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Szom bat he lyi Fe renc

és a ga lí ci ai de por tá lás

Szom bat he lyi Fe renc 1941. szep tem ber 6. és 1944. áp -
ri lis 19. kö zött állt a m. kir. Hon véd Ve zér kar élén, így
a má so dik vi lág há bo rú alatt ő volt a leg hos  szabb ide ig
mű kö dő ma gyar ve zér kar fő nök. Eh hez az idő szak hoz a
ma gyar tör té ne lem olyan fon tos ese mé nyei kap cso lód -
nak, mint a 2. ma gyar had se reg front ra kül dé se és pusz -
tu lá sa, a dél vi dé ki vé reng zés vagy Ma gyar or szág né met
meg szál lá sa. Há bo rú utá ni fe le lős ség re vo ná sá nak leg -
főbb oka ko ráb bi ve zér kar fő nö ki mű kö dé se volt, s vád -
lói azt kí ván ták bi zo nyí ta ni, hogy a sok ezer em ber ha -
lá lát és az or szág anya gi tönk re té tel ét oko zó ese mé nyek
nem Szom bat he lyi től füg get le nül kö vet kez tek be, ha -
nem ő ezek nek ak tív cse lek vő je, elő idé ző je és egyik fő
irá nyí tó ja volt. Ezen kí vül sú lyos bűn volt sze mük ben a
ve zér kar fő nö ké nek kü lön bí ró sá ga, me lyet el ső sor ban a
kom mu nis ták el len lét re ho zott ha tal mi ter ror gé pe zet nek
te kin tet tek. Eb ből az ál lás pont ból ki in dul va kí ván ták őt
a há bo rú után meg in du ló nép bí ró sá gi pe rek ben a leg -
főbb há bo rús bű nö sök kö zé so rol ni.

Szom bat he lyi Fe renc ügyé ben el ső fo kon a Bu da pes -
ti Nép bí ró ság járt el dr. Mol nár Lász ló ta nács ve ze tő bí -
ró ve ze té sé vel, az íté let hir de tés re NB. XX. 653/1946/7.
szám alatt 1946. már ci us 30-án ke rült sor, és Szom bat -
he lyit bű nös nek ta lál ták a Nbr. 15.§-ának 1. és 3. pont -
já ban meg ha tá ro zott nép el le nes bűn tet tek ben, va la mint
a Btk. 478.§-ában meg ha tá ro zott hi va ta li ha ta lom mal
va ló vis  sza élés bűn tett ében. A nép bí ró ság ezért össz -
bün te tés ként tíz évi fegy ház ra mint fő bün te tés re ítél te.
A há bo rús bűn tett vád ja alól azon ban a ve zér kar volt fő -
nö ke fel men tést nyert. Ez az íté let a vé dő ügy véd vis  sza -
em lé ke zé se és a ta nács ko zá si jegy ző könyv tük ré ben vá -
lik iga zán ér de kes sé: dr. Kar dos Já nos vis  sza em lé ke zé -
se sze rint a tár gya lá sok szü ne te i ben a bí ró ság tag jai és
ma ga a népügyész 1 is több ször is biz to sí tot ták őt és
Szom bat he lyit tel jes együtt ér zé sük ről, párt kü lönb ség
nél kül. A ta nács ko zá si jegy ző könyv ta nú sá ga sze rint a
nép bí rák egy han gú lag nyil vá ní tot ták bű nös nek Szom -
bat he lyit a nép el le nes bűn tet tek ben és a hi va ta li bűn pár -

to lás bűn tett ében, va la mint egy han gú lag men tet ték fel a
há bo rús bűn tet tek vád ja alól. A bün te tés mér té két il le tő -
en azon ban a Füg get len Kis gaz da párt, a Pol gá ri De -
mok ra ta Párt és a Nem ze ti Pa raszt párt ál tal de le gált ta -
nács tag ok hat évi, míg a Ma gyar Kom mu nis ta Párt, a
Szo ci ál de mok ra ta Párt és a Szak szer ve ze tek Or szá gos
Ta ná csa de le gált jai tíz évi fegy ház bün te tést ja va sol tak,
így a sza va zat egyen lő ség mi att dr. Mol nár Lász ló ta -
nács ve ze tő bí ró nak kel lett döntenie.2

A Bu da pes ti Nép bí ró ság íté le te el len a nép ügyész a
vád tól el té rő mi nő sí tés és a bün te tés sú lyos bí tá sa vé gett,
Szom bat he lyi és vé dő je pe dig a fel men tés és a bün te tés
eny hí té se ér de ké ben fel leb be zett, mi nek kö vet kez té ben
az ügy a Nép bí ró ság ok Or szá gos Ta ná csa (NOT) elé ke -
rült. Köz ben erős tá ma dá sok ér ték a nép bí ró ság mun ká -
ját a bal ol da li saj tó ré szé ről, s a szín fa lak mö gött a po li -
ti kai erők is meg moz dul tak. Az 1946. má jus 22-én a
NOT I. 3162/1946/11. szám alatt dr. Bojta Bé la ve ze té -
sé vel ho zott íté let az el ső fo kú íté let Szom bat he lyit fel -
men tő egyes ré sze it meg vál toz tat ta. Szom bat he lyi nek a
Kár pát-cso port pa rancs no ka ként ta nú sí tott ma ga tar tá sát,
az 1941. szep tem be ri né me tek kel tör tént tár gya lást, a 2.
ma gyar had se reg ma rad vá nya i nak ha za ho za ta lá val, a
Szer bi á ba kül den dő meg szál ló csa pa tok kal, az északke -
le ti Kár pá tok vé del mi vo na lá nak ki épí té sé vel és a vkf.
kü lön bí ró ság nyo mo zó ha tó sá gai ál tal el kö ve tett at ro ci -
tá sok kal kap cso la to san emelt vád sze rin ti té nye ket nem
ér té kel te bűn cse lek mény ként, de az ös  szes töb bi vád -
pont ban bű nös nek mond ta ki Szom bat he lyit, s ezért fő -
bün te té sül élet fogy tig la ni fegy ház ra ítél te. A ta nács ko -
zá si jegy ző könyv sze rint a vád lott bű nös sé gét egy han -
gú lag ál la pí tot ták meg a ta nács tag jai, a bün te tés mér té -
két il le tő en azon ban itt is el té rés mu tat ko zott: a Ma gyar
Kom mu nis ta Párt és a Pol gá ri De mok ra ta Párt de le gált -
jai go lyó ál ta li ha lál bün te tés ki sza bá sát, a Nem ze ti Pa -
raszt pár té tizenöt évi fegy ház bün te tést, a Füg get len Kis -
gaz da párt és a Szo ci ál de mok ra ta Párt de le gált jai pe dig
élet fogy tig tar tó fegy ház bün te tés ki sza bá sát in dít vá -
nyoz ták. Vé gül szó több ség gel ha tá roz tak a fen ti íté let
mel lett. Az íté let in dok lá sá ban a bí ró ság egye dül ál ló
mó don ar ra hi vat ko zott, hogy azért nem hoz tak ha lá los
íté le tet, mert ko ráb ban er re vo nat ko zó hí rek lát tak nap -
vi lá got, s az élet fogy tig la ni bün te tés sel kí ván ták bi zo -
nyí ta ni függetlenségüket.3
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1 dr. Szöllősi Ló ránt nép ügyész. A vé dő ügy véd vis  sza em lé ke zé se
sze rint egyéb ként „az ügy ben Ká dár Já nos nak kel lett vol na po li ti kai
ügyész nek len nie, de va la mi előt tem ma sem is me re tes ok ból el ma -
radt a tár gya lás ról.”

