparancsnokkal folytatott megbeszéléseim teljes egészében
megerısítették.
Lényegében a következı hiányosságokat tapasztaltam: mindenekelıtt a magyar egységek sokkal gyengébbek
voltak, mint a németek, ugyanis a magyar gyaloghadosztályok nem három, hanem csak két gyalogezredbıl álltak,
továbbá nem voltak mőszaki zászlóaljaik, és kevesebb löveggel is rendelkeztek. Mőszaki erık hiányában rendkívül
nehéz volt az állásokat kiépíteni a fagyott talajban. Kiváltképpen páncéltörı fegyverekben volt nagy a hiány, noha
pontosan tudták, hogy a front északi szárnyán orosz páncélos erıket vontak össze, s támadásuk bármely
pillanatban bekövetkezhet. Ezen kívül a magyar egységeket nem német, hanem zsákmányolt francia és orosz
páncéltörı lövegekkel látták el, s ezekhez alig-alig állt rendelkezésre pótalkatrész. Kellı erı híján a védıálláso-
kat csak gyéren lehetett megszállni, s mivel a mőszaki eszközök is hiányoztak, megfelelıen kiépíteni sem lehetett
ıket. Hasonlóképpen hiányoztak a korszerő mozgó védelemhez nélkülözhetetlen tartalékok is. A hadsereg
arcvonala mögött álló magyar páncéloshadosztállyal a német fıparancsnokság rendelkezett. Ehhez járult még a
többnyire negyvenfokosnál is keményebb fagy, és hogy a magyar csapatok gyakran megfelelı téli öltözékkel sem
voltak ellátva. [...]

(Hennyey Gusztáv: Magyarország sorsa kelet és nyugat között)

A 2. hadsereg állapota a szovjet támadás megindulása elıtt, szemtanúk naplói és hivatalos jelentései alapján:

Ez már a negyedik menetszázad, amelyik csak 30 puskával érkezik. Hová fog ez vezetni? [...] Be kellett szednem
az összes puskákat [...], hogy fel tudjam szerelni az elsı vonalban levıket. [...] Csak engedje a jó lsten, hogy
ezeket a fegyverzeti hiányosságokat valahogyan pótolni tudjuk, mielıtt az orosz támadás megindul, mert hogy
arra nem sokáig kell várni, az biztos.

Üzemanyaghelyzetünk siralmas. Egyik óráró1 a másikra élünk [...]. Ellenséges támadás esetén ebbıl katasztrófa
lehet, mert semmi üzemanyag-tartalékunk nem lévén, még a szükséges lıszerpótlás is megakadhat.
A jelenlegi étkezés mellett különösen az elöl küzdı csapatok erıállapota aggasztóan csökkent [...] a zászlóaljnál
bármikor lehet számolni 20-30 ember halálával végelgyengülés végett.

A szovjet támadás esetén biztosra vehetı a harckocsik tömeges megjelenése, viszont a hadosztályoknak
páncélelhárítás céljára úgyszólván semmi eszközük nincsen [...]. Minden fegyverünk érzékeny volt a nagy
hidegekre. Még a közönséges puska závárzata is befagyott a nagy hidegben. Ez fokozottan állt az erısen érzékeny,
bonyolult szerkezető gyorstüzelı fegyverekre, a géppuskáink hőtıvize csak akkor nem fagyott be, ha vagy
bunkerben tartották, vagy folyamatosan tüzeltek belılük. Ehhez pedig ki tud elegendı lıszert biztosítani? A
fagyálló folyadék a 30 fokos hidegben már nem használt.

Jelentem, hogy a hadsereg ruhaellátási helyzete [...] rohamosan romlik. 1942 december havi anyagi
helyzetjelentésemben foglaltak kapcsán a sürgısségre val6 tekintettel külön táviratilag is jelentem, hogy a
zubbonyok 80%-a. elsı pár lábbelik 40%-a, a nadrágok 80%-a és a fehérnemő 75%-a elhasználódott. Sürgısen
kicserélendı, ill. pót1andó volna.
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A MÁSODIK MAGYAR HADSEREG PUSZTULÁSA, 1943. JANUÁR – FEBRUÁR

A Jány Gusztáv vezérezredes parancsnoksága alá helyezett 207 ezer fıs újabb magyar seregtest – a 2. magyar
hadsereg – frontra szállítása 1942 áprilisában kezdıdött, s a nyár végére fejezıdött be. Az akkori magyar
haderınek ez mintegy harmadát tette ki. Bár a rendelkezésre álló teljes fegyvermennyiségnek és
gépjármőállománynak mintegy felét megkapták, a zömmel gyalogosalakulatokból álló hadsereg felszereltsége
nemcsak a német, hanem a szovjet szintet sem érte el. Hiányoztak a páncélelhárító fegyverek, a gyorsan
mozgatható tüzér ütegek és a harckocsik. A német hadvezetıség által kilátásba helyezett pótlás késett, vagy
sohasem érkezett meg. [...]
A Voronyezstıl délre, a Don mentén meghatározott 200 km hosszú frontvonal biztonságos védelmére a magyar
csapatok ezért eleve, létszámuknál és fegyverzetüknél fogva képtelenek voltak. A szokatlanul hideg idı és az
ellátási nehézségek tovább gyengítették ellenálló erejüket. Az 1943. január 12-én kezdıdı szovjet támadás ezért
két nap alatt áttörte a magyar védelmi vonalakat, s a hónap végére minden magyar ellenállást felmorzsolt. Hitler
és Horthy parancsainak engedelmeskedve Jány végsıkig való kitartást írt elı védekezı és részben bekerített
alakulatainak. A szovjet túlerı és a 40 fokos hideg mellett ezzel is magyarázható, hogy a kéthetes harcokban a
magyar 2. hadsereg katasztrofális veszteségeket szenvedett. [...]
Veszteségek:
A 200 ezer emberbıl mintegy 40 ezren
meghaltak, 35 ezren megsebesültek, sokan
eltőntek és mintegy 60 ezren fogságba estek.
Az összes emberveszteség kb.: 100-120 ezer fı

(elesettek, eltőntek, fogságba esettek) [...]
A hadsereg fegyverzetének és felszerelésének jó
része, mintegy 80%-a ugyancsak elveszett.

(Romsics Ignác: Magyarország története a XX.
században)

A második magyar hadsereg
 bekerítése a Donnál

(1943. január)

A keleti front
 és a Don-kanyar
(1943. január)
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JÁNY GUSZTÁV VEZÉREZREDES HADPARANCSA, 1943. JANUÁR

Hadseregparancs:

1. A 2. magyar hadsereg elvesztette becsületét, mert kevés – esküjéhez és kötelességéhez hő – ember kivételével
nem váltotta be azt, amit tıle mindenki joggal elvárhatott.
Állásainkból ellenséges túlerı kivethetett még akkor is, ha a csapat kötelességét megtette. Ez nem szégyen. Ez
szerencsétlenség. De becstelenség az a lelkeveszített, fejnélküli, gyáva menekülés, mit látnom kellett, s amiért
most a szövetséges német haderı és az otthon mélységesen megvet bennünket. Ehhez minden oka meg is van.
2. Vegye tudomásul mindenki, hogy innen sem betegség, sem sebesülés, sem fagyással el nem engedek senkit.
Azon a területen, hol gyülekezésünket elrendelték, ahol az újjászervezést végrehajtjuk, ott marad mindenki, míg
meg nem gyógyul, vagy el nem pusztul.
3. A rendet és a vasfegyelmet a legkeményebb kézzel, ha kell a helyszínen való felkoncolással, de helyre kell
állítani. Ennél kivétel nincs, legyen az tiszt vagy rendfokozat nélküli honvéd, aki a parancsomnak nem
engedelmeskedik, az nem érdemli meg, hogy nyomorult életét tovább tengesse, és nem engedem, hogy
szégyenünket bárki is tovább nagyobbítsa. [...]
5. [...] Elsısorban annak van jussa élelmezéshez, aki elöl harcol, aki helyét elhagyta és itt, hátul gyülekezik,
örüljön, ha annyit kap, hogy éhen nem pusztul. Helyünket német csapat foglalta el, az megérdemel minden
gondoskodást, mi addig, míg rend nem lesz, míg harcra alkalmas egységgé nem formálódunk, ilyennel ne
számoljunk, mert arra érdemtelenné váltunk. [...].
7. [...] Elsı a katonai külsı. Nem tőrök mindenféle ronggyal körülcsavart lábbelit, polgári köntöst, lehetetlen
föveget, melyen nincs rózsa és rendfokozati jelvény; kivétel az elıírt irhamellény, vagy ujjas bekecs. Tiszteknek
megengedem, hogy irhabundát hordhassanak.
Második a katonai fellépés. A legfeszesebb magatartást még a fagyott embertıl is megkövetelem. Minden
feljebbvaló az ıt megilletı tiszteletadást követelje meg és erıszakolja ki. Minden eszközt megengedek addig, míg
tökéletes rend nem lesz. Ellenszegülést haladéktalanul meg kell torolni. [...]
8. Minden állom.parság [állomásparancsnokság] a legkeményebb emberekbıl állítson mielıbb 1-1 tábori
csendırosztagot, kiket karszalaggal, rajta „Csı.” felírással és igazolvánnyal kell ellátni. Ezek feladata: a
feltétlen rend és a parancsok teljesítésének kierıszakolása.
10. A munkásszázadokkal, melyeket a körzetek összeállítanak addig, míg állásépítéshez nem bocsátom a német
parancsnokságok rendelkezésére, a harcos alakulatok kényelmét szolgáló helyi munkákat kell végeztetni, erre
kell a fagyásos embereket is felhasználni. [...]
11. Az alosztályok névjegyzéket vezetnek. Soha senki körletét el nem hagyhatja. [...]
12. Naponként és községenként a megalakult egységek számát jelenteni kell. Ezek hozzám fussanak be: 18 h-ig.
13. Az utolsó napok alatt látottak azt mutatták, hogy a zsidó munkásszázadok zárkózottan és rendben meneteltek,
míg az úgynevezett csapatlegénység szétszóródott, állati színvonalra süllyedt csürhe benyomását keltette.
14. E parancsom lényegét parancskiadáskor minden nap fel kell olvasni.

Törzsszállás, 1943. I. 24.
Jány Gusztáv vezds s. k.

Hadseregparancs hatályon kívül helyezése:

A 294/2. hds. I.a 43. I. 24. számú intézkedést hatályon kívül helyeztem. [...] Az eddig beérkezett harcjelentések és
egyébadatokból megállapítottam, hogy a 2. magyar hds. A téli hadmőveletek folyamán becsületét nem vesztette el,
hanem sokáig a Don parton keményen állta a harcot, sıt a hds. Egyes csapattestei és ennél magasabb kötelékei
olyan ragyogó fegyvertényekkel tőntek ki, mely a régi magyar katonai hírnévhez mindenben méltóak és felveszik a
versenyt bármely hadsereg kimagasló fegyvertényeivel.

Törzsszállás, 1943. I. 31.
Jány Gusztáv vezds. s. k.
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STOMM MARCEL HADTESTPARANCSNOK BÚCSÚPARANCSA, 1943. FEBRUÁR

M. kir. III. hadtestparancsnokság
Hadtestparancsnoksági parancs
Krasznoje Olim., 1943. február l-jén

A m. kir. III. honvéd hadtest 1943. január 12-tıl kezdıdıleg a Don állások kézbentartásáért súlyos,
veszteségteljes harcokat vívott. Az urivi áttörés következményeképpen a 2. hadseregtıl elválasztva a Korpsgruppe
Siebert alárendeltségébe került. Ebben az alárendeltségben több mint 12 napon át biztosította a német 2.
hadsereg tervszerő visszavonulásához szükséges idıt. A harcokban a magyar csapatok emberfeletti hısiességrıl
tettek bizonyságot.
A mindinkább fellépı lıszer- és élelemhiány, párosulva a szokatlan nagy hideggel, megtörte a védık ellenálló
erejét. E perctói kezdve a német hadvezetés számára csak tehertételt jelentettünk. Elöljáró parancsnokomnak
ismételten bejelentettem csapataim helyzetét, kérve azok kivonását. Egy hátsóbb helyen való pihentetését és újból
való szervezését. Sajnos, ez nem történt meg, hanem lıszer, élelem és fedél nélkül a puszta havon szenvedtétek az
orosz tél borzalmas éjszakáit. Láttam rajtatok, hogy napról napra sorvad testi és lelki erıtök, és hogy
valamennyien a biztos pusztulás elé tekintünk. A német hadvezetés súlyos helyzetében még az élelmet sem tudta
biztosítani. A mai nappal Siebert tábornok úrtól azt a parancsot kaptam, hogy vezesselek benneteket az Olim
pataktól nyugatra esı területre, ahol keresztül tudjuk magunkat törni nyugat felé azon az orosz hadseregen
keresztül, amelyet a német hadsereg teljesen felszerelt, teljes hadértékő had osztályai sem voltak képesek áttörni.
E parancsot én nem tudom nektek továbbadni, mert nincsen értelme, hogy az agyonfagyott, kiéhezett magyarok
ezrei tíz tölténnyel puskánként, üres gyomorral, tehetetlenül pusztuljanak el.
A német hadvezetés már a múltban kiadta a parancsot, hogy a harcolni és a német hadseregnek szolgálatot
teljesíteni akaró honvédeket átveszi, és úgy bánik velük, mint a szolgálatában álló többi nép fiaival.
A magyar nép történetében többször elıfordult hasonló helyzetben, hogy egyes merész parancsnokok vezetése
alatt még hihetetlen távolságokra is áttörtek.
Ezek után kénytelen vagyok mindenkinek saját belátására bízni jövendıjét, mivel élelmet, lıszert és végrehajtandó
feladatot adni nem tudok.
A Magyar Haza mindenkor hıs szeretettel fog visszaemlékezni a hıs fiaira, akikhez hasonló sors csak keveseket
ért a magyar nemzetben.
Isten Veletek, Magyar Honvédek!