2 Had tör té nel mi Le vél tár (HL) Personalia: dr. Kar dos Já nos ügy véd ha -
gya té ka; Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra (ÁBTL)
V-101594/1.

3 Dr. Kar dos Já nos vis  sza em lé ke zé sé ben azt ír ja, Bojta Bé la évek kel ké -

sőbb kö zöl te ve le, hogy ami kor a szo ci ál de mok ra ta párt és a kom mu nis -
ta párt egye sü lé se után el ve szí tet te ál lá sát és a párt ból is ki zár ták, in dok -
lás kép pen a Szom bat he lyi-per re hi vat koz tak. Eb ben a be szél ge tés ben
azt is meg je gyez te Bojta, hogy Szom bat he lyit va ló ban ha lál ra kel lett
vol na ítél nie, még pe dig az 1944. március 19-ig be kö vet ke zett zsi dó el le -
nes vis  sza élé sek mi att, tár gyi fe le lős ség alap ján, mert eze kért más or szá -
gos té nye ző nem té te tett fe le lős sé. Ez a mon dat je len ta nul má nyunk tár -
gyát fi gye lem be vé ve (is) igen kü lö nös meg ál la pí tás nak te kint he tő!



A jog erős íté let meg ho za ta la után a NOT-ot is sú lyos
tá ma dá sok kal il let te a saj tó a ha lá los íté let el ma ra dá sa
mi att. Fel té te lez he tő en et től a po li ti kai nyo más tól nem
füg get le nül ke rült sor az igaz ság ügymi nisz ter ré szé ről
Szom bat he lyi Fe renc ki ada tá sá ra a ju go szláv hatósá-
goknak.4 A bal ol da li saj tó ki mon dot tan utalt is ar ra,
hogy a Ju go szlá vi á ban meg ho zan dó ha lá los íté let től
vár ják a ma gyar nép bí ró ság hi bá i nak ki ja ví tá sát, Ma -
gyar or szág be csü le té nek hely re ál lí tá sát. Szom bat he lyi
Fe ren cet vé gül 1946. ok tó ber 30-án a Vaj da sá gi Leg fel -
sőbb Bí ró ság go lyó ál ta li ha lál ra ítél te, s a vég re haj tás
idő pont já ul 1946. no vem ber 4. délután négy órát je löl -
ték meg, a péterváradi erődben.5

Je len ta nul má nyom ban Szom bat he lyi Fe renc ve zér -
kar fő nö ki mű kö dé sé nek egy ko rai, egé szen kis sze le té -
re kí vá nok rá vi lá gí ta ni, amely hez kap cso ló dik ko ráb bi
Kár pát-cso port pa rancs no ki mű kö dé se is. Eb ben az idő -
szak ban zaj lott több ezer ma gyar or szá gi zsi dó Ga lí ci á -
ba de por tá lá sa, amely ak ci ó ról, an nak sze rep lő i ről és
vég re haj tá sá nak mód já ról ma is vi ta fo lyik a tör té né -
szek kö zött. Ma gam nem ku tat tam rész le te sen a de por -
tá lás történetét,6 azon ban né hány fon tos ada lék kal szol -
gál ha tok a pon to sabb meg is me rés ér de ké ben Szom bat -
he lyi Fe renc nek a de por tá lás sal kap cso la tos te vé keny -
sé gé nek be mu ta tá sá val.

Meg íté lé sem sze rint Szom bat he lyi Fe renc min den
el lent mon dá sos sá gá val együtt a zsi dó kér dés hez
liberálisan 7 vi szo nyu ló tisz tek kö zé tar to zott, még ak -
kor is, ha a kor szel lem előtt bi zo nyos ese tek ben ma ga is
meg ha jolt. Ez az el lent mon dá sos ság fi gyel he tő meg a
ga lí ci ai de por tá lá sok ban ját szott sze re pé nél is.

A Szov jet unió el len meg in du ló ma gyar had mű ve le -
tek kez de tén Szom bat he lyi Fe renc (ek kor a kas sai VIII.
had test és a Szov jet unió el len fel vo nu ló Kár pát-cso port
pa rancs no ka) el len zsidószabadítás 8 cí mén el já rás in -
dult, s az ügy an  nyi ra sür gős volt a ve zér kar nak, hogy
az ek kor Kő rös me zőn ál lo má so zó Kár pát-cso port pa -
rancs nok ság ra a Hon véd Ve zér kar fő nö ké nek ügyész sé -
gé től egy had bí ró fő had na gyot küld tek, aki ki is hall gat -
ta Szom bat he lyit. Az ügy ha mar le zá rult, mert Szom -
bat he lyi nyug dí jaz ta tá sát kér te, Werth Hen rik (a Hon -
véd Ve zér kar fő nö ke) azon ban eh hez nem volt haj lan dó
hoz zá já rul ni, ha nem le ve lé ben di csé rő jel zők kel hal -
moz ta el Szom bat he lyit, ki emel te ki vá ló ka to nai tu laj -
don sá ga it, s sze mé lyét a mos ta ni há bo rús ál la pot ban
nél kü löz he tet len nek nevezte.9

Szom bat he lyi nek a ga lí ci ai de por tá lás sal kap cso la tos
fe le lős sé gé ről on nan tól be szél he tünk, ami kor 1941. jú li -
us 7-én Werth uta sí tot ta Szom bat he lyit mint a Kár pát-
cso port pa rancs no kát, hogy a Kár pát al jai Te rü let Kor -
mány zói Hi va ta lá val tár gyal ja meg a nem ma gyar ál lam -
pol gár sá gú zsi dók Ga lí ci á ba te le pí té sé nek rész le te it, s
ezt ő jú li us 15-éig meg is tette.10 Jú li us 9-én Lász ló De -
zső, a Hon véd Ve zér kar had mű ve le ti cso port fő nö ke hív -
ta fel Szom bat he lyi fi gyel mét ar ra, hogy a meg szállt volt
szov jet te rü le te ket so ká ig sze ret nék a ke zük ben tar ta ni:
a zsák má nyolt anya go kat le gyen idő ha za szál lí ta ni, va -
la mint azért, hogy „er re a te rü let re a nem kí vá na tos ho -
ni ele me ket, zsi dó kat és uk rá no kat át te le pít hes sük.”
Lász ló mon da ta i ból ki de rül, hogy mind ezt a ve zér kar
fő nö ke és a hon vé del mi mi nisz ter in ten ci ói alap ján
közli.11 Jú li us 14-én a Kár pát-cso port pa rancs nok ság
két sé ge it fe jez te ki a terv vég re haj tá sá val kap cso lat ban,
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4 Dr. Kar dos Já nos az igaz ság ügy-mi nisz té ri um ban azt a nem hi va ta -
los ér te sü lést sze rez te, hogy a kül ügy mi nisz té ri um el len zé se da cá ra
in téz ke dett Szom bat he lyi ki ada tá sá ról az igaz ság ügymi nisz ter.