     Gróf Stomm vezérırnagy s. k.
hadtestparancsnok

FELJEGYZÉS A NÉMET-MAGYAR GAZDASÁGI KAPCSOLATOKRÓL, 1943

Magyarország részvételét az Oroszország elleni háborúban német részrıl eleve nem vették tervbe. Magyarország
belsı harcát a Kun Béla-féle bolsevizmus ellen már 1919-ben sikerrel megvívta, kifelé Magyarországnak nem
voltak semmiféle területi igényei a Szovjetunióval szemben. A Führer tehát úgy vélte, hogy a Szovjetunió elleni
háborúban csak Finnország és Románia vegyenek részt, amely államoknak valami követelnivalójuk volt
Oroszországtól, viszont a Jugoszlávia elleni hadjáratban Románia nem, hanem csak Magyarország harcoljon a
német csapatokkal együtt.
Magyarország a szovjet háborúban ennek ellenére saját elhatározásából részt vett, és e részvétellel korszerően
felszerelt és kiképzett hadseregének csaknem teljes egészét feláldozta. A magyar honvédség további fokozott beve-
tése már nem jöhet szóba, minthogy ahhoz mind a felszerelés, mind pedig a kiképzés tökéletesen hiányzik. Ami
erıibıl még megmaradt, azt Magyarországnak déli irányból való komplikációk esetére kell készenlétben tartania.
A Balkán felıl való támadások lehetısége sokkal közelebb került, és ezzel a haza és a saját rög közvetlen
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veszélyeztetése is. Magyarországnak ezért készen kell állnia erre az eshetıségre. Így tehát az emberanyag
kiképzését, tekintet nélkül arra, hogy a felszerelés megvan-e vagy nincs, változatlanul folytatni kell.
A munkaerı kihasználása Magyarországon gyakorlatilag szintén elérte tetıfokát. A magyar mezıgazdaság
tudvalevıleg sokkal több munkaerıt igényel, mint a messzemenıen gépesített nyugati mezıgazdaság. [...] Nem
tudott említésre méltó fölöslegeket termelni, és saját népének ellátása, minden társadalmi rend alapja, szintén
nagy hiányosságokat mutatott. A takarmányhiány ellenére is sikerült minden erınk megfeszítésével leszállítani a
Németországba irányuló marhaexport-kontingenst, és a kenyérgabonában fennálló kiesést is sikerült gyümölcs-
és fızelékszállítással nagymértékben pótolni. A Jugoszláviától visszacsatolt Bácska termése teljes mértékben a
tengelyhatalmak rendelkezésére állott és áll. A visszacsatolt Észak-Erdély sajnos passzív.
Ipari téren az ország termelıereje szintén a legvégsıkig ki van használva, saját erınkbıl való további fokozását
csak fokozott nyersanyagszállításokkal lehetne elérni. Magyarországot ipari nyersanyagokkal tudvalevıleg a
Német Birodalom látja el. [...]
Magyarország áruszállításai Németországba messze felülmúlják a viszontszállítások mértékét. Németország
tartozása már 640 millió RM-ot14 tesz ki, ez pedig 1 milliárd pengı. Ebbıl 250 millió áruszállításokért, 300 millió
hadianyag-szállításokért. Németország tartozásait az országban pengı kifizetéssel kell kiegyenlíteni. Minthogy
ezekért a pengıkifizetésekért sem német áruk, sem értékpapírok, részvények vagy arany nem érkeznek
ellenszolgáltatásként, ezek a kifizetések már most eléggé aggasztó inflációt jelentenek, amely minden belföldi áru
megdrágulásában jelentkezik. A drágulás elégedetlenséget kelt, és aláássa a társadalmi rendet.
Magyarország tudatában van annak, hogy a jelenlegi harcban mi forog kockán, és ezért kész arra, hogy sajátos
külpolitikai érdekeit háttérbe szorítsa. [...] Magyarország bízik - régi szövetségesi húséggel- a német népben és
vezetıiben, s elvárja, hogy ugyanúgy bízzanak benne.

(Forrás: A Wilhelmstrasse és Magyarország)

EDMUND VEESENMAYER
15

 JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL A NÉMET KÜLÜGYMINISZTÉRIUMNAK, 1943

Az összes balkáni népek közül jelenleg a magyarok mutatják a legkevésbé kielégítı képet. Erre jellemzı a
mértéktelen önhittség, mely éles ellentétben áll saját népi létének értékével s azzal a teljesítménnyel, melyet, mint
szövetséges nemzet a Háromhatalmi Egyezmény keretei között eddig teljesített. [...]
A jelenlegi magyarországi kormány, a zsidóság és a polgárság széles rétegei nem hisznek a tengelyhatalmak
gyızelmében, és nem is kívánják azt. Abban reménykednek, hogy mind a németek, mind az oroszok egymás erıit
annyira kimerítik, hogy gyakorlatilag az angolok, illetıleg az amerikaiak kerülnek ki gyıztesen a háborúból,
anélkül, hogy nagyobb kockázatot kellene vállalniuk [...]

A BRIT KÜLÜGYMINISZTÉRIUM OSZTÁLYVEZETİJÉNEK BESZÁMOLÓJA MAGYARORSZÁGRÓL, 1943

A magyar kormánynak és a magyar nép nagy többségének legfıbb politikai gondja, hogy
a) megırizze a független Magyarországot, és
b) az 1918-ban elveszített, majd 1938 óta  visszanyert területekbıl megtartson annyit, amennyit csak lehetséges.
Céljai elérésére Magyarország vállalta Németország cinkostársának szerepét, és számos alkalommal megsértette
a nemzetközi moralitás szabályait. Mégis sikerült jelentıs mértékben megıriznie függetlenségét a németekkel
szemben.
Minthogy a német gyızelembe vetett hitük szétfoszlott [...] a jelenlegi opportunista [megalkuvó] magyar kormány
a lehetséges ellenállás maximumát tanúsítja a német követelésekkel szemben, amely még összeegyeztethetı a
korrekt kapcsolatok fenntartásával.

                                                          
14 RM = Reichsmark, azaz birodalmi márka
15 Veesenmayer, Edmund: a német külügyminisztérium speciális ügyekkel megbízott diplomatája, magyarországi követ, majd 1944. március 19-tıl
Magyarország teljhatalmú német megbízottja.
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Ami a belföldi helyzetet illeti, az életkörülmények kisebb mértékben romlottak, mint Európa más részein, ezért a
háborús fáradtság vagy forrongás jelei nem mutatkoznak.
Finnország kivételével Magyarország a tengely egyetlen országa, amely megırizte hagyományos parlamentáris
intézményeit. A Kommunista Párttól eltekintve csak a náci jellegő pártokat tiltották be, minden más politikai párt
viszonylagos szabadságban mőködhetik. Magyarországon virágzó szociáldemokrata mozgalom létezik. [...] Az
egyházak minden korlátozás nélkül láthatják el feladataikat. Összehasonlítva más csatlós országokkal,
figyelemre méltó szabadságot élvez a szellemi élet is. A sajtó is figyelemre méltóan szabad.
A német nyomás és a helyi zsidókérdés súlyos problémái ellenére a magyar kormány nem hozott kemény
intézkedéseket a magyarországi zsidók ellen, és a miniszterelnök nyíltan utalt rá, hogy ilyesmi nem is áll
szándékában. [...]

A SZÖVETSÉGES ÁLLAMOK ÉS MAGYARORSZÁG

KÖZÖTT LÉTREJÖTT ELİZETES FEGYVERSZÜNETI MEGÁLLAPODÁS, 1943. SZEPTEMBER 9.

1. A magyar kormány megerısíti augusztus 17-i Magyarország kapitulációjára és a szövetségesek által elıírt
feltételek elfogadására való közlését.

2. Magyarország kapitulációját titokban tartják. A szövetségesek és a magyar kormány egyidejőleg teszik majd
közzé a mindkét fél által elfogadott és alkalmasnak vélt idıpontban. A magyar szerzıdı fél kifejezett
kívánságára megegyezés történt arra nézve, hogy semmi körülmények között sem teszik e tényt nyilvánosságra
mindaddig, amíg a szövetségesek el nem érik Magyarország határait.

3. Magyarország fokozatosan csökkenti katonai együttmőködését Németországgal, és különösen visszavonja
csapatait Oroszországból, és elısegíti a németországi hadi célpontokat támadó szövetséges légi haderı
átvonulását Magyarország felett.

4. Magyarország fokozatosan csökkenti gazdasági együttmőködését Németországgal, és megtagadja a
németországi haditermelésben való részvételt.

5. Magyarország kötelezi magát, hogy ellenáll minden, Németország részérıl történı és területét fenyegetı
megszállási kísérletnek. E célból a magyar hadvezetıséget újjá kell szervezni, hogy ily módon a magyar
hadsereg képes legyen a németektıl visszavonulni és megtámadni ıket.

6. Az adott pillanatban Magyarország összes erıforrásait, közlekedési hálózatát és légi támaszpontjait a
szövetségesek rendelkezésére bocsátja a Németország elleni harc folytatására.

7. Az alkalmas pillanatban a szövetségesek légi úton küldöttséget dobnak le Magyarországra, amelyik
Magyarország kapitulációjára vonatkozóan megteszi majd a szükséges elıkészületeket.

8. Rendes rádióösszeköttetést létesítenek a szövetségesek és a magyar kormány szervei között. A szövetségeseket
rendszeresen tájékoztatják majd a német és magyar helyzetrıl.

A NÉMET BIRODALMI BIZTONSÁGÜGYI HIVATAL MEMORANDUM -TERVEZETE

MAGYARORSZÁG MEGSZÁLLÁSÁNAK LEHETİSÉGÉRİL, 1944. MÁRCIUS 11.

Magyarországnak a birodalom szempontjából való rendkívüli geopolitikai és gazdasági jelentısége ellenére a
német külpolitika az utolsó években nem tett komoly kísérletet, hogy befolyásra tegyen szert a magyarországi
fejlıdésre, eltekintve talán a Führer közvetlen személyes kísérleteirıl, hogy Horthyt Kállay eltávolításának és a
Bethlen-befolyás kikapcsolásának megnyerje.
[...] A birodalomnak e térséggel kapcsolatos létfontosságú követelései így hangzanak jelenleg:
1. Az összes gazdasági, különösen mezıgazdasági segélyforrások teljes kimentése a német és az európai

élelmezési bázis biztosításához, tekintettel az ukrán területek kiesésére.
2. Az összes embertartalék bevetése a hadviselés számára és
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3. teljes enyhülés, hogy a román csapatok is felszabaduljanak a keleti fronton való bevetésre.
A katonai akció, különös en a románok és a szlovákok részvétele esetén következı tényállásokat teremti:
1. Eddig soha sem látott zárt védelmi front a kommunistáktól egészen a nyilaskeresztesekig;
2. Lehetetlen minden kormányalakítás, legfeljebb megvásárolt személyek akadnának;
3. Horthy azonnali lemondása;
4. Katonai, politikai és gazdasági káosz. Az ország egyetlen ellenállási központ, legerısebb mérető

partizánkodás.
5. És ez a szempont egészen különlegesen latba esik, tekintettel a jelenlegi németkatonai helyzetre - nagyszámú

német hadosztályt fog lekötni bizonytalan idıre.
[...] Meg vagyok tehát gyızıdve, hogy a szándékozott katonai intervenció a kijelölt célokat nem feltétlenül éri el,
hanem nehezen áttekinthetı stratégiai és külpolitikai helyzeteket teremt. Az evolúciós alapon való újjárendezés
sikeres kísérlete mindenesetre jelentené:
1. Belpolitikailag konszolidált, németbaráttá igazított Magyarországot.
2. Hivatalban maradását Horthynak, mint "történeti" személyiségnek, aki az állami intézmények mőködését

tovább biztosítja.
3. A honvédség és a karhatalmi alakulatok érintetlenül maradnak, tehát rendelkezésre állnak a birodalom

követelményeinek.
4. A magyar térség totális gazdasági kiaknázása teljesen biztosítva van.
5. Elesik bárminı érv Románia részérıl, hogy csapatokat szükségeljen Erdélyben, szabaddá teszi azokat a kelet

számára, és ügyes ígérettel késıbbre napolja a jelenlegi Erdély-problémát.
6. Tehát nemcsak magyar és román csapatokat nyerünk, hanem számos német hadosztályt is megtakarítunk.
7. Magyarország német csapatokkal való – esetleg szükségessé váló – teletőzdelése angol invázióval szembeni

biztosítása céljából is, békésen, tancsapatok útján, úgy, mint Romániában, végrehajtható.
Ezeket a messzemenı eredményeket viszonylag egyszerő eszközökkel lehet elérni: Kiindulópont a Führer üzenete
kellene, hogy legyen személy szerint Horthyhoz, akire tudvalevıen a Führer személyisége mindig erıs hatással
volt. Közvetítıje ennek az üzenetnek valamilyen Papen-féle diplomata lehetne, aki nemcsak tisztességes
alkusznak számít, hanem személyes bizalmi viszonyban is áll Horthyval. [...] Ezeknek a követeléseknek az
elıfeltételét és biztosítékát teljes rezsimváltozással, mindenesetre német tanácsadókkal kellene megteremteni.
Ezek után, a kormányzó általlega1izálva, széles alapon nyugvó, a jobboldali kormányszárnytól a Magyar
Megújulás párton – Magyar Nemzetiszocialista párton keresztül egészen a nyilaskeresztesekig terjedıen,
kormány alakítandó.
Ennek a kormányváltozásnak államcsínyszerő keresztülvitelét úgy kell megszervezni, hogy az egész nyilvánosság
a kormányzó autokratív döntése folytán, betekintés nélkül maradjon a tényleges összefüggésekbe, és ellenırök ne
tudjanak fellépni. [...]

HITLER ÉS HORTHY TÁRGYALÁSA KLESSHEIMBEN, 1944. MÁRCIUS 18.

Horthy Miklós visszaemlékezése:

Hitler erıs zavarában láthatóan nem tudta, hogyan fogjon hozzá a tárgyaláshoz. Ahelyett, hogy csapataink
hazarendelésével kezdte volna, az olaszok „árulását” hozta fel, amely Németországot igen nehéz helyzetbe so-
dorta. Úgy tudja, hogy Magyarország is az irányváltoztatás gondolatával foglalkozik, és ezért arra kényszerül,
hogy „megtegye intézkedéseit”, nehogy másodízben is meglepetés érje.
Szárazon feltett kérdésemre, hogy melyek a „bizonyítékai” megismételte Kállay miniszterelnök és a semleges
államokban lévı követségeink ellen már többször hangoztatott gyanúsításait. Éles hangon vetettem ellen, hogy a
magyarok sohasem követtek el árulást.
 „Az én beleegyezésem nélkül – mondottam – Magyarországon nem következhetik be »irányváltoztatás«,
ahogyan ön kifejezte magát. Ha valamikor a körülmények arra kényszerítenének, hogy létünk megmentése
érdekében az ellenségtıl fegyverszünetet kérjek, biztosíthatom önt, hogy ezt a szándékomat nyíltan és
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becsületesen elıre tudomására hozom majd a német kormánynak. Mi semmi esetre sem leszünk az elsık közt,
akik német bajtársaik ellen fordítják fegyverüket.”
Egy ideig kölcsönös izgalomban folyt beszélgetésünk. „Nem tudom – mondottam –-, mit ért ön azon, hogy meg
kell tennie intézkedéseit. Ha ez azt jelentené, hogy ön katonai rendszabályokra, vagyis független és szuverén ál-
lamunk megszállására gondol, amely méghozzá annyi áldozatot is hozott Németországért, akkor ez példátlan
szörnyőség lenne. A legnyomatékosabban óvom önt ettıl, és tiltakozom az ilyen meggondolatlan lépés ellen,
amely kimondhatatlan győlöletet váltana ki az ön kormányzatával szemben.”
Tekervényes válaszaiból hamarosan észre kellett vennem, hogy józan érvek már nem hatnak rá. Odakiáltottam
tehát Hitlernek: „Ha mindenben végleges elhatározott dologgal állok szemben, akkor semmi célja sincs további
megbeszélésünknek. Elutazom!” Ezzel hirtelen felkeltem, és gyors léptekkel elértem az ajtót, hogy a kastély
felsıbb emeletén rendelkezésemre bocsátott lakosztályba siessek. Hitler utánam futott.
Magyar kísérıimet magamhoz kérettem, közöltem velük a történteket, s elhatároztuk, hogy Klessheimból ha-
ladéktalanul távozunk. Megkértük Dörnberg bárót, a német protokollfınököt, hogy különvonatunk elindításáról
sürgısen gondoskodjék.
Csak utólag tudtam meg, hogy Hitler említett „intézkedései” milyen messzire mentek: azt is elrendelte már, hogy
visszautazásom közben Bécsben tartóztassanak le, ha mindvégig „csökönyös” maradnék.
Hitler mindenekelıtt, bizonyára környezete tanácsára, azon fáradozott, hogy elutazásom at hátráltassa. Ebbıl a
célból légiriadót rendeltek el. A kastélyt elködösítették, majd jelentették, hogy bombatámadás megszakította a
távbeszélı-vezetéket. Ugyanakkor Hitler kérését is tolmácsolták, hogy délután folytassuk megbeszélésünket, és
egyúttal azt a kérdést is felvetették elıttem, hogy közös étkezésünkre szóló meghívását elfogadnám-e. Abban a
reményben, hogy idıközben talán jobb meggondolásra jutott, igenlı választ adtam. Ez az együttlétünk ter-
mészetesen kedélyesnek nem volt mondható. Hitler idegesen piszkált zöldséges táljában. Beszélgetésre én sem
éreztem különös kedvet, és a szép terem asztalánál velünk együtt ülı nyolc úr hangulata szintén hasonlóvolt.
Étkezés után a jelenlévık között kettesben való beszélgetésekre került sor. Szombathelyi vezérkari fınök elıtt
Hitler annak a látszatát akarta kelteni, mintha megbánta volna elhatározását. Valószínőleg elıre kitervelt játékról
volt szó. Hívatta Keitelt, és megkérdezte, hogy Magyarország megszállását még le lehet-e állítani. Keitel
tagadóan felelt, mondván, hogy a csapatok bevonulása már folyamatban van. [...]

(Horthy Miklós: Emlékirataim)

Szombathelyi Ferenc visszaemlékezése:

[...] Közben a Fıméltóságú Kormányzó Úr délelıtti tárgyalása Hitlerrel befejezést nyert, és a Fıméltóságú Úr
bennünket, vagyis a honvédelmi minisztert, a külügyminisztert, Homok Sándor berlini katonai attasét
tájékoztatás céljából lakosztályába hivatott. [...]
A Kormányzó Úr tájékoztatása.
A Führer azt mondta, hogy Magyarországon, dacára az 1 év elıtti figyelmeztetésnek, a politikai helyzet nagyon
bizonytalanná vált, és ı okulva az olasz összeomláson, intézkedni fog, hogy a Duna-medencében ilyesmi ne
történhessen meg, és hogy itt biztos garanciái legyenek, nehogy a most keleten nehéz helyzetben küzdı német
haderıket hátulról meglepetés érhesse. Neki megvan az elhatározása, és az intézkedéseket máris kiadta, hogy
komoly garanciákat vegyen a kézbe.
A Fıméltóságú Úr válasza az volt, hogy ı erıszak alkalmazása esetén lemond, mert nem szándékozik a
felelısséget vállalni. Kifejtette az álláspontját a német megszállással szemben, felhozta az összes indokokat,
különösen rámutatott arra, hogy Magyarország és a magyar ipar, a magyar közlekedés nagyrészt Németország
érdekében mőködik, és megint biztosította a Führert arról, hogy egy átállás Magyarország részérıl ki van zárva.
[...]
Fıméltóságú Úr nyilatkozatát tudomásul vettük, és kértük ıt, hogy délután a tárgyalásokat még vegye fel
Hitlerrel, és amennyire lehet, igyekezzen meggyızni ıt arról, hogy teljesen az ı vonalukon állunk, és mindent
elkövetünk, hogy gyızelmüket elımozdítsuk. [...]

(Szombathelyi Ferenc vezérezredes beszámolójából)
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A NÉMET MEGSZÁLLÁS VÉGREHAJTÁSA, 1944. MÁRCIUS 19.

Vasárnap reggel 2 órakor 11 német hadosztály nyugat, észak, kelet és dél felıl benyomult az országba, s egy-két
egész jelentéktelen összecsapásról nem szólva, amelyek a két hadsereg közt támadt félreértés miatt keletkeztek,
komoly összeütközés nélkül, 12 óra alatt Magyarország minden városát és községét megszállták. Az egy idıben
magyar területre érkezett Gestapo-kötelékek, Budapesten, a rendırségen helyezkedve el s a telefon- és
távíróközpontot és hivatalokat megszállván, több száz, sıt több ezer politikai személyiséget ırizetbe vettek, akik –
hír szerint – az ellenséggel, angolokkal, amerikaikkal, oroszokkal álltak összeköttetésben. A letartóztatások során
elfoglalták a Szociáldemokrata Párt és a Népszava Conti utcai helyiségeit. [...] A közvélemény általában a leg-
nagyobb megdöbbenéssel, fájdalommal s egy része felháborodással, más része szégyenkezéssel értesült a
„szövetséges” haderı bevonulásáról, a megszállás tényérıl, s a német közegek önhatalmú intézkedéseirıl.

(Hóman Bálint feljegyzésébıl)

MTI-JELENTÉS A NÉMET MEGSZÁLLÁSRÓL, 1944. MÁRCIUS 19.

A Magyar Távirati Iroda jelenti:
Abból a célból, hogy Magyarország a háromhatalmi egyezményben szövetkezett európai nemzeteknek a közös
ellenség ellen közösen viselt háborújában, különösen pedig a bolsevizmus hatásos leküzdésében minden erı
mozgósításával és átfogó biztosítékok megteremtésével támogatást kapjon, kölcsönös megegyezés alapján német
csapatok érkeztek Magyarországra. A lemondott eddigi magyar kormány helyébe a Kormányzó úr İfıméltósága
Sztójay berlini magyar követet bízta meg az új kormány megalakításával.
A két szövetséges kormány egyetért abban, hogy a megtett intézkedések hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a
magyar és német nép közötti régi barátság és fegyvertársi együttmőködés szellemében Magyarországnak minden
segítı eszköze a közös ügy végsı gyızelme érdekében latba vetessék.

HITLER MEGBÍZÁSA VEESENMAYER SZÁMÁRA, 1944. MÁRCIUS 19.

1. A birodalom magyarországi érdekeit a jövıben a nagynémet birodalom teljhatalmú magyarországi
megbízottja fogja figyelemmel kísérni, aki egyben a követ címet viseli.
2. A birodalom teljhatalmú megbízottja felelıs a magyar politika minden fejleményéért, és utasításait a külügyek
birodalmi miniszterétıl kapja. Feladata elsısorban, hogy elısegítse olyan új magyar nemzeti kormány
megalakítását.  [...] Ezt a kormányt a birodalom teljhatalmú megbízottja lássa el iránymutató tanácsaival, és
képviselje nála a birodalom összes érdekeit.
3. A birodalom teljhatalmú megbízottja gondoskodjék arról, hogy az ország teljes közigazgatását – a német
csapatok ott tartózkodásának idején is – az ı irányítása alatt álló kormány intézze, azzal a céllal, hogy az ország
minden erıforrását, elsısorban gazdasági lehetıségeit, a közös hadviselés érdekében maximálisan kihasználja.
4. [...] Az SS és a rendırség német erıkkel végrehajtandó magyarországi feladatainak ellátására – elsısorban a
zsidókérdés rendırségi vonatkozásaiban – a birodalom teljhatalmú megbízottjának törzséhez nyer beosztást egy
magasabb SS- és rendırségi vezetı, aki a megbízott politikai utasításai szerint jár el.
5. Amíg német csapatok tartózkodnak Magyarországon, addig e csapatok parancsnoka gyakorolja
Magyarországon a katonai felségjogokat. A parancsnok az OKW fınökének van alárendelve, és tıle kapja
utasításait. [...]
A Wehrmacht igényeit polgári területen a birodalom teljhatalmú megbízottja teljesíti. Késedelembıl eredı sürgıs
veszélyesetén jogosult a német csapatok parancsnoka polgári téren is elrendelni olyan rendszabályokat, amelyek
a katonai feladatok megoldásához szükségesek. [...] Mindazokban a kérdésekben, ahol hatásköreik érintkeznek, a
birodalom teljhatalmú megbízottja és a német csapatok parancsnoka a legszorosabban tartoznak együttmőködni,
és intézkedéseiket kölcsönösen egyeztetni. [...]
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A MAGYAR FRONT KIÁLTVÁNYA A MAGYAR NEMZETHEZ , 1944. JÚNIUS

Budapest, 1944. június

Történelmünk legsúlyosabb órájában szólunk a nemzethez. Német hódító tört országunkra. Életünk,
szabadságunk, nemzetünk léte, eljövendı nemzedékek sorsa van kockára vetve. [...]
A szabadságért harcoló népek befejezték elıkészületeiket, hogy együttes, halálos csapást mérjenek a hitleri
rémuralomra. A Vörös Hadsereg felszabadította csaknem az egész Szovjetuniót, és készen áll, hogy a nyugati
támadással egy idıben a megszállott országokon át folytassa a német ragadozó üldözését. A német ipari
termelést és közlekedést bénító angolszász légi offenzíva mellett már sikeresen folynak az általános támadást
bevezetı olaszországi hadmőveletek. A fasiszta propaganda maga is elkerülhetetlennek tartja az inváziót. Ugyan-
akkor belülrıl a leigázott nemzetek szabadságharca puskaporos hordóvá változtatta Európát a hódítók lába
alatt.
A németek elvesztették a háborút. [...] Azért törtek az országra, hogy a magyar munkások és parasztok
robotmunkájával, zsidók kirablásával hosszabbítsák meg létüket - és a mi rabságunkat.