5 Ki vég zé sé nek pon tos kö rül mé nyei nem is mer tek, szá mos in fer ná lis
vál to zat ke ring a köz tu dat ban, me lyek kö zül a ka ró ba hú zás a leg -
el ter jed tebb. Tény az, hogy Szom bat he lyi Fe renc ju go szlá vi ai pe ré -
nek ira tai a mai napig nem kutathatók teljes mértékben. 2003-ban
én ma gam is kí sér le tet tet tem a Vaj da sá gi Le vél tár ban és a Vaj da sá -
gi Tör té ne ti Mú ze um ban a per rel kap cso la tos ös  szes fel lel he tő irat
meg szer zé sé re, azon ban csak rész ben jár tam si ker rel.

6 A té má ra vo nat ko zó an lásd: Karsai Lász ló: Holokauszt. Pannonica
Ki adó, 2001. 228–232. o.; Randolph L. Braham: A ma gyar ho lo ca -
ust. Gon do lat, Bu da pest, 1988. I. k. 169–174. o.; Randolph L.
Braham: A nép ir tás po li ti ká ja. Bel vá ro si Könyv ki adó, Bu da pest,
1997. 1. k. 197–206. o.; Stark Ta más: Ma gyar or szág má so dik vi lág -
há bo rús em ber vesz te sé ge. Bu da pest, 1989. 27–29. o.

7 Ő ma ga hasz nál ja ezt a ki fe je zést.
8 Az ügy alap ját ké pe ző ese mény rö vi den a kö vet ke ző kép pen fog lal -

ha tó ös  sze: a fel je len tést Kas sán csend őr tisz tek tet ték Szom bat he lyi
el len, az zal gya nú sít va, hogy zsi dó kat ment fel a ka to nai szol gá lat
alól. Tör tént ugyan is, hogy a kas sai VIII. had test as  szo nyai a hely őr -
ség tisz ti ka rá nak ado má nya i ból ka rá cso nyi ün nep sé get és gyűj tést
ren dez tek sze gény sor sú gyer me kek szá má ra. Több he lyi ke res ke dő
aján dék kép pen hoz zá já rult a se gé lye zés hez. Az egyik zsi dó ke res ke -

dő kü lö nö sen bő ke zű ado má nyo zó volt, s a ka rá cso nyi ün nep ség
után Szombathelyiné (szü le tett Bérczy Bor bá la Ka ta lin, Szom bat he -
lyi vel 1920. július 2-án kö tött há zas sá got, lásd: HL Szom bat he lyi
Fe renc tisz ti sze mé lyi anya ga, 3137/1890) le ve let ka pott et től a ke -
res ke dő től, mely ben kér te a hely őr sé gi kór ház ban tü dő baj jal fek vő
mun ka szol gá la tos fi á nak ka to nai szol gá lat alól va ló men te sí té sét.
A le ve let Szombathelyiné Lieszkovszky Pál nak, Szom bat he lyi sze -
mé lyi se géd tiszt jé nek ad ta át, aki to váb bí tot ta az il le té kes ál lo más -
tiszt nek, ő pe dig a kór ház pa rancs no ká nak, s mi vel az il le tő va ló ban
be teg volt, men te sí tést ka pott. A do log nak hí re ment, és hát te ré ben
Szom bat he lyi ne ve sze re pelt. Szom bat he lyi sze rint ez a fel je len tés
an nak volt kö szön he tő, hogy ko ráb ban Tiszakirván fel szá mol tat ta a
csend őrök kel az ál ta luk lét re ho zott tá bort, mely ben több száz olyan
sze mélyt tar tot tak őri zet alatt, aki ket a cseh ura lom ide jén el kö ve tett
ma gyar el le nes cse lek mé nyek kel vá dol tak. Ezen túl me nő en pe dig je -
len tést írt a csend őr ség ről, mely ben azt ál lí tot ta, hogy ke gyet le nek és
gyá vák. ÁBTL V-101594/1; HL Ta nul mány gyűj te mény (TGY) 2833
Lieszkovszky Pál hu szár ez re des vis  sza em lé ke zé se; Bu da pest Fő vá -
ros Le vél tá ra (BFL): Szálasi Fe renc nép bí ró sá gi anya ga, Szom bat -
he lyi Fe renc fel jegy zé se 7137 (itt Szom bat he lyi 1940-re te szi a zsi -
dó sza ba dí tás cí mén tör tént fel je len tést).

9 HL TGY 2833.
10 Karsai: i. m. 228–229. o.
11 HL M. kir. gyors had test, Kár pát-cso port. 1. do boz I/1. 203. o.



s azt ja va sol ta a ve zér kar nak, kér jék ki a né me tek vé le -
mé nyét, még „mi e lőtt ezen nagy sza bá sú és hos  szabb
ide ig tar tó mű ve let be be le kez de né nek”, hi szen a ma gyar
ki rá lyi hon véd ség ál tal meg szállt te rü let ka to nai köz -
igaz ga tá sát a né me tek mi e lőbb át ve szik, s ek kor „a zsi -
dók nak a ter ve zett át te le pí té se eset leg aka dály ba üt köz -
het, vagy ta lán nem ta lál ko zik a né me tek he lyes lé sé vel.
[…] It te ni vé le mény sze rint azon zsi dók át te le pí té se,
akik ma gyar ál lam pol gár ság gal nem ren del kez nek, s az
oro szok őket vis  sza nem fo gad ták, im már vég re hajt ha tó
lesz. Ezek szá ma körülbelül kétezer, kér dés azon ban,
hogy a töb bi nem kí vá na tos elem át te le pí té se le het sé ges
lesz-e a nagy szá muk ra és a né me tek re va ló tekintet-
tel.” 12 A je len tés ből nem de rül ki, hogy Szom bat he lyit a
fel adat ne héz sé ge kész tet te-e aka dé kos ko dás ra vagy pe -
dig emberiességi okok ból pró bál ta mér sé kel ni a ve zér -
kar fő nö ké nek nagy sza bá sú el kép ze lé se it, azon ban ké -
sőb bi dön té sei alap ján ez utób bit fel té te lez het jük. Azt
sem tud juk, hogy a né me tek kel vé gül meg tör tént-e a kí -
vánt egyez te tés, az vi szont tény, hogy az el ső szál lít -
mány már jú li us 17-én megérkezett,13 s az is, hogy vé gül
va ló ban ve ze tett né met til ta ko zás hoz a ma gyar akció.14

En  nyi ben te hát Szom bat he lyi nek lett iga za.
Va ló szí nű sít he tő en a ga lí ci ai de por tá lás és a de por -

tál tak ki vég zé se ke rült szó ba Szom bat he lyi nek egyik
há bo rú utá ni kihallgatásán.15 Saj nos a jegy ző könyv tö -
re dé kes, an  nyi azon ban még is ki bo goz ha tó be lő le, hogy
Szom bat he lyi el is me ri, se géd ke zett a de por tál tak szál lí -
tá sá ban, de ki zá ró lag se gí tő szán dék kal, hogy „ne kell -
jen ne kik a hos  szú utat gya log meg ten ni”, va la mint ki -
je len ti, hogy „ad dig amíg én ott vol tam, ezek nek a zsi -
dók nak sem mi ba juk nem tör tént. Ma gam gon dos kod -
tam az el szál lá so lá suk ról a fa lu ban lé vő zsi dó csa lá dok -
nál.” Ki hall ga tói kér dé sé ből azt is meg tud juk, dálnoki
Mik lós Béla 16 az zal vá dol ta meg Szom bat he lyit, hogy
uta sí tást ka pott tő le, mi sze rint „50 te her gép ko csi val
szál lít sa oda a né me tek nek a zsi dó kat, hogy vé gez hes -
se nek ve lük.” Szom bat he lyi ezt a vá dat an nak tu laj do -

nít ja, hogy Mik lós Bé la vagy nem em lék szik pon to san
az ese mé nyek re, vagy most akar bos  szút áll ni raj ta egy -
részt azért, mert a Ta tár-há gó nál volt egy ös  sze kü lön bö -
zé sük, más részt pe dig, mert nyíl tan meg mond ta ne ki,
el le nez te fő had se gé di ki ne ve zé sét. Sőt azt is hoz zá te szi:
„Le het, hogy ezt ő ma ga csi nál ta, és most rám akar ja
tol ni az egé szet.” Ezt a pár tö re dé kes mon da tot ki vé ve a
per ben egyet len egy szer sem ke rült szó ba Szom bat he -
lyi nek a ga lí ci ai de por tá lás ban ját szott sze re pe.

Szom bat he lyi vi szo nyát az igaz ga tá sa alá ren delt te -
rü le ten tar tóz ko dó zsi dók hoz és az SS mű kö dé sé hez a
kö vet ke ző tör té net jól példázza.17 A Kár pát-cso port pa -
rancs nok ság kolomeai ál lo má so zá sa alatt történt,18 hogy
egy né met SS ala ku lat a vá ros ban több zsidót 19 ös  sze -
sze dett. Az zal vá dol ták őket, hogy egy ko ráb ban ott le -
zu hant né met pi ló tát a szov je tek ke zé re jut tat tak. Az
egyik el hur colt fér fi fe le sé ge a Kár pát-cso port pa rancs -
nok ság ra si e tett, ahol azt kér te Lieszkovszky Pál őr -
nagy tól, Szom bat he lyi sze mé lyi se géd tiszt jé től, hogy a
pa rancs nok ment se meg az el hur col ta kat. Szom bat he lyi
ép pen nem tar tóz ko dott a pa rancs nok sá gon, azon ban
amint vis  sza ért és meg hal lot ta a tör tén te ket, na gyon fel -
há bo ro dott, hogy az ő te rü le tén tud ta és be le egye zé se
nél kül ilyes mi történhetett.20 Szom bat he lyi nél, mint te -
rü le ti leg il le té kes pa rancs nok nál ugyan is az SS ala ku lat
pa rancs no ka nem je lent ke zett, ak ci ó ju kat is az éj fo lya -
mán haj tot ták vég re, így a ma gyar pa rancs nok ság nak
nem volt je len lét ük ről tu do má sa. Lieszkovszky je len té -
se után Szom bat he lyi azon nal uta sí tot ta tá bo ri bí ró sá gá -
nak elő adó ját, Ba bos Jó zsef had bí ró őr na gyot és Siegler
End re ve zér ka ri őr na gyot, a pa rancs nok ság anya gi ve -
zér ka ri osz tá lyá nak szer ve zé si elő adó ját, hogy egy gép -
pus kás szá zad dal nyom ban in dul ja nak a né me tek után,
s az el hur col ta kat hoz zák vis  sza. A ma gyar szá zad ép -
pen ak kor ér te utol az SS ala ku la tot, ami kor azok az el -
hur colt zsi dók ki vég zé sét akar ták vég re haj ta ni. Ezt
Szom bat he lyi pa ran csá hoz hí ven si ke rült meg aka dá -
lyoz ni, majd a né me tek kel azt az al kut kö töt ték, hogy az
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12 HL VKF Az 1. vkf. osz tály hoz be ér ke ző hely zet je len té sek 208. o.
13 HL VKF Az 1. vkf. osz tály hoz be ér ke ző hely zet je len té sek 237. o.

„Az el ső ki te le pí tett zsi dó szál lít mány, 41 fő be ér ke zett. To váb bi
szál lí tás fo lya mat ban.”

14 Braham 1988: I. k. 172. o.
15 ÁBTL: V-101594/1.
16 1941 nya rán, a Szov jet unió el le ni had mű ve le tek ben egy rö vid idő -

szak ra a Kár pát-cso port alá ren delt sé gé ben mű kö dő I. gyors had test
pa rancs no ka. Szom bat he lyi ki hall ga tá sa ide jén az Ide ig le nes Nem -
ze ti Kor mány el nö ke.

17 Az ese tet négy ta nú is meg örö kí tet te: Szom bat he lyi Fe renc
(Gosztonyi Pé ter: Szom bat he lyi Fe renc vis  sza em lé ke zé se. Zrí nyi
Ki adó, Bu da pest. 1990. 40. o.; BFL: Szom bat he lyi Fe renc fel jegy zé -
se 7137; ÁBTL: V-101594/1 Szom bat he lyi nek az el le ne be nyúj tott
vád irat hoz szer kesz tett ész re vé te lei 10. o.), Ba bos Jó zsef (ÁBTL V-
101594/1 Ba bos Jó zsef nek a Szom bat he lyi per rel kap cso la tos 1945.

júl. 18-i ki hall ga tá sa), Siegler End re (HL TGY 3255 Siegler End re:
Az én vi lá gom, meg ez a má sik) és Lieszkovszky Pál (HL TGY 2833
Lieszkovszky Pál hu szár ez re des vis  sza em lé ke zé se).