Azért törtek az országra, hogy a Kárpátok vonalán felsorakozott és Romániába benyomult Vörös Hadsereget a mi
vérünk, vagyonunk, városaink feláldozásával tartsák távol a német határoktól.
Nem nézhetjük tétlenül, ölbe tett kézzel, hogyan sodor bennünket végsı romlásba németek oldalán néhány
elvakult kalandor és megvásárolt renegát. Nem tőrhetjük, hogy Magyarország az eljövendı béketárgyalásokon a
népek szégyenpadjára kerüljön, és a nemzetet új, még rosszabb Trianon sújtsa. [...]
Éppen ezért mi, e galádul elárult és idegenek prédájára vetett ország föld alá kényszerült demokratikus pártjai új
szabadságharcot, új népháborút hirdetünk.
Megteremtjük a magyar szabadságharc széles harci egységét, a Magyar Frontot!
A Magyar Front programja: a német hódítók és cinkosaik kiverése, béke a szövetségesekkel, s a minden ízében
demokratikus, szabad Magyarország alapjainak lerakása.
A törvényes szervezeteitıl megfosztott és fegyveres megszállás alatt nyögı magyar nép egyedül talán gyenge erre
a feladatra. De nem vagyunk egyedül. Határainktól északra a Vörös Hadsereg, Délre Tito hadserege áll támadás-
ra készen. Harcunkban velünk van a demokratikus népek nagy világkoalíciója, Amerikával, Angliával és a
Szovjetunióval az élen.
Sztójay-Sztojankovichék a bolsevizmus elleni harc ürügyével indokolják árulásukat. A Szovjetunió azonban
hivatalosan kinyilatkoztatta, hogy hódító szándékai nincsenek, hogy a feltétel nélküli megadás elvét az egyes
államok és népek magatartásától teszi függıvé, hogy az államok társadalmi rendszerét megváltoztatni nem
akarja, ezt a népek demokratikus döntésére bízza.
A Szovjetunió nem veszélyezteti, hanem megvédi függetlenségünket.
A szövetségesek minden órában várható egyesült rohama lehetıvé teszi,
hogy az offenzíva kibontakozásakor nyíltan szembeforduljunk a németekkel, hogy kilépjünk a háborúból. [...]
Munkások! Harcba hív benneteket a Magyar Front. Az országban ti képviselitek a legjelentısebb és
legöntudatosabb szervezett erıt. A szociáldemokrata és kommunista munkások már hosszú évek óta küzdenek
szóval, tettel, röpirattal a Hitler-fasizmus ellen. Ma már minden munkásnak vállalnia kell a harcot. Megbújni
nem lehet. A bomba, a behívó, a Gestapo a meghunyászkodókat is utoléri.
Munkások! Ti gyártjátok a hadianyagot, bányásszátok a szenet, vezetitek és főtitek a mozdonyokat s hajókat.
Kezetekben tartjátok a fasiszták, hazaárulók sorsát! Ne menjetek a hadiüzemekbe! Dolgozzatok lassan, hiszen
nem magatoknak, hanem Hitler banditáknak dolgoztok. Rongáljatok és szabotáljatok!

Gazdák és falusi szegények! Titeket is harcba híva Magyar Front. Ne szolgáltassátok be terményeiteket -
juttassátok el közvetlenül a magyar fogyasztókhoz. Ha nem lehet, rejtsétek el, vagy semmisíts étek meg. Inkább
senkié, mint a németeké! Rejtsétek el a szökevényeket és a politikai üldözötteket! Harcoljatok a földért, a békéért,
a kenyérért, a szabad emberi életért.
Polgárok! Rátok is számít a Magyar Front! Szakítanotok kell a hazaáruló fasiszta reakcióval, és a nemzeti
ellenállás útját kell járnotok, a francia, a dán, a lengyel polgárság példája szerint. Használjátok ki a németek
ellen a termelésben, a kereskedelemben, adminisztrációban elfoglalt helyeteket!
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Értelmiségiek! Ne legyetek bőntársai, cinkosai ennek a tiszavirág élető rendszernek. Ti vagytok a nemzet szellemi
vezetıi. Maradjatok az élen a szabadságunkért folytatott harcban is!

A történelmi egyházak
magatartása minden
bizonnyal olyan lesz az
idegen megszállás e
szomorú és végzetes
idejében, hogy a magyar

nép mindig emlékezni fog: papja nem hagyta magára, és nem tartotta elıbbre valónak saját megmentését, mint a
Krisztus tanításának bátor képviseletét és gyülekezete sorsát.
Honvédek! Fordítsátok fegyvereiteket a német hódítók ellen! Menjetek át a Vörös Hadsereghez! Ne vérezzetek
német érdekekért! Rövidítsétek meg rabságunkat!

Ki a német megszállókkal!
Pusztuljanak a hazaárulók!
Éljen a különbéke!
Éljen a Magyar Front!
Éljen a szabad, független, demokratikus Magyarország!

Békepárt, Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Agrárpárt,
Kettıs Kereszt Szövetség (Legitimisták), Szociáldemokrata Párt

VEESENMAYER BIRODALMI MEGBIZOTT TÁVIRATA RIBBENTROP KÜLÜGYMINISZTERHEZ

A ZSIDÓSÁG DEPORTÁLÁSÁRÓL, 1944. JÚNIUS 13.

I. Kárpátaljáról és Erdélybıl (1. és II. zóna) a zsidók elszállítása június 7 -én befejezıdött. Összesen 289 357
zsidót szállítottunk, 92, egyenként 45 vagonos vonattal a rendeltetési állomásra. Az eredetileg kb. 310 ezerre
becsült összlétszám nem volt elérhetı, mert a zsidók egy részét idıközben a magyarok honvédelmi zsidó katonai
munkaszolgálatra hívták be.
II. A zsidók koncentrálása a Budapesttıl északra fekvı területen – Kassától a birodalmi határig, III. zóna – 1944.
június 10-én lezárult. Szállításuk 21 vonattal június 11-16. között bonyolódik le. A tervezett létszám (kb. 67 ezer)
elıreláthatólag itt sem lesz elérhetı, mert a magyar becslések általában túlzottak voltak, és egyébként az utolsó
pillanatban innen is sokat vontak be munkaszolgálatra. [...]
III. Június 11-én az érdekelt német-magyar hatóságok a IV. zónában (a Dunától keletre fekvı, eddig sorra nem
vett területet, Budapest kivételével) végzendı munkáról tárgyaltak. A tervek szerint itt a koncentrálás f. hó 25-
tıl28-ig történik, a várható összlétszám 45 ezerre tehetı (szemben az eredeti magyar becslés szerinti 100 ezerrel).
Következik ezek után az V. zóna (az eddig sorra nem vett terület a Dunától nyugatra), melyet f. hó 22-én
tárgyalnak. Az utolsó, VI. zónában (Budapest város területe) július közepe táján, villámgyorsan és különleges
biztonsági intézkedésekkel kerül sor az akcióra.

Veesenmayer

HORTHY MEGAKADÁLYOZZA A BUDAPESTI ZSIDÓK DEPORTÁLÁSÁT, 1944. JÚLIUS

[...] A nácik rendkívül erısen szorították a Sztójay-kormányt antiszemita irányba. A zsidókat az ún. Dávid-csillag
viselésére kényszerítették, másodosztályú állampolgárokká fokozták le ıket. A kereskedelmi miniszter az összes
zsidó üzletet bezáratta.
Július 7-én Hitler magához hívatta Sztójayt, és miután néhány elismerı szót ejtett a zsidókérdésben eddig
történtekre, hangsúlyozta, hogy még többet kíván, és avégbıl, a Gestapo mindaddig Magyarországon marad,
amíg csak a zsidókérdés „tökéletes megoldása” be nem következik. [...]

II. A zsidók koncentrálása a Budapesttıl északra fekvı területen - Kassától a
birodalmi határig, III. zóna - 1944. június 10-én lezárult. Szállításuk 21 vonattal
június 11-16. között bonyolódik le. A tervezett létszám (kb. 67 ezer) elıreláthatólag
itt sem lesz elérhetı, mert a magyar becslések általában túlzottak voltak, és
egyébként az utolsó pillanatban innen is sokat vontak be munkaszolgálatra. [...]
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Sokáig tehetetlenül álltam az eseményekkel szemben, mert Budapesten és környékén kívül semmilyen eszközzel
sem rendelkeztem, amellyel a németek és a magyar belügyminisztérium közös tevékenységét keresztezhettem
volna.
Minél inkább közeledett azonban a németek végleges veresége, annál több esélyem nyílt, és lassan-lassan, ha csak
részben is, visszanyertem bizonyos cselekvési szabadságot. A nyár folyamán sikerült keresztü1vinnem, hogy zsi-
dókat mentesíthettem a „törvényes tilalmak és korlátozások alól”. Képzelhetı, hogy milyen nagyszámú kérelmet
terjesztettek elém, és én egyetlenegyet sem utasítottam el. Az elhurcoltakról azt állították, hogy munkatáborokban
dolgoztatják ıket. Csak július elején tudtam meg titkos hírhozó útján a szörnyő valóságot a megsemmisítı táborok
mőködésérıl. Csatay honvédelmi miniszter szóvá tette a dolgot a minisztertanácson, és azt követelte, hogy a
kormány kérjen errıl felvilágosítást a németektıl. A minisztertanács nem fogadta el ezt a javaslatot. Itt említem
meg, hogy az egyházak, ahogyan csak tudtak, még keresztlevelek kiállításával is igyekeztek a szorongatottakon és
üldözötteken segíteni. Ez az eljárásuk teljes összhangban volt a valódi közvélemény felfogásával. Mindaz, ami
történt, sértette népünk eleven jogérzékét, és erısen táplálta a németek ellen amúgy is megnyilvánuló ellenséges
hangulatot. Miklós fiam külön irodát rendezett be, mely a zsidóbizottsággal is állandóan kapcsolatot tartott fenn,
úgyhogy tájékoztatást kaptam az eseményekrıl, és alkalomadtán be is avatkozhattam.
Június végéig az elhurcoltak száma meghaladta a 400 000-et. Budapest úgynevezett „megtisztítására” terv
szerint augusztusban került volna sor. Itt 170 000 zsidót tartottak hivatalosan nyilván, és állítólag még 1 10 000-
et rejtegettek magyar barátaik. Összefogásukra és eltávolításukra Baky és Endre, a két belügyi államtitkár
rajtaütésszerő akciót tervezett. Erre a hírre az Esztergom mellett állomásozó páncéloshadosztályt Budapestre
rendeltem, és a budapesti csendırség parancsnokát utasítottam, hogy ha kell, erıszakkal akadályozza meg a
zsidók elszállítását. [...]

(Horthy Miklós: Emlékirataim)

A KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR TILTAKOZÓ KÖRLEVELE, 1944. JÚLIUS

[...] Hogyha pedig bárkinek veleszületett jogait, amilyenek:
jog az élethez, a vallás szabad gyakorlatához, a munkaszabadsághoz, a megélhetéshez, a magántulajdonhoz stb.
vagy a törvényes úton szerzett jogait akár egyes, emberek, akár egyes emberi közületek, akár magának az
államnak képviselıi, igazságtalanul csorbítják, vagy éppen elveszik. [...]
a magyar püspökök kötelességszerően felemelik tiltakozó fıpásztori szavukat és rámutatnak arra, hogy az említett
jogokat, nem az egyes emberek, nem is egyes emberi közületek, sıt nem is az állam képviselıi adták, hanem maga
az Isten, hogy tehát ezeket – a törvényes és jogerıs bírói ítélet esetét kivéve – igazságosan semmiféle  földi
hatalom nem csorbíthatja és el nem veheti, csak az Isten, vagy az, akinek Isten erre törvényhozói, bírói és
végrehajtói hatalmat adott, mert nincs hatalom, csak az Istentıl.
Ámde ezt az Istentıl nyert hatalmat csak igazságosan, vagyis Isten erkölcsi törvényeivel szabad gyakorolni, mert
igazságtalanságra és saját törvényének megszegésére Isten senkinek hatalmat nem adott, nem is adhatott. [...]

MÁRAI SÁNDOR LEÍRÁSA A NÉMET MEGSZÁLLÁS ALATT ÁLLÓ BUDAPESTRİL, 1944. SZEPTEMBER

A bomlási folyamat most már érzékelhetı, tapintható. Közlekedési eszközök nélkül, száz és százezer ember talpal
az utcán; sok útvonalon kirakatüveg nélkül, mintegy a szabadban árusítanak; felmegyek az orvosomhoz, az
elıszobában ad oltást, mert ablakredınyeit és ablaktábláit kitépte az éjszakai támadás; de errıl már senki sem
beszél. [...]
Pesti napok, amikor csodálom a várost. Pest nyugodt. Száznyolcvan kilométerrel arrébb, magyar városokban
lángol a háború; Pest körül árkokat ásnak. A kávéházak, eszpresszók, vendéglık, üzletek tele vendégekkel,
vásárlókkal. Még mindig kapni néhány helyen valódi babkávét, sok vendéglıben fıznek, s nem is drágán.
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 A város fecseg. Az oroszok Makón vannak, a Napóleon-arany felszökött kétezer ötszáz pengıre, a menekülı nyi-
lasvezérek vásárolják izgatottan az aranyat, a valutákat. A színházak megnyíltak, most mutatták be Shaw
„Candidá”-ját. [...]
 A Krisztina-város e zavaros idıkben barátságosan mőködik: a patikusnál kapok borjúhúst, a trafikosnál kapok
néha aszpirint, a főszeres ad minden héten száz Memphis-cigarettát és egy kávéüzletben ígértek tíz mázsa fát. Az
eszpresszóban kapni gyapjúharisnyát és Napóleon-aranyat; de mindkettı nagyon drága. [...]