18 A négy ta nú kö zül csak Ba bos ad meg pon to sabb idő pon tot: 1941.
július kö ze pét. A Kár pát-cso port pa rancs nok ság 1941. július 13. és
augusztus 25. kö zött ál lo má so zott Kolomeán, azon ban Lieszkovszky is
a szem ta núk kö zött van, akit 1941. augusztus 1-jén át he lyez tek. Te hát
a fen ti ese mény va la mi kor július 13. és augusztus 1. kö zött tör tén he tett.

19 Siegler 40 főt, Szom bat he lyi hol 200, hol 250 főt, Ba bos pe dig 400
főt em lít. Lieszkovszky nem ad ja meg a pon tos szá mu kat, ha nem
„sok zsi dót” ír.

20 Ami kor Lieszkovszky je len tet te Szom bat he lyi nek, hogy az el hur -
colt zsi dó fér fi fe le sé ge a föld re ve tet te ma gát, át kul csol ta csiz má it
és azt csó kol gat va ri mán ko dott ne ki, Szom bat he lyi „szo mo rú an azt
fe lel te: bár csak fe le sé ged nek so se le gyen szük sé ge, hogy éle te dért
így kell jen kö nyö rög nie.” HL TGY 2833.



ügyet a ma gya rok fog ják tör vé nye sen ki vizs gál ni s a
bű nö sö ket el ítél ni. Az al ku ba a né me tek be le men tek,
így a ma gyar szá zad az egész cso por tot az SS-ek kel
együtt vis  sza kí sér te Kolomeába, ahol Szom bat he lyi fel -
szó lí tot ta a né met tisz te ket, hogy iga zol ják vád ja i kat.
Mi vel ezt nem tud ták meg ten ni, Szom bat he lyi ha tá ro -
zot tan kö ve tel te, hogy az ös  szes el hur colt zsi dót bo -
csás sák sza ba don, és az SS azon nal hagy ja el azt a te rü -
le tet, amely az ő ha tás kö ré be tar to zik. Amen  nyi ben ez
nem tör tén ne meg, ka to nai erő vel fog ja őket on nan el -
tá vo lí ta ni. Az el já rást egyéb ként a ma gya rok ígé re tük -
höz hí ven le foly tat ták (va ló szí nű leg ez zel kí ván ták ma -
gu kat be biz to sí ta ni ar ra az eset re, ha a né me tek ré szé ről
len ne az ügy nek foly ta tá sa), s en nek so rán be bi zo nyo -
so dott, hogy ezen a te rü le ten né met re pü lő egy ál ta lán
nem vég zett kény szer le szál lást. Szom bat he lyi pa ran -
csá ra te hát a zsi dó kat sza ba don en ged ték.

A tör té net alap ján meg ál la pít hat juk, hogy az SS-ek a
ma gya rok ál tal meg szállt te rü le ten ti tok ban haj tot ták
vég re ak ci ó ju kat, s je len lét ük ről nem tet tek az il le té kes
pa rancs nok nak je len tést. Le lep le ző dé sük kor ki ta lált
ürüg  gyel vé de kez tek, hi szen min den ki szá má ra vi lá gos
volt, hogy több száz zsi dó nem le het fe le lős az ál lí tó la -
gos né met pi ló ta szov jet kéz re adá sá ban. (Siegler
vissza  em lé ke zé sé ben az sze re pel, hogy egy zsi dó sze -
mély el hur co lá sá hoz ra gasz kod tak a né me tek, mert ál lí -
tá suk sze rint ő volt a va ló di bű nös. A vád alap ta lan sá ga
azon ban, mint lát tuk, csak ké sőbb bi zo nyo so dott be.)
Az il le té kes ma gyar ka to nai pa rancs nok nem mű kö dött
köz re a zsi dók el hur co lá sá ban, még csak cin kos „fél re -
né zés sel” sem, ha nem vál lal ta a né me tek kel va ló szem -
be sze gü lés eset le ges kel le met len sé ge it, amely nek nem
sok pél dá ját is mer jük. Aho gyan Lieszkovszky fo gal -
maz: „Ke ve sen vol tak a há bo rús idők ele jén, akik a né -
me tek kel szem be mer tek sze gül ni.” Fel té te lez het jük
azon ban, hogy sor ke rül he tett több, a fen ti hez ha son ló
ak ci ó ra is, mi vel a né met biz ton sá gi rend őr ség és biz -
ton sá gi szol gá lat fő nö ke 1941. jú li us 15-én kelt 23. szá -
mú orosz or szá gi ope rá ci ós jelentésében 21 meg ál la pít ja,

hogy „a honvédség… szem lá to mást párt fo gol ja a len -
gye le ket és a zsi dó kat”, s „a zsi dók el len in dí tott rend -
őri ak ci ót a hon véd ség le ál lí tot ta”.

Lász ló De zső nek a ga lí ci ai de por tá lás ban ját szott
meg ha tá ro zó sze re pét – a fent idé zett jú li us 9-i uta sí tá -
sán túl – Ujszászy Ist ván há bo rú után ké szült fel jegy zé -
sei is alá tá masz ta ni lát sza nak. En nek fi gye lem be vé te lé -
vel te hát nem mel lé kes Szom bat he lyi nek egy 1941 au -
gusz tu sá ban Lász ló hoz írt levele,22 mely ben – mel lék -
szál ként ugyan, de – szó esik a zsi dó kér dés ről is. Szom -
bat he lyi a kö vet ke ző ket ír ja ez zel kap cso lat ban: „A mi
po li ti kánk pe dig már ak kor ke resz tény és nem ze ti, va la -
mint né pi es volt, ami kor ar ról a né me tek nél még csak
egy pár me rész em ber ál mo dott. Me rem mon da ni, hogy
ezek az új po li ti kai irá nyok, ame lyek a né me tek nél
olyan ha tal ma san ki vi rá goz tak, mi ná lunk lát tak nap vi -
lá got, tő lünk in dul tak el, és ha nem is tud tuk azo kat
olyan nagy ered mén  nyel fel fo koz ni, mint azt a né me -
tek nél lát tuk, de ép pen en nek a po li ti ká nak a sar ka la tos
kér dé sé ben, a zsi dó kér dés ben, arány lag töb bet tel je sí -
tet tünk, mint a né me tek tet tek, de saj nos – mert őket
akar tuk utá noz ni – min dent os to báb ban. Ők meg fej ték
a zsi dó kat, le fö löz ték a va gyo nu kat, mi pe dig agyon
akar juk üt ni őket. […] Ezek sok kal erő sebb kö te lé kek
[az az a né met–ma gyar tör té nel mi sors kö zös ség és egy -
más ra utalt ság – K. J.], mint ha száz szá za lé kig le fek -
szünk és száz szá za lé kig hajt juk vég re a ná ci prog ra -
mot, pl. a zsi dó kér dést, mint azt a ro má nok tették.” 23

Ezek ből a mon da tok ból is lát ha tó, hogy Szom bat he lyi –
bár vi ta part ner ének erő sen né met ba rát és an ti sze mi ta
gon do la ti és szem pont rend sze ré ből ki in dul va ér vel –
mér sék lő ál lás pon tot kép vi sel a zsi dó kér dés ke ze lé sé vel
kap cso lat ban, és óv a zsi dó kér dés né met (és ro mán) pél -
dá jú meg ol dá sá nak szán dé ká tól. A má sik gon do lat pe -
dig, ami szem be tű nő, hogy Szom bat he lyi 1941 au gusz -
tu sá ban vég ső so ron a zsi dók ki ir tá sá nak szán dé kát té -
te le zi fel a ma gyar ka to nai ve ze tés ről (így ér tel me zem a
töb bes szám el ső sze mé lyű meg fo gal ma zást), és et től
min den bi zon  nyal nem el vá laszt ha tó ak azok a be nyo -
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21 Idé zi Braham: i.m. I. kö tet 173. o.
22 BFL Szálasi Fe renc nép bí ró sá gi anya ga 7113–7123.
23 Ro má ni á ban 1938 ja nu ár já ban ki rá lyi ren de let tel mint egy 120.00 zsi -

dót fosz tot tak meg ál lam pol gár sá gá tól. 1940 au gusz tu sá ban újabb
zsi dó el le nes tör vényt hoz tak, az ún. Zsidóstatútumot, mely meg til tot -
ta a zsi dók és a nem zsi dók ve gyes há zas sá gát. 1940 nya rán a Szov -
jet uni ó nak át adan dó Besszarábiából és Észak-Bu ko vi ná ból vissza vo -
nu ló ro mán ka to nai és csend őr ala ku la tok szá mos tö meg gyil kos sá got
kö vet tek el a he lyi zsi dó la kos ság gal szem ben. 1940. szep tem ber 11.
és 1941. ja nu ár 21. kö zött to váb bi 41 fa ji ala po kon ál ló zsi dó el le nes
ren de le tet és mi nisz te ri uta sí tást adott ki a ro mán ál lam. 1941 ja nu ár -
já ban a vas gár dis ták zen dü lé se kor zsi na gó gák fel gyúj tá sá ra, zsi dó
vál la la tok ki fosz tá sá ra ke rült sor, s csak Bu ka rest ben és kör nyé kén
száz nál is több zsi dót gyil kol tak meg. Ez után in dult meg az
Antonescu-rezsim azon kam pá nya, mely a zsi dók tel jes ki fosz tá sát és

az or szág zsidótlanítását tűz te ki cé lul. A Szov jet unó el le ni had já rat
meg in du lá sa után a ro mán had se reg és csend őr ség zsi dók ez re it mé -
szá rol ta le a fris sen vis  sza-, il let ve meg hó dí tott te rü le te ken. A ro má -
nok szá mos eset ben még a né me tek bru ta li tá sán is túl tet tek. Köz ben
Ó-Ro má ni á ban is sor ke rült tö meg gyil kos sá gok ra, pl. Jász vá sár ban
1941. jú ni us 29–30-án, ahol több ezer zsi dót gyil kol tak meg a ro mán
ka to nai és csend őr ala ku la tok a Gestapóval együtt mű köd ve.
Antonescu eb ben az idő szak ban a né me tek köz vet len be vo ná sa nél -
kül, sa ját sza kál lá ra kí ván ta meg ol da ni a zsi dó kér dést, va la mint azt is
ki je len tet te, hogy a há bo rút nem a szláv né pek, ha nem a zsi dók el len
vív ják. Randolph L. Braham: Ro mán na ci o na lis ták és a Ho lo ca ust.
Múlt és Jö vő Köny vek, Bu da pest, 1998. 17–22. ; 32–34. o.
A fen ti ek ből lát ha tó, hogy a ro mán zsi dó el le nes po li ti ka sok kal ra -
di ká li sabb volt a ma gyar nál, s en nek kö ve té sé től kí ván ta óv ni
Szom bat he lyi Lász ló De zsőt.



má sok, me lye ket Szom bat he lyi a Kár pát-cso port pa -
rancs no ka ként a ga lí ci ai de por tál tak kal kap cso lat ban
szer zett. Itt nem di rekt ak ci ók ra kell gon dol nunk – ilyen
ér tel mű köz pon ti uta sí tás vé le mé nyem sze rint nem is
lé te zett –, ha nem ar ra, hogy a de por tá lás sal em be rek tö -
me ge it tet ték ki az éhe zés nek, cél ta lan bo lyon gás nak és
egy el len sé ges kör nye zet nek, amely sok ezer em ber ha -
lá lát okoz ta. Szom bat he lyi ezt is mer het te fel. A Kár pát-
cso port pa rancs no ká nak fen ti fi gyel mez te té se i ből az is
lát ha tó, mi lyen irány ban ha ladt, il let ve ha lad ha tott vol -
na a ma gyar ka to na po li ti ka, ha nem tör té nik vál tás egy
hó nap pal ké sőbb, az az nem Szom bat he lyi Fe ren cet ne -
ve zik ki a ve zér kar élé re. Eb ben az eset ben va ló szí nű -
leg sok kal erő sebb an ti sze mi ta ten den ci ák ér vé nye sül -
tek vol na a hon véd ség ben, mert nem lett vol na fék,
amely sze re pet Szom bat he lyi töl tötte be. Ez ol vas ha tó
ki a kö vet ke ző epi zód ból is.

1941 őszé re a de por tá lás lezárult,24 azon ban Szom bat -
he lyi új ból kény te len volt fog lal koz ni a kér dés sel, s is mét
csak mér sék lő ma ga tar tá sa fi gyel he tő meg. Ok tó ber 14-
én Náray An tal ve zér ka ri ez re des, a Leg fel ső Hon vé del -
mi Ta nács (LHT) ve zér tit ká ra Bárdossy Lász ló mi nisz -
ter el nök (egy ben a LHT el nö ke) fel ha tal ma zá sa alap ján
át irat tal for dult a Hon véd Ve zér kar fő nö ké hez (1941.
szeptember 6-tól Szom bat he lyi Fe renc), mely ben a Ga lí -
ci á ba de por tált zsi dók vis  sza szi vár gá sá nak ve szé lyé re
hív ta fel a figyelmet.25 Ezt az ira tot és a hoz zá kap cso ló -
dó kat ér de mes rész le te seb ben is be mu tat nunk, mert jel -
lem ző ké pet raj zol nak ar ról, hogy a kor szak meg ha tá ro -
zó po li ti kai és ka to nai ve ze tői (kö zül né há nyan) ho gyan
vi szo nyul tak a ga lí ci ai de por tá lás kér dé sé hez, tá gabb ér -
te lem ben pe dig ma gá hoz a zsi dó kér dés hez.