(Márai Sándor: Napló, 1944-1945)

RÉSZLET FARAGHO GÁBOR VEZÉREZREDESNEK, A MOSZKVÁBA KÜLDÖTT MAGYAR FEGYVERSZÜNETI

DELEGÁCIÓ VEZETİJÉNEK ÁTADOTT ELİZETES FEGYVERSZÜNETI JAVASLATBÓL, 1944. OKTÓBER 8.

[...] Magyarország köteles kiüríteni minden csehszlovák, jugoszláv és román területet, amelyeket 1937. december
31-i állapot óta szerzett és birtokában tart, köteles visszavonni az összes magyar csapatokat és köztisztviselıket. A
kiürítésnek tíz napon belül meg kell történnie. Kezdı idıpontnak az a nap számít, amikor a magyar kormány meg-
kapta a nyilatkozatot. A kiürítés megfigyelésére és ellenırzésére a három szövetséges kormány szövetségközi
bizottságot küld Magyarországra, orosz elnöklet alatt. Magyarország kötelezi magát, hogy Németországgal
minden összeköttetést megszakít, azonnal megüzeni Németországnak a háborút, a szovjet kormány pedig kijelenti,
hogy ehhez csapataival kész segítséget nyújtani. [...]

HORTHY M IKLÓS KIÁLTVÁNYA , 1944. OKTÓBER 15.

[...] Ma már minden józanul gondolkodó elıtt kétségtelen, hogy a Német Birodalom ezt a háborút elvesztette. A
hazájuk sorsáért felelıs kormányzatok le kell, hogy vonják ennek következményeit, mert amint azt a nagy
államférfi, Bismarck is mondotta: „egyetlen nemzet sem köteles feláldozni magát szövetségesének oltárán”.
Történelmi felelısségem tudatában meg kell, hogy tegyek minden lépést abban az irányban, hogy a további
felesleges vérontást elkerüljük. Olyan nép, amely egy már elvesztett háborúban szolgalelkőséggel idegen érdekek
védelmében utóvédharcok színterévé engedné tenni apáitól örökölt földjét, elvesztené a világ közvéleménye elıtt
megbecsülését.
Szomorúan kell megállapítanom, hogy a Német Birodalom a szövetségi hőséget a maga részérıl velünk szemben
már régen megszegte. Már hosszabb idı óta a magyar haderınek egyre újabb és újabb részeit kívánságom
ellenére az ország határain túl vetette harcba. Ez év március havában pedig a Német Birodalom vezére, éppen a
magyar haderı visszahozatalára irányuló sürgetéseim folytán tárgyalásra hívott Klessheimbe, és ott közölte
velem, hogy Magyarországot német csapatok szállják meg, és tiltakozásom dacára ezt foganatosította azalatt, míg
engem odakint visszatartottak. Egyidejőleg az országba benyomult a német politikai rendırség is, és letartóztatott
számos magyar állampolgárt, köztük a törvényhozó testület több tagját, valamint akkori kormányom
belügyminiszterét, és a miniszterelnök is csak úgy tudta a letartóztatást elkerülni, hogy egy semleges követségre
menekült.
A Német Birodalom vezérétıl kapott ama határozott ígéretre, hogy ha olyan kormányt neveznek ki, amely a
németek bizalmát bírja, megszünteti a magyar szuverenitást ért sérelmeket és korlátozásokat, kineveztem a
Sztójay-kormányt.
A németek azonban nem tartották be ígéretüket. A német megszállás védelme alatt a Gestapo az általa e téren
másutt is követett módszerek alkalmazásával kezébe vette a zsidókérdésnek az emberiség követelményeivel
ellenkezı, ismert módon való kezelését.
Amidın a háború az ország határaihoz közeledett, sıt azt át is lépte, ismételten megfelelı segítséget ígértek a
németek, de ezt az ígéretüket sem tartották meg az ígért módon és mértékben. Az ország területét
visszavonulásaik alkalmával fosztogatások és rombolások színterévé tették. [...]
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Elhatároztam, hogy a magyar nemzet becsületét megırzöm a volt szövetségessel szemben is, amidın az a
kilátásba helyezett megfelelı katonai segítség helyett a magyar nemzetet legnagyobb kincsétıl, szabadságától,
függetlenségétıl akarja végleg megfosztani. Ezért közöltem a Német Birodalom itteni képviselıjével, hogy
ellenfeleinktıl elızetes fegyverszünetet kérünk, s velük szemben minden ellenségeskedést beszüntetünk. Bízva
igazságérzetükben, velük egyetértésben kívánom a nemzet jövı életének folytonosságát és békés céljai
megvalósítását biztosítani. A honvédség elöljáróit megfelelıen utasítottam, ezért a csapatok esküjükhöz híven,
egyidejőleg kibocsátott hadparancsom értelmében az általam kinevezett parancsnokoknak kötelesek
engedelmeskedni.
Minden becsületes magyar embert pedig felhívok, hogy kövessen a magyarság megmentésének áldozatos útján!

Horthy Miklós

A SIKERTELEN KIUGRÁSI KÍSÉRLET, 1944. OKTÓBER 15.

[...] Kiléptünk a kormányzó dolgozószobájából. Épp ebben a pillanatban hallhattuk a szárnysegédnél felállított
rádiókészüléken az államfı proklamációját. Elıhozattam az írott szöveget, és megállapítottam, hogy a tegnapi
tervezet változatlan maradt. Kivéve egy kitételt, éspedig, hogy hadiállapotba kerülünk Németországgal.
Döbbenetes megállapítások hangzottak el a jól ismert szövegben. Valamennyi találó igazságokat tartalmazott,
mégsem állt arányban erıviszonyainkkal. Legelıször is arra gondoltam, hogy ilyen hangot csak az erısebb
használhat. A jóformán változatlan szöveg közlése úgy történt, hogy Ambrózy [a kormányzó kabinetirodájának
vezetıje] hívatta Hlatky államtitkárt, és utasította, hogy a proklamációt azonnal közölje a rádió. Éles tekintetével
Hlatky azonnal látta, hogy én a szöveget nem ellenjegyeztem. Észrevételét nyomban közölte. Ambrózy azonban
legfelsıbb utasításra hivatkozott, mondván: Hlatky ezzel ne törödjön, és siessen. Az államtitkár ilyen értelemben
járt el.
Ma sem tudom, milyen okból maradt el a miniszterelnöki ellenjegyzés [Horthy Miklós proklamációjából]. Joggal
gondolhattam, hogy a proklamációra egyáltalán nem kerül sor, hiszen erröl15-én nem volt már szó. így nem jutott
eszembe, hogy reklamáljam (pedig ez lett volna a helyes). Egyébként sem sikerült a kormányzóhoz jutnom a
koronatanács megkezdése elıtt. Ambrózy viszont tisztában volt azzal, hogy erıviszonyainkat mérlegelve, én a
szöveg hangnemét túlzottnak tartom. Lehetséges, hogy – talán kormányzói intézkedésre – ezért akartak engem
megkerülni. Az elgondolás teljességgel helytelen volt, a döntı lépés következtében felmerült felelısségét nekem
kellett vállalnom. 5 ezt vállaltam is. Hennyeynek [altábornagy és külügyminiszter] azonban megjegyeztem, hogy
eddig két olyan hiba történt, ami feltétlen a németek malmára hajtotta a vizet: ifj. Horthy Miklós kalandja [a
kormányzó fia Tito követeivel kívánt tárgyalni, de a Gestapo elrabolta] és a proklamáció szövegezése. Nem
tartom kizártnak, hogy a két incidens nélkül Horthy és kormánya egyszerőbben bonyolította volna le a
fegyverszünetet, egyáltalában sok minden másképp – szerencsésebben – alakulhatott volna. Másrészt igaz, hogy a
nemzethez intézett felhívás erıs hangja a külföld felé nem tévesztette el hatását. Igazság szerint ez volt a
proklamáció elsırendő célkitőzése. [...]

(Lakatos Géza miniszterelnök emlékirataiból)

A legnagyobb zavart a harctéren küzdı csapatok között a kiáltvány okozott: nem kaptak felülrıl utasítást, hogy
mit kell tenniük. [...]  E bonyolult helyzetben a hadseregparancsnokok önálló elhatározásra kényszerültek, és
aszerint kísérelték meg végrehajtani a kormányzó szándékát, ahogy azt helyzetük szerint a legjobbnak gondolták.

(Dálnoki Veress Lajos, a 2. magyar hadsereg parancsnokának naplójából)

Várom a kinevezéseket. Semmi. Hát akkor a csapatok engedelmeskedni fognak nyilas érzelmő és németbarát
parancsnokaiknak? Hol maradnak a szembefordulásra vonatkozó utasítások, hol marad a frontcsapatok részére a
parancs: megnyitni az arcvonalat a szovjet csapatok elıtt? És egyáltalán micsoda ostobaság rádión keresztül
beharangozni mindent, mielıtt még valamit cselekedtek volna. Azonnal éreztem, hogy ez a „kiugrás” kudarcra
van kárhoztatva. Éreztem, hogy a Kormányzó elvesztette a játszmát. [...]

(Kádár Gyula, a vezérkar kémelhárítása vezetıjének emlékirataiból)
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A NYILAS HATALOMÁTVÉTEL A SAJTÓ TÜKRÉBEN, 1944. OKTÓBER 16.

Szálasi Ferenc kormányzói jogkörrel átvette az államügyek vezetését Kormánytanácsot alakított, melynek tagjai
Beregfy Károly vezérezredes, Rajniss Ferenc és Csia Sándor.

A kormány elsı számú kiáltványa a nemzethez

Nemzetünk elhatározta erıinek totális mozgósítását, a régi rendszer gyökeres felszámolását, és a magyar nemzeti
szocializmus politikai, gazdasági, és társadalmi rend beállítását.
A kitőzött célok elérése 'és a szükséges intézkedések megtétele érdekében a parancsoló szükség folytán és a felelısség teljes
tudatában a hatalmat SZÁLASI FERENC és az általa vezetett Nyilaskeresztes Párt és a Hungarista Mozgalom vette
át. E nagy jelentıségő döntést megelızı idıkben olyan vezetés állt az ország élén, amely képtelen volt
nemzetünket a gyızelem felé vezetni, az államvezetést klikkérdekeinek érvényesítésére használta fel, a dolgozó
népet elnyomta, és méltatlan sorba süllyesztette, a szocializmus megvalósítását mesterségesen akadályozta, a
nacionalizmus tisztaságával a legteljesebben visszaélt. Ez a vezetés a legutóbbi idıben a nemzet megkérdezése
nélkül, a nemzet akarata ellenére olyan veszélyes politikai játékba kezdett, amely ellenség elıtt való szégyenletes
viselkedés folytán Olaszország és Románia sorsára igyekezett juttatni és hitvány árulással a végpusztulásba
akarta dönteni nemzetünket. Ettıl a szégyenteljes lépéstıl és ennek végzetes következményeitıl kellett
nemzetünket megmenteni, és a hatalmat a legteljesebb felelısséggel az árulók kezébıl kiragadni. [...]

Kormányzói felhatalmazás Szálasi Ferenc részére

A Kormányzó Úr visszavonult az államügyek vitelétıl, és tudomásul vette Lakatos Géza miniszterelnök és
kormánya lemondását.
A rendkívüli intézkedéseket követelı helyzetre és körülményekre tekintettel hozzájárult ahhoz, hogy az államfıi
kérdés rendezésére háromtagú kormányzótanácsot s a kormányzótanács megalakításáig, valamint az államfıi ha-
talom gyakorlására vonatkozó javaslatnak elıterjesztése és törvényes formák közt történı elfogadása idıpontjáig
m. kir. miniszterelnöki minıségemben ideiglenesen a kormányzói jogkört is gyakoroljam, nehogy a késedelembıl
Nemzetünkre és Hazánkra súlyos kár és veszedelem származzék.

Szálasi Ferenc s. k

(Esti újság, 1944. október 16.)

A NYILAS HATALOMÁTVÉTEL A TÖRVÉNYHOZÁSBAN , 1944. ÉVI X. TC.

1. § Az országgyőlés tudomásul veszi, hogy vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzói tisztérıl az 1944. évi
október hó 16. napján lemondott.
2. § Az országgyőlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy vitéz nagybányai Horthy Miklósnak a kormányzói
tisztrıl való lemondása óta Szálasi Ferenc m. kir. miniszterelnök ideiglenesen a kormányzói jogkört is
gyakorolja.
3. § Az országgyőlés a kormányzói tiszt betöltését elhalasztja, s a kormányzói tiszt betöltéséig az államfıi teendık
ellátását Szálasi Ferenc m. kir. miniszterelnökre bízza, akit a „Nemzetvezetı” cím illet meg.
4. § A Nemzetvezetı az országgyőlés elıtt – a két ház haladéktalanul összehívandó együttes ülésén – esküt tesz. Az
eskü szövege a következı: „Én, Szálasi Ferenc nemzetvezetı, esküszöm az élı istenre, hogy Magyarországhoz hő
leszek, törvényeit, régi, jó és helybenhagyott szokásait megtartom, és másokkal is megtartatom, függetlenségét és
területét megvédem, nemzetvezetıi címemet az alkotmány értelmében, az országgyőléssel egyetértésben, a felelıs
minisztérium által gyakorlom, és mindent megteszek, amit az ország javára és dicsıségére igazságosan
megtehetek. Isten engem úgy segéljen!”
5. § A nemzetvezetıt a kormányzói jogkörben foglalt összes jogok megilletik. [...]



Forrásgyőjtemény a második világháború történetéhez 1939 – 1945
© Történelem Munkaközösség 2009

53

A DUNÁNTÚL KATOLIKUS PÜSPÖKEINEK LEVELE SZÁLASIHOZ, 1944. OKTÓBER

Miniszterelnök Úr!

Alulírottak, mint a Dunántúl fıpásztorai, magyar fıpapi felelısségünk tudatában arra kérjük Miniszterelnök
Úron keresztül Magyarország sorsának mostani intézıit, hogy a még ép Dunántúlt ne vessék oda visszavonulási
harcok martalékának, mert ezzel. a magyar haza utolsó darabja és vele a magyar jövı és felépülés utolsó
reménye is odavész.
Két hatalmas hadsereg álló és mozgó harcának színhelye lesz ez az országrész. Elpusztul a 3 441 853 fınyi
törzslakosság, a többi országrész számba sem vehetı rengeteg idemenekültje; a gyönyörő városok, falvak,
felbecsülhetetlen vagyon, történelmi érték, a legutolsó élelmiszerkészlet. Ez annál inkább várható, mivel a harcok
közt történı kiürítés és bevonulás egyre elkeseredettebb lesz, a felperzselés és vérszomj is egyre nı. A maradék
lakosságra éhhalál, épületek híjával fagyás, ragályos betegségek egész raja vár, hiszen a Dunántúl orvoskörei
nagyrészt betöltetlenek.
Ha Budapest kiürítésével annak egymillió százhatvanezer, illetıleg, Nagy-Budapestet véve másfélmilliónál több
lakosa, a Felvidék, a Duna-Tisza-közének és Délvidéknek menekülıi itt zsúfolódnak, a pusztítás még
borzalmasabb a felelısség még irtózatosabb lesz.
Vajon az a remény, hogy a rendszerváltozás megfordítja a hadi helyzetet, megvalósult-e már? Vajon az elmúlt két
hét alatt Magyarország még meg nem szállt területe nagyobb lett-e? Mi örülnénk, ha azt írhatnók, hogy áll a
Haza legalább az október 15-i határok között.
Vajon kétheti tapasztalat és áttekintés birtokában fenntartható-e az erkölcsi felelısség mérlegén az az álláspont,
hogy megsemmisítünk vagy megsemmisülünk? A vagy éppen a mi kezünkbıl várható a megsemmisítı csapás
egyetlen kiépített védelmi vonal nélkül, védtelen határokkal, felszereletlen honvédséggel. megtépett, visszavonuló
támogatókkal, egyre elırehaladó hadakkal szemben? Amennyire csak a vágyak birodalmába tartozik a mi
világhatalmat összemorzsoló harci teljesítményünk 1944 ıszén-telén, annyira közeli a vagy-vagy másik
eshetısége: a mi megsemmisülésünk. Muhi, Mohács, Majtény, Világos, Trianon után volt feltámadás, de a
megsemmisülésbıl nem lesz.
Egyén feláldozhatja magát a nemzetért, tízezrek és tízezrek ebben a világháborúban is hısökként haltak meg
nemzetünkbıl hazánkért: de a nemzetet öngyilkosságból odavetni csak úgy elvbıl nem lehet. A felelısség és
lelkiismeret nem engedi.
Ha az volna a kérdés, honnan vesszük a jogot, hogy szavunkat felemeljük, emelt fıvel válaszolunk: magyarok
vagyunk, elszakíthatatlan sorsközösségben élünk és akarunk élni a nemzettel. A törvényhozásnak, az
országvezetésnek vagyunk Istentıl rendelt tényezıi.
A felmerült élet-halálkérdés ma már nem politikai, hanem mindent megelızıen erkölcsi, ezért nemcsak
szólhatunk, de kötelességünk is a lelkiismeret, a történelem és az Úristen ítélıszéke elıtt a felelısségre rámutatni
a Dunántúl három és félmillió lakosa nevében. Abban a reményben, hogy komo1y szavunk komoly mérlegelésre
talál, vagyunk Miniszterelnök Úrnak hazafias tisztelettel:

1944. évi október hó 31-én

Shvoy Lajos s. k.
székesfehérvári megyéspüspök

Apor Vilmos s. k.
gyıri megyéspüspök

Mindszenty József s. k.
veszprémi megyéspüspök

Kelemen Krizosztom s. k.
pannonhalmi fıapát
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A NYILASURALOM OKOZTA KÁROK MÉRTÉKÉRİL

A magyarországi hadmőveletek befejezése után egy esztendıvel a Pénzügyminisztérium a szakminisztériumoktól
kapott adatok alapján összesített kimutatást készített a németek és a nyilasok által külföldre hurcolt magyar
javainkról.

E kimutatás jelentısebb tételei:

A NÉMETEK ÉS A NYILASOK ÁLTAL KÜLFÖLDRE HURCOLT KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK:

KÖZÚTI GÉPJÁRMŐVEK VASÚTI KÖZLEKEDÉS HAJÓZÁS

Jármő megnevezése Mennyiség (db) Jármő megnevezése Mennyiség (db) Jármő megnevezése Mennyiség (db)

személygépkocsi 26 000 mozdony 793 személyhajó 13

tehergépkocsi 5 600 motorkocsi 20 vontatóhajó 28

motorkerékpár 30 000 személykocsi 2 058 csavargızös 66

- - teherkocsi 33 481 uszályhajó 111

- - - - tengerjáró hajó 3

Összesen: 61 600 Összesen: 36 352 Összesen: 221

EGYÉB VESZTESÉGEK:

Gyáripar: Részben elhurcolták 415 gyár, üzem és mőhely berendezését. [...]

Kereskedelem: Elhurcolták 267 kis- és nagykereskedelmi vállalat áruraktárát, 510 millió pengı értékben (1938-
as árakon), továbbá a nemzeti alapmértékeket (platina-irídiumból készült súly- és méter prototípusok, együttes
súlyuk 5 kg, értékük egyen1ó kb. 35 kg színarany értékével).

Egészségügy: 2500 vagon honvédelmi egészségügyi berendezést (kórházi felszerelések, gyógyszerek stb.), ezen
kívül 25 polgári kórház és gyógyintézet felszerelését vitték el.
A Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá tartozó szervektıl 7940 tonna gépet, gépalkatrészt, vas- és faanyagot,
üzemanyagot, ruházati anyagot stb. hurcoltak el.

Elvitték ezen kívül:
- a rendırség és a csendırség felszerelésének nagy részét;
- a városok, vármegyék és községek tulajdonát képezı nagy mennyiségő készpénzt, írógépet, kórházi

felszerelést, teher- és személygépkocsikat;
- a miskolci és pécsi zálogházból az ékszereket (6,5 kg arany, 385 kg ezüst);
- 205 tétel szırmét, szınyeget, írógépet, fényképezıgépet;
- az Állami Pénzverdébıl 59 kg színaranyat, 2,5 kg platinahulladékot, 8 vagon ezüstöt, valamint 338 láda

ezüstérmét, 455 láda ezüsttömböt;
- a Magyar Nemzeti Bankból egyebek között 42 kg rúdaranyat.

(Források: Dokumentumok a XX. század történetéhez)
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JELENTÉSEK, BESZÁMOLÓK A ZSIDÓK HELYZETÉRİL 1944 – 1945 FORDULÓJÁN

Veesenmayer birodalmi megbízott távirata a német külügyminisztériumhoz:

1944. október 28.
1. A zsidók összlétszáma Magyarországon folyó évi március hó 19-i határnappal kereken 800 ezer volt.
2. Birodalmi területre már elszá1lítva kereken 430 ezer.
3. Honvédségi zsidó munkaszolgálatban jelenleg kereken 150 ezer. 4. Budapest területén kereken 200 ezer.

Veesenmayer

Raoul Wallenberg svéd követségi titkár jelentése a magyar zsidók helyzetérıl:

Budapest, 1944. december 8.
A legutolsó jelentés óta a magyar zsidók helyzete tovább rosszabbodott. Valószínőnek látszott, hogy mintegy 40
000 zsidót, közülük 15 000 munkaszolgálatos férfit, 25 000, mindkét nembeli személyt lakásán, vagy az utcán
elfogtak, és kényszerítettek, hogy gyalog Németországba meneteljenek. A megteendı távolság mintegy 240
kilométer. Az idıjárás, amióta megkezdıdtek a halálmarsok, hideg és esıs. [...] A menetelıket, amennyiben nem
tudtak továbbmenni, agyonlıtték. A határon Eichmann, az SS-különítmény parancsnoka ütlegekkel és bán-
talmazásokkal fogadta, és a határerısítésnél sáncmunkára fogta be ıket. [...]
A zsidókat központi gettóba szorították össze, amelyben 69 000 zsidót kívánnak elhelyezni – valószínőleg azonban
még többet –-, továbbá 17000 személyt idegen gettóban, amelynek azonban máris 33 000 lakója van, ebbıl 7000
svéd házakban, 2000 vöröskeresztes házakban és 23 000 svájci házakban.
Deportációra és a központi gettóba a svájci és a vatikáni védettek ezreit hurcolják el. A gettóban 4-12 zsidó lakik
szobánként. [...]
A zsidók között ez eddig nem túl nagymérvő vérhasjárvány tört ki. [...] A zsidókat általánosságban immáron igen
nagymértékben kirabolták, mert az átköltözésnél csak annyit vihettek magukkal, amit maguk tudtak cipelni. Az
élelmezési helyzet rövidesen katasztrofális lesz. [...]

Élet a pesti gettóban:

December közepén a sárga csillaggal megjelölt házakból mintegy 70-80 ezer zsidót, fıleg gyerekeket, nıket és
idısebb férfiakat a deszkapalánkkal elzárt gettóba kényszerítették, melyet a Nagyatádi Szabó utca, a Dohány
utca, a Király utca és a Síp utca határolt. E területrıl az ún. árjákat kiköltöztették, Budapest területén másutt csak
a semleges követségek „védett” házaiban lakhattak zsidók.
A gettó egyik lakója beszélte el:
„18-20-an laktunk egy-egy kicsiny szobában. Főtésrıl – bár kemény hidegek voltak – szó sem lehetett. Az
élelmezés kérdését a gettót irányító zsidó-szakács úgy oldotta meg, hogy háztömbönként, késıbb házanként,
közös konyhát állítottak fel. A napi étkezés leves és tíz deka kenyér volt. [...]
Óriási mértékben megnövekedett a halandóság. Az éhhalál mellett a bombatámadások és a járványok szedték
napról napra áldozataikat. [...]
Naponta 10 és 12, késıbb fél 2 és fél 4 óra között hagyhattuk ellakásunkat. ilyenkor hallottuk egymástól a
különbözı értesüléseket, hogy a gettót a németek már aláaknázták, melyik házban mészárolták le az ott lakókat,
de azt is, hogy az oroszok Budapest határánál harcolnak. [...]
A belsı élet rendjét a zsidótanács által megszervezett zsidórendırség irányította. Ók szedték össze azokat az
embereket, akiket a németek reggelenként munkára igényeltek.”
Hozzátehetjük: a németek a gettóbeli munkásoknak soha nem adtak enni: étlen-szomjan dolgoztatták napestig.
[...]
A nyilas különítmények nap, nap után betörtek a gettóba, raboltak, gyilkoltak. [...]
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ADATOK A MAGYAR HOLOCAUST TÖRTÉNETÉHEZ

A ZSIDÓ NÉPESSÉG MAGYARORSZÁGON, 1938 – 1941

LÉLEKSZÁM %

Trianoni Magyarország 400 980 4,3

Felvidék 77 000 7,3

Kárpátalja 80 960 11,6

Észak-Erdély 151 125 5,9

Délvidék 14 242 1,4

Összesen 725 007 4,9

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA, 1941 – 1945

LÉTSZÁM, A LÉTSZÁMVÁLTOZÁS OKA
ÖSSZESEN

(EZER Fİ)
EBBİL A VIDÉKIEK

ARÁNYA (%)

Az 1941. évi népszámlálás szerint izraelita vallású 401 56

Az 1941. évi népszámlálás szerint izraelita vallású, de zsidónak
tekintendı (1939: IV. tc., 1941: XV. tc. alapján)

90 30

A magyarországi zsidók összlétszáma 1941-ben 491 49

Munkaszolgálatos veszteség, 1941 – 1944. március 19. 25 50

Az 1941. júliusi deportálás 5 40

A német megszállás alatt deportáltak, megöltek, meghaltak 328 68

A német megszállás alatt külföldre menekültek 3 33

Deportálásból visszatért 1945. december 31-ig 65 69

Az elhurcoltak és a visszatértek közötti különbség 263 67

A magyarországi zsidóság lélekszáma 1945. december 31-én 195 26
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BETHLEN ISTVÁN EMLÉKIRATAIBÓL , 1944

[...] feltéve, de meg nem engedve, hogy Németország a háborút mégis megnyerhette volna, teljesen kizártnak volt
eleve tekinthetı, hogy Németország a megnyert háború után akár Romániát, akár Szlovákiát vagy
Horvátországot, amelyek neki szövetségesei voltak a háború idején és vele éppúgy együtt harcoltak a gyızelem
kivívásáért, mint Magyarország, a békekötéskor avval jutalmazhatta volna meg, hogy tılük további területeket
elvegyen Magyarország javára. Ez erkölcsileg is lehetetlen lett volna, de Németország ettıl eltekintve ezt soha
nem is tette volna meg, mert Hitler politikája a Duna-medencében sohasem irányult arra, hogy Szent István
birodalmát, amelyben a magyar faj a vezetı tényezı, újból felépítse és e réven domináló tényezıvé tegye a Duna
völgyében, hanem arra, hogy ezen a területen élı népfajok kölcsönös erıviszonyai egyiknek se billenjenek a
javára, kölcsönös rivalitásuk fennmaradjon, és e réven Németország domináló szerepe az összes fölött
állandósíttassék.
Az a gondolat, hogy a mai Németország ég a vágytól, hogy Magyarországból újra egy 21 milliós, erıs államot
alkosson, amely mint hő csatlósa helyette majd rendben tarja a Duna-medencét, azokhoz az együgyő politikai
illúziókhoz tartozik, amelyekkel kávéházi politikusaink vagy a náluk még naivabb nyilasaink szeretik áltatni a
jóhiszemő magyarokat, holott ha kissé szemügyre vennék, hogy mit is tett Németország az utolsó 10-15 évben
Magyarországgal kapcsolatban, hamarosan kijózanodhatnának ezekbıl a mérges illúziókból. [...]