Az át irat sze rint a fen ti idő pon tig mint egy ezerhat-
száz sze mély szö kött vis  sza Ma gyar or szág ra, aki ket a
ma gyar ha tó sá gok is mét át tet tek a ha tá ron. Eze ken kí -
vül to váb bi több száz sze mély buj kált a ha tár men tén,
akik kö zül pár tu ca tot si ke rült őri zet be ven ni. Olyan hí -
rek ter jed tek el, me lyek sze rint „a ki uta sí tott zsi dók egy
ré szét a né me tek tet ték át is mét a ma gyar ha tá ron”. A
né me tek azon ban ki je len tet ték, „hogy ők nem uta sí ta -
nak ki sen kit és vis  sza ve szik az át szö kött zsi dó kat is,
csak azt ké rik, hogy ezek kel együtt újabb cso por to kat a
ma gya rok ne te gye nek át”. E tárgy ban ok tó ber 11-én
Kő rös me zőn a ma gyar és né met ha tár tisz tek ér te kez le -
tet is tar tot tak. A ma gyar rend őr ség egy né met nyel vű

ki uta sí tá si vég zést is meg sze re zett, mely ről ki de rült,
hogy „azt a ki uta sí tott ma ga ké szí tet te és száz pen gőt fi -
ze tett egy uk raj nai ha tó ság nál al kal ma zott em ber nek,
aki alá ír ta és le pe csé tel te”. Az át irat meg ál la pí tá sa sze -
rint „a né me tek a zsi dók kal ál ta lá ban nem tö rőd nek és
ré szük re sza bad moz gást biz to sí tó vég zést ad tak ki”.
Így in dul hat tak meg a ma gyar ha tár irá nyá ba. A zsi dó
párt fo gó iroda 26 pe dig olyan hírt jut ta tott Ga lí ci á ba,
mely sze rint „a ma gyar ál lam pol gár zsi dók vis  sza tér -
het nek Ma gyar or szág ra. En nek kö vet kez té ben ezen az
ala pon pró bál nak vis  sza jut ni.” Mind ezek mi att te hát
fel kér ték Szom bat he lyit a ha tár őri zet meg erő sí té sé re és
más ha tá lyos lé pé sek meg fon to lá sá ra.

Er re az irat ra vá la szul ké szí tett az 1. vkf. osztály27 egy
kiadvány-tervezetet,28 mely nek Pro domójában29 a kö vet -
ke ző meg ál la pí tá sok sze re pel tek: A ha tár szol gá lat szi go -
rí tá sa már ko ráb ban meg tör tént, a ha tár va dász őr sök lét -
szá mát fel emel ték, de a ha tárt to váb bi ál lo mány fel eme -
lés sel sem le het lég men te sen le zár ni. A be szi vár gás meg -
aka dá lyo zá sá ra a leg drasz ti ku sabb és el ret ten tő rend sza -
bály ok be ve ze té se len ne az egye dü li jár ha tó út. A né me -
tek a ga lí ci ai ha tár sáv ban tilt sák be a zsi dók köz le ke dé -
sét. Az en nek ér de ké ben va ló köz ben já rás ra egyéb ként a
bel ügy mi nisz ter már fel kér te a kül ügy mi nisz tert. Új ból
nagy ará nyú raz zi át kel le ne tar ta ni és eb be a hon véd ség
ala ku la ta it is be le het ne von ni, ott, ahol a csend őr ség és
rend őr ség lét szá ma er re nem ele gen dő.

A fen ti ek alap ján az osz tály vé gül a kö vet ke ző ki ad -
vány ter ve zetet ké szí tet te el: a je len tett ada tok ös  szeg zé se
(ed dig csak az észak ke le ti ha tá ron körülbelül ezerkilenc-
száz-kétezer ki to lon colt zsi dó szö kött vis  sza, de a dé li
ha tár sza ka szon is fo lyik a beszivárgás)30 bi zo nyít ja, hogy
a zsi dók be szi vár gá sa el len ho zott ed di gi rend sza bály ok
nem elég ha té ko nyak, a zsi dók még min dig Ma gyar or -
szá got tart ják a leg kí vá na to sabb hely nek. „Az eny he
rend sza bály ok, to váb bá a ha zai zsi dó ság föld  alat ti te vé -
keny sé ge, sőt né hol az ál lam ha ta lom ren del ke zé se i vel
va ló nyílt szem be he lyez ke dé se (zsi dó párt fo gó iro da je -
len tett mű kö dé se)” al kal mas a köz han gu lat le ron tá sá ra.
A bel ső han gu lat le rom lá sá tól füg get le nül „kül po li ti kai
vo nat ko zá sok is a zsi dó kér dés eré lyes ke ze lé sét in do kol -
nák”. A vis  sza szi vár gást tisz tán ka to nai esz kö zök kel
meg aka dá lyoz ni nem le het. Csak el ret ten tő rend sza bá -
lyok al kal ma zá sá val ér he tő el ered mény, ezek pe dig a kö -
vet ke zők len né nek: a vis  sza szi vár gó zsi dók el len rög tön -
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24 A de por tá lá sok le ál lí tá sát 1941. augusztus 9-én ren del te el Keresztes-
Fischer Fe renc bel ügy mi nisz ter. Karsai Lász ló: i.m. 231. o.

25 Az irat ere de ti szá ma LHT 1941 97/Om. eln., ez sze rel ve a VKF
1941 1. oszt. 26/Om. szám hoz.

26 Hi va ta los ne vén: Ma gyar Iz ra e li ták Párt fo gó Iro dá ja, 1938 óta mű kö dött.
27 Dezseri Já nos ve zér ka ri szá za dos, Sás ka Elem ér ve zér ka ri al ez re -

des, osz tály ve ze tő egyet ér té sé vel.

28 HL VKF 1941 1. oszt. 26/Om.
29 Bel ső hasz ná lat ra ké szült fel jegy zés, mely ben rö vi den ös  szeg zik az

irat tar tal mát, s az zal kap cso la to san meg ál la pí tá so kat tesz nek.
30 Te hát az osz tály a Ga lí ci á ba de por tált zsi dók vis  sza szi vár gá sá nak

fel ve té sét meg lo va gol va egy komp le xebb kér dést igye ke zett ke re -
kí te ni az ügy ből.