A SZOVJET VÖRÖS HADSEREG FELHÍVÁSA A MAGYAROKHOZ, 1944. OKTÓBER 27.

MAGYAROK!
A Vörös Hadsereg csapatai az ellenség üldözése közben magyar földre léptek.
Amikor a Vörös Hadsereg magyar területre lép, nem az a cél vezérli, hogy annak bármely részét elfoglalja, vagy
hogy megváltoztassa Magyarország jelenlegi társadalmi rendjét.
A szovjet csapatok bevonulását Magyarország területére kizárólag az a katonai szükségszerőség teszi
elkerülhetetlenné, hogy a német csapatok és a Németországgal szövetséges Magyarország hadereje továbbra is
ellenáll.
A Vörös Hadsereg teljesíti Legfelsıbb Hadvezetıségének azt a parancsát, hogy az ellenséges csapatokat azok
teljes megveretéséig és fegyverletételéig üldözze.
A hitlerista rablók és magyar bérenceik rémisztgetnek benneteket a Vörös Hadsereg bevonulásával
Magyarországra. Semmi okotok a félelemre!
A Vörös Hadsereg nem mint hódító jött Magyarországra, hanem mint a magyar nép felszabadítója a német-
fasiszta iga alól.
A Vörös Hadseregnek nincs más célja, mint az, hogy összezúzza az ellenséges német hadsereget, és
megsemmisítse Hitler-Németország uralmát az általa leigázott országokban.
A szovjet katonai hatóságok nem szándékoznak Magyarország mai társadalmi rendjén változtatni, és a maguk
rendjét meghonosítani az általuk elfoglalt területeken. A polgárok magántulajdona érintetlen marad, és a szovjet
katonai hatóságok védelme alatt áll. A helyi hatóságok és a helyi önkormányzat összes szervei, amelyek a Vörös
Hadsereg bevonulásáig mőködtek, helyükön maradnak.
POLGÁROK!
A Vörös Hadsereg Parancsnoksága felszólít benneteket, hogy ırizzétek meg nyugalmatokat, tartsatok rendet, és
teljesítsétek pontosan a szovjet katonai hatóságok által a háborús viszonyok figyelembevételével kibocsátott
rendeleteket!
Maradjatok helyeteken, és folytassátok békés munkátokat. Gondoskodjatok az ipari, kereskedelmi, községi és
egyéb üzemek, valamint a hatóságok zavartalan mőködésérıl!
FÖLDMŐVELİK, FÉRFIAK ÉS ASSZONYOK! Járjatok nyugodtan dolgotok után! Munkások és iparosok! Bátran
folytathatjátok munkátokat a gyárakban és mőhelyekben!
Kereskedık és vállalkozók! Intézzétek ügyeiteket minden aggodalom nélkül!
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TISZTVISELİK! Biztosítsátok valamennyi hivatal és gazdasági ág zavartalan mőködését!
A lelkészek és hívık akadálytalanul végezhetik vallásos szertartásaikat.
MAGYAROK!
Hitler-Németország elvesztette a háborút. A német-fasiszta hadsereg helyzete reménytelen, az összeomlás elıtt
áll.
Segítsétek mindenben a Vörös Hadsereget! Siettetitek ezzel a német-fasiszta hadsereg összezúzását. Ezzel pedig
közeledik az óra, amikor a háború magyar földön véget ér, és a német rablókat végképpen kiőzzük országotokból.

A Vörös Hadsereg Parancsnoksága

BUDAPEST OSTROMA, 1944. DECEMBER – 1945. FEBRUÁR

Részletek egy kisgyermek ostromnaplójából:

1945. 1. 30. – Éjjel 2 elıtt 20 perccel felébredt mindenki. A szétlıtt ajtón keresztül németek mentek be a lakásba.
Parancsnokuk az eléjük sietı Apácskát megnyugtatta, hogy semminek nem lesz semmi baja. 2 órakor lovakat
vezettek a lakásba. 19 lovat. Minden reng természetesen az óvóhelyen. Édesapám és Édesanyám annyira el
vannak keseredve, hogy semmi, de semmi nem érdekli ıket.
1945. 1. 31. –  A katonák ma két lovat lıttek agyon. Az egyik ló a Vérmezınél esett el. Szereztem tılük lóhúst.
Délben a speiz ajtót feltörve találtam. Megint nagyot üvöltöttem velük. Mindegyik a másikra tolja. Délután a
legértékesebb orvosi könyveket a lovak alá szórva találtam. Amit lehetett összeszedettem velük. Majdnem sírtam a
dühtıl. Utálom ezt az egész ronda nációt  [...] A lovak lerágták az ablakdeszkákat. A bútorokat megrágják.
1945. II. 3. – [...] Annak a katonának, aki betört hozzánk és Apácskával birkózott egy akna elvitte a bal kezét. Az
Isten mindenkit megver, aki velünk szemben rosszul viselkedik. ... Azt is beszélték, hogy az oroszok a németeknél is
rosszabbak, de nem hisszük [...] Megint jönnek a Ju-k. Kivilágítják ıket. Lınek rájuk. Nagyon szép.
1945. II. 7. – Itt a front. Az emeleti két erkélyre géppuskát szerelnek fel. Az én szobámba gépágyút akartak
elhelyezni Istenke állatai. Az egyik némettel beszélgettem, az elıszobában, amikor az ajtó elıtt akna robbant és a
német összeesett. Az egyik repesz finoman lenyírta az ujjait tövig. Üvölt szegény. A kertben levı hasábfáinkat
széthordják, abból építik az ablakokba a barikádot. Bútorokat is az ablakba rakják. Míg ık az egyik szobában
építenek, én a másikban bontok. Hordom vissza a bútorokat.
Úgy határoztunk maradunk, mert ahogy Nagyapa mondotta „E ház alatt éltünk, e ház alatt halunk meg vagy
maradunk meg.” Szóval most kezd érdekes lenni. Ami eddig volt az csak csalás volt
1945. II. 9. –Velünk szemben már a pályatesten is vannak oroszok a vonat kerekei alól lınek. Reggel fél 9. A
pince feljáratánál állok. Az elıbb érkezett 17 német a ház védelmére. Van közöttük angol származású SS is. 5-en
itt állnak mellettem. Közben írok. Nem beszélgetünk. Nagyon idegesek. Egyik cigarettát a másik után szívják. A
kezük remeg. Géppisztoly táraikat töltik fel... Már eddig ketten kérték, hogy átöltözhessenek civilbe. Az emeleten
ott lehet, azt nem engedjük, hogy az óvóhelyen öltözzenek. [...] A házban még egy ló döglött meg. A falak
embermagasságig véresek, lóvéresek.
1945. II. 10. – Negyed 10. Az egyik katona a szalonablakon leselkedett ki (a kis kíváncsi) lelıtték. Fejlövést
kapott. Amikor a szalonban jártam és az ablak alatt, ahol ıt kilıtték átbújtam (mivel mutatkozni nekem sincs
kedvem) belenyúltam véletlenül a földön szétfolyt agyvelıs vérbe. Ebéd közben jutott az eszembe, hogy még azóta
nem mostam kezet. Azért ettem nyugodtan tovább. Kezet mosni luxus. Már az óvóhely feljáró felıl is lınek.
Ilyennek képzeltem a háborút. Most már nagyon unom. Nagyon aknáznak. A házmester lakásában már négy hulla
fekszik.
1945. II. 12. –  Felmentem a lakásba. Siralmas dolog a szobákon végig menni. 8 döglött ló van a lakásban. Falak
embermagasságig vörösek a vértıl. Tele van minden trágyával és törmelékkel. A padlás födéme egy szoba
nagyságnyi helyen leszakadt. Minden ajtó, szekrény, bútor, ablak széjjeltörve. Nincsen ép darab. Vakolat alig
van. A ház elıtt elhagyott német trénkocsik. [...] Döglött lovakon sétál az ember. A lovak puhán rugalmasak. Ha
az ember ugrál rajtuk, akkor a lıtt sebeken véres buborékok keletkeznek és szörtyögnek.
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1945. II. 13. – Reggel oroszok jöttek. Pálinkát kerestek. Nem találtak, elmentek. Mindig több és több esetet
hallunk hogy az oroszok nıkkel erıszakoskodnak. [...] Pozsonyiék jönnek át d.u. és mesélték hogy náluk az
oroszok mindent elraboltak. Amikor az utcán voltam, egy orosz kezembe nyomott egy demizsont és el akart vinni.
Jött a szomszéd házmester, annak a kezébe nyomtam, így az orosz ıt vitte el. Kíváncsi vagyok, hova vitte. [...]

Részletek Polcz Alaine visszaemlékezéseibıl:

Hát hogy éltünk a pincében? Lıttek, állandónak lıttek. Hol ki, hol be. De este 6 órától 6 óra 10 percig mindig
tőzszünet volt. Ezt ma sem értem, hogy miért, és azt sem, honnan tudtuk, hogy tőzszünet lesz? De akkor
mindnyájan fölrohantunk, nık, gyerekek, férfiak, ki-ki letolta a nadrágját és végezte a dolgát.
Ilyen jelenetek zajlottak: „Maga marha, nem látja, hogy az én lábamra pisil?” [...] A pincében volt egy vödör víz,
mell ette füles bögre, mindenki azzal merített és úgy ivott. Én azt hittem, hogy az a bögre sötét színő, sötétkék
vagy sötétszürke.
 Aztán jóval késıbb, egyszer a napvilágnál láttam, hogy eredetileg fehér, a mocsok szürke rajta.
Egyeseknek volt ennivalója, mások fölmentek, mikor nem volt tőz, és valahonnan szereztek ennivalót. [...]
Az egyik öregasszony megsebesült, megkukacosodott a sebe [...] Próbáltam kezelni a sebét, de nem volt mivel.
Bórral tisztítottam ki, a kötést pedig a hóban mostam, aztán kinn hagytam a fagyon, hogy elpusztuljanak a
baktériumok. Akkor még nem tudtam, hogy a kukacok tisztítják a sebet, küszködtem ellenük, miközben fel nem
foghattam, hogy honnan kerülnek télen kukacok az ember testébe [...]
Késıbb rühesek lettünk. A tetőkhöz már úgy értettem, hogy tudtam, melyik nıstény, melyik hím, melyik terhes,
melyik jóllakott, melyik éhes. [...]
Azt tanácsolták, kenjük be magunkat petróleummal. Bekentük. A tetők nem riadtak el, a petróleum még
kegyetlenül csípett és büdösek is lettünk. Mosakodásról persze szó se lehetett.
Eleinte beszéltünk róla, hogy büdös a szánk, mert nem tudtunk fogat mosni. Aztán ilyesmi nem jutott már
eszünkbe, nem is éreztük. A mosakodás hiányát se. A pincében nyolcvan ember. A víz még inni se volt elég, s pár
nap alatt megszőnt az igényünk a mosakodásra. [...]

(Polcz Alaine: Asszony a fronton – részletek)

A SZOVJET MEGSZÁLLÁS – A SVÁJCI NAGYKÖVETSÉG JELENTÉSE A MAGYARORSZÁGI HELYZETRİL

A [szovjet katonák részérıl] a fosztogatás általános és alapos volt [...]. Voltak kis csoportok, amelyek az
értéktárgyakra szakosodtak, és mágneses detektorokkal kutattak arany, ezüst és egyéb fémek után. Idomított
kutyákat is használtak. [...] A bútorokat és nagyobb mőtárgyakat, amelyeket nem lehetett elvinni, gyakran
egyszerően elpusztították. Sok esetben a fosztogatás után fel is gyújtották az otthonokat, teljes pusztulást okozva
ezzel. [...] orosz katonák gyakran megállítanak járókelıket és megszabadítják ıket zsebeik tartalmától, fıleg
óráktól. Készpénzrıl, de még személyes okmányaiktól is.
[...] A bizonytalanságot még csak fokozza az az orosz gyakorlat, hogy a szükséges közmunkákhoz egyszerően úgy
biztosítják a munkaerıt, hogy megállítanak embereket az utcán vagy átkutatnak háztömböket, és onnan viszik el
munkára az embereket. [...] Ezek az emberek egy idı után rendszerint hazatérnek, de soha nincs lehetıségük
arra. hogy hollétüket közöljék hozzátartozóikkal. Például a jelenlegi közmunkaügyi minisztert, gróf Teleki Gézát,
és Budapest egyik polgármesterét elızetes értesítés nélkül elvitték munkára és csak két nap múlva találtak rájuk,
amikor egy orosz tiszt, akivel tudtak beszélni. végül is szabadon engedte ıket. [...] Gödöllı közelében nagy
koncentrációs tábor létesült, ahol mintegy 40 ezer internáltat ıriznek, és onnan ismeretlen céllal kelet felé
deportálják ıket. [...]
A nık elleni erıszak okozza a legnagyobb szenvedést a magyar lakosságnak. Ezek az erıszakoskodások annyira
általánosak – tízévestıl hetvenéves korig –, hogy csak kevés nı kerüli el en a sorsot Magyarországon. A nık
elleni erıszak idınként hihetetlen brutalitással történik. [...] A nyomorúságot még csak növeli az a szomorú tény,
hogy az orosz katonák között sok a beteg és Magyarországon teljességgel hiányoznak a gyógyszerek. [...]

(1945. március)
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A SZOVJETEK BEVONULÁSA SOPRONBA – MINDSZENTY JÓZSEF VISSZAEMLÉKEZÉSE, 1944. ÁPRILIS

Húsvét éjszakáján bevonult a Vörös Hadsereg Sopronba. A polgármester elızıleg értekezletet hívott össze a
felszabadítók méltó fogadásának az elıkészítésére. A székesfehérvári püspökkel és fivérével együtt engem is
meghívott, és mint felszabadult politikai foglyot, engem kértek fel szónoknak. Azzal a megokolással utasítottam el,
hogy a soproni hálát, ha van, soproni ajakkal illik kifejezni. Én itt idegen vagyok, akit Szálasi karhatalmilag,
akaratom ellenére hozatott ebbe a városba. A fogadásra nem mentünk el, de még a házból sem mozdultunk ki a
szovjet katonák leírhatatlan viselkedése miatt. [...]
Az elsı napokban az ablakhasadékon keresztül figyeltem meg a bolsevista lelkiség megnyilvánulásait és a
megszálló katonák tetteit, akik hol magányosan, hol csoportokban géppisztollyal ostromot indítottak a környezı
házak ellen. A kapukat, melyeket a megrettent lakók bezártak és betámogattak, úgy döntötték be. Bent a férfiakat
falhoz állították s úgy indultak a rejtegetett nık, bor, értékek és élelem felkutatására. Minden mozdítható érték
után kinyújtják a kezüket. Órákat, győrőket, nıi ékszereket leszednek a kézrıl, nyakról és kiemelnek a fiókokból
más értékekét a tulajdonos mellének szegezett géppisztoly segítségével. Sok haláleset történt, különösen a nık
védelmében. Napközben is, de éjszakánként még inkább hallom a megtámadott és elhurcolt nık sikolyát a
környékrıl. Részeg katonák szabad prédája lesz a város és környéke. A hadvezetés e szörnyőségeket nyilván azért
is engedélyezi, hogy a nemzetet porig alázva, teljes erkölcsi és anyagi romlásba döntse és azután nagyobb
sikerrel árulhassa a nyomorult nép megmentıjeként a Moszkvából hozott bolsevizmust.
A „felszabadulás” második napján, húsvét-hétfın ablakom alatt egy lovas kocsi áll meg, melyet magyar gazda
hajt hátulról és oldalról is nek. szegezett géppisztolyok csövei közt. A kocsin annyi fegyveres szovjet katona,
amennyi csak ráfér és a kocsi belsejében nagy gubancokban a fel szórt vegyes szerzemény. Más katonák pedig
rabolt lovakon kísérték a különös fogatot.
Megállnak és rövid tanakodás után kezdıdik a rabolt holmi elosztása. Minden darabot egyenkint felmutatnak,
hogy az érdekelt várományosok, szolgálati fegyverükkel ott feszengı, egyenruhás martalócok választhassanak
belılük. Törülközık, asztalkendık, asztalterítık, vánkoshuzatok, alsóruhák és más tárgyak libbennek a magasba.
Gyönyörő dolgok vannak közöttük, magyar nemzedékek ügyessége és szorgalma van megörökítve bennük és
rajtuk. Mennyi könnyes szem nézett a családi tulajdonnak e lélekkel készült drágaságai után! A legmagánabb
magántulajdon volt és hozzá, olyasmi, amit Marx és Lenin sem konfiskál el elvben és elméletben.
A magántulajdon elvben lopás, de gyızelem esetén jogos szerzemény, prémium. Egyre libbennek a szekérrıl a
fehér ruhák a. magasba. De úgy járnak a felülrıl engedélyezett bőnös magántulajdonnal, mint ahogyan a
fuldokló légy az addig letakart és számára váratlanul feltárult mézzel. Mivel az utolsó csomó ruhából nem jutott
mindenkinek, összevesznek. Két pártra szakadnak: a magántulajdonból kielégültek és a magántulajdon terén
megcsaltak táborára. Az ordítozó, részeg szóváltás egyre durvul. Aztán a. géppisztolyok a nyakból a kézbe
lendülnek. Lövéseket hallok. Visszahúzódom, s amikor újra kinézek, az ablakhasadékon keresztül látom, hogy a
magántulajdonba való visszahajlásnak lett két halottja és több sebesültje.
Jött bizonyos idı múlva az ilyen esetekre még józannak megırzött helyırség, mely eltakarította az egész
zsákmányt és a sebesülteket. Amint elindulnak, a szıttesekbıl lépten-nyomon hullonganak egyes darabok a
korábban mindig tisztán tartott soproni utca vastag szemetjébe.
A halottak ott maradtak a téren, ajkukon a magántulajdon mézédes ízével. Meghaltak a magántulajdon
védelmében a kommunizmus gyızelmének nagy farsangján.
A Vörös Hadsereg nyomában megérkeztek a magyar moszkoviták. Most Sopronban ezek plakátjai lepték és
borították el a házak falait. Kirítt közülük a földreform-rendeletet közlı plakát, mely szerint: Magyar földön nem
lesz többé szegény ember! Késıbb közölték velünk, hogy nemcsak a hirdetmények érkeztek orosz katonai autókon,
de magát a rendeletet is a Vörös Hadsereg teljhatalmú parancsnoka, Vorosilov hozta készen, és küldte meg a
megfélemlített ideiglenes debreceni magyar kormánynak.
Mindig sajnáltam, hogy nálunk legkésıbb az elsı világháború alatt nem valósult meg a földreform. Talán sok
minden másképp fordult volna nemzeti életünkben. Így a magyar nagybirtok 1920-ban nem cseh, román és szerb
tulajdonba kerül, hanem megmarad a magyar nép kezében. Ez a mostani, idegen megszállótól ránk parancsolt
földosztás azonban nem a nemzet érdekeit, hanem a megszálló hatalom pártpolitikai elınyét szolgálta.

(Mindszenty József: Emlékirataim)
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IV. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ SZÁMOKBAN

A hadszíntér területe:

A háború idıtartama:

A szovjet arcvonal hossza:

Az olaszországi arcvonal hossza:

A nyugat európai arcvonal hossza:

A részt vevı államok száma:

A mozgósítottak száma:

Az európai ellenállási mozgalomban részt vettek száma:

A háború során gyártott fegyverek
- harckocsik:
- lövegek:
- repülıgépek:
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A második világháború emberveszteségei 1939 – 1945 között
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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ EMBERVESZTESÉGEI ORSZÁGONKÉNT, 1939 – 1941

ORSZÁG
1939-ES

LAKOSSÁG

KATONAI

HALÁLOZÁSOK

CIVIL

HALÁLOZÁSOK

HOLOCAUST

ÁLDOZATAI

ÖSSZES

HALÁLOZÁS

HALÁLOZÁS

AZ 1939-ES

LAKOSSÁG

%-ÁBAN

Albánia 1 073 000 28 000 - 200 200 2, 63%

Ausztrália 6 998 000 39 400 700 - 40 100 0, 57%

Ausztria 6 653 000 - 40 500 65 000 105 500 1, 59%

Belgium 8 387 000 12 100 49 600 24 400 86 100 1, 02%

Brazília 40 289 000 1 000 1 000 - 2 000 0, 00%

Bulgária 6 458 000 22 000 3 000 - 25 000 0, 38%

Burma 16 119 000 22 000 250 000 - 272 000 1, 16%

Csehszlovákia 15 300 000 25 000 43 000 277 000 345 000 2, 25%

Dánia 3 795 000 2 100 1 000 100 3 200 0, 08%

Dél-afrikai Közt. 10 160 000 11 900 - - 11 900 0, 12%

Dél-Korea 23 400 000 - 378 000 - 378 000 1, 6%

Észtország 1 134 000 - 48 000 1 000 49 000 4, 62%

Etiópia 17 700 000 5 000 95 000 - 100 000 0, 6%

Finnország 3 700 000 95 000 2 000 - 97 000 2, 62%

Francia-Indokína 24 600 000 - 1 000 000 - 1 000 000 4, 07%

Franciaország 41 700 000 217 600 267 000 83 000 567 600 1, 35%

Fülöp-szigetek 16 000 000 57 000 90 000 - 147 000 0, 92%

Görögország 7 222 000 20 000 220 000 71 300 311 300 4, 31%

Hollandia 8 729 000 15 800 109 300 106 000 231 100 2, 65%

India 378 000 000 87 000 1 500 000 - 1 587 000 0, 42%

Indonézia 69 435 000 - 4 000 000 - 4 000 000 5, 76%

Irak 3 698 000 1 000 - - 1 000 0, 03%

Irán 14 340 000 200 - - 200 0, 00%

Írország 2 960 000 - 200 - 200 0, 00%
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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ EMBERVESZTESÉGEI ORSZÁGONKÉNT, 1939 – 1941

ORSZÁG
1939-ES

LAKOSSÁG

KATONAI

HALÁLOZÁSOK

CIVIL

HALÁLOZÁSOK

HOLOCAUST

ÁLDOZATAI

ÖSSZES

HALÁLOZÁS

HALÁLOZÁS

AZ 1939-ES

LAKOSSÁG

%-ÁBAN

Izland 119 000 - 200 - 200 0, 17%

Japán 71 380 000 2 120 000 580 000 - 2 700 000 3, 78%2 000

Jugoszlávia 15 400 000 446 000 514 000 67 000 1 027 000 6, 67%

Kanada 11 267 000 45 000 - - 45 000 0, 40%

Kelet-Timor 500 000 - 55 000 - 55 000 11, 00%

Kína 517 568 000 3 800 000 16 200 000 - 20 000 000 3, 86%

Kuba 4 235 000 - 100 - 100 0, 00%

Lengyelország 34 849 000 240 000 2 360 000 3 000 000 5 600 000 16, 07%

Lettország 1 995 000 - 147 000 80 000 227 000 11, 38%

Litvánia 2 575 000 - 212 000 141 000 353 000 13, 71%

Luxemburg 295 000 - 1 300 700 2 000 0, 68%

Magyarország 9 129 000 300 000 80 000 200 000 580 000 6, 35 %

Malajzia 4 391 000 -  100 000 - 100 000 2, 28%

Málta 269 000 - 1 500 - 1 500 0, 56%

Mexikó 19 320 000 - 100 - 100 0, 00%

Mikronézia 1 900 000 - 57 000 - 57 000 3, 00%

Mongólia 819 000 300 - - 300 0, 04%

Németország 69 623 000 5 533 000 1 600 000 160 000 7 293 000 10, 47%

Norvégia 2 945 000 3 000 5 800 700 9 500 0, 92%

Olaszország 44 494 000 301 400 145 100 8 000 454 500 1, 02%

Románia 19 934 000 300 000 64 000 469 000 833 000 4, 22%

Spanyolország 25 637 000 4 500 - - 4 500 0, 02%

Svájc 4 210 000 - 100 - 100 0, 00%

Svédország 6 341 000 200 2 000 - 2 200 0, 03%
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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ EMBERVESZTESÉGEI ORSZÁGONKÉNT, 1939 – 1941

ORSZÁG
1939-ES

LAKOSSÁG

KATONAI

HALÁLOZÁSOK

CIVIL

HALÁLOZÁSOK

HOLOCAUST

ÁLDOZATAI

ÖSSZES

HALÁLOZÁS

HALÁLOZÁS

AZ 1939-ES

LAKOSSÁG

%-ÁBAN

Szingapúr 728 000 - 50 000 - 50 000 6, 87%

Thaiföld 15 023 000 5 600 300 - 5 900 0, 04%

Új-Foundland 300 000 1 000 100 - 1 100 0, 37%

Új-Zéland 1 629 000 11 900 - - 11 900 0, 67%

USA 131 028 000 416 000 1 700 - 418 500 0, 32%

Összesen 1 961 913 000 25 273 700 41 743 400 5 754 400 72 771 500 3, 71%

Az adatok forrásai:

A második világháború – SZTE Egyetemi Könyvtár Hadtörténeti Győjtemény  http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil

A II. világháború képes atlasza. Graph-Art, é.n.

Dokumentumok a XX. század történetéhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, é.n.

KEEGAN, John: A második világháború. Európa Könyvkiadó, 2008.