íté lő bí rás ko dást kell élet be lép tet ni és őket ha lál lal kell
bün tet ni; ugyan ilyen el bá nás ban ré sze sí ten dők a be szi -
vár gó ide gen ál lam pol gár sá gú zsi dók, és azok a ha tó sá gi
kö ze gek, ma gyar ál lam pol gár ok vagy ma gyar or szá gi la -
ko sok, akik eb ben a vis  sza- illetve be szi vár gás ban tu da -
to san köz re mű köd nek. Is mé telt nagy ará nyú raz zi á val
kell az or szá got a nem kí vá na tos zsi dó ele mek től meg tisz -
tí ta ni, a ki nem to lon col ha tó kat in ter nál ni. A raz zi á ba be -
von ha tók len né nek a hon véd ség egyes ala ku la tai is, ha a
rend őr ség és csend őr ség lét szá ma nem len ne ele gen dő. A
ké sőb bi el len őr zé sek meg kön  nyí té sé re be kel le ne ve zet -
ni a zsi dók kö te le ző megjelölését31 (ezt a há zas sá gi tör -
vény is in do kolt tá ten né, mert „a véd te len ma gyar nők
csak így tud ná nak ha tá so san vé de kez ni to la ko dó zsi dó
fér fi ak el len”). A kül ügy mi nisz ter úr ál tal szor gal ma zan -
dó len ne, hogy a né me tek a ga lí ci ai ha tár sáv ban tilt sák
meg a zsi dók köz le ke dé sét. Az irat szer ző je sze rint ezen
rend sza bály ok be ve ze té sé vel a köz vé le mény erélyt és el -
ha tá ro zott sá got lát na a zsi dó kér dés ke ze lé sé ben, s „az el -
len sé ges pro pa gan da töb bé-ke vés bé helyt ál ló ama ál lí tá -
sá nak élét is el ven né, hogy Ma gyar or szág az eu ró pai zsi -
dó ság el do rá dó ja. Most – mi dőn újabb és újabb ve sze del -
mek ütik fel fe jü ket (dél vi dé ki kom mu nis ta ak na mun ka)
–, he lyén va ló nak tar ta nám az ál lam ha ta lom szi lárd sá gá -
nak és el tö kélt sé gé nek ki mu ta tá sát mind azok ban az ese -
tek ben, mi dőn a szán dé kolt célt el ret ten tő rend sza bály ok
nél kül nem tud juk el ér ni.”

Szom bat he lyi nem fo gad ta el a fen ti ki ad vány ter ve -
ze tet, s ab ba több pon ton is be le ja ví tott. A zsi dó kér dés
eré lyes ke ze lé sé nek kül po li ti kai vo nat ko zá sok kal va ló
in dok lá sát alá húz ta, s a mon dat hoz ezt a meg jegy zést
fűz te: „Mi ka to nák va gyunk.” Szin tén alá húz ta a zsi -
dók kal szem ben Ma gyar or szá gon meg nyil vá nu ló „eny -
he bá nás mód és ki tű nő meg él he té si le he tő sé ge ik”-ről
szó ló részt, va la mint a rög tön íté lő bí rás ko dás be ve ze té -
sé re, az is mé telt nagy ará nyú raz zia le foly ta tá sá ra és a
zsi dók kö te le ző meg je lö lé sé nek el ren de lé sé re vo nat ko -
zó ja vas la to kat tar tal ma zó ré sze ket meg je löl te, s oda ír -
ta: „Po li ti ka.” Az az nem a ka to nai ve ze tés dol ga. Vé gül
szin tén meg je löl te a dél vi dé ki kom mu nis ta ak na mun kát
em lí tő mon da tot, s szél ső sé ges, po li ti zá ló ve zér ka ri
tiszt je i nek ki ok ta tá sá ra ös  sze fog la lás kép pen a kö vet ke -
ző meg jegy zést ír ta a ter ve zet vé gé re: „Ezt a ki ad ványt
így hasz nál ni nem tu dom, mert Min. El nök Úr nem
azért for dult hoz zám, hogy őt a zsi dó kér dés bel- és kül -
po li ti kai kér dé se i re il let ve vo nat ko zá sa i ra ki ok tas sam,
ha nem hogy ne ki a ka to nai vo na lon se gít sek. Az sem

okoz örö met ne kem és nem vi szi a kér dést kö ze lebb a
meg ol dás hoz, hogy »jól meg mond tam neki«. Tu dok-e
se gí te ni vagy nem, ez a kér dés? Er re ké rek rö vid és
szak  mai vá laszt, il let ve ki ad ványt.”

Szom bat he lyi uta sí tá sá ra te hát a ki ad ványt új ra fo gal -
maz ták. A vég le ges változatban,32 ok tó ber 24-én a ve -
zér kar fő nö ke kö zöl te a LHT el nö ké vel (a ve zér tit kár
út ján), va la mint a hon vé del mi miniszterrel 33 az ed dig
meg tett in téz ke dé se ket és a to váb bi le he tő sé ge ket: a
zsi dók vis  sza szi vár gá sá nak ha tá lyo sabb el len őr zé sé re
az észak ke le ti és a dé li ha tár sza ka szon a ha tár szol gá la -
tot meg szi go rí tot ta, er re a fel ha tal ma zást a LHT-tól
kap ta. A ha tár va dász őr sök lét szá mát a hon vé del mi mi -
nisz ter fel emel te. A ka to nai vo na lon meg te he tő rend -
sza bály ok a kö vet ke zők: a zsi dók vis  sza szi vár gá sá nak
meg aka dá lyo zá sát a ha tár va dász ala ku la tok tel jes ha di -
ál lo mány ra va ló eme lé sé vel még le het fo koz ni, de tel jes
ered ményt et től sem le het vár ni; kar ha tal mi csa pa tok -
nak a Bács ká ba va ló ki he lye zé sé re meg tet te az elő ké -
szü le te ket, de vég re haj tást még nem ren delt el. Az el ső -
sor ban érin tett te rü le te ken ja va sol ja a csend őr ség és a
rend őr ség meg erő sí té sét és az el len őr zés fo ko zá sát.
Szán dé ká ban áll a ka to nai nyo mo zó tes tü let to váb bi ki -
épí té se. Min den jog ta lan ha tár át lé pő vel szem ben szi go -
rú meg tor lást kel le ne élet be lép tet ni.

A LHT ok tó ber 31-i vá la sza sze rint a mi nisz ter el nök
az át irat ban ja va sol ta kat tu do má sul vet te, to váb bi ka to -
nai rend sza bály ok hoz nem kí vánt folyamodni.34

Mint lát hat tuk, Szom bat he lyi nek a ga lí ci ai de por tá -
lás ban nem volt kez de mé nye ző sze re pe, azon ban a ka -
pott pa rancs nak meg fe le lő en vég re haj tot ta an nak tech -
ni kai le bo nyo lí tá sát. Még ak kor is így tett, ha köz ben
ki fe jez te a terv vel szem be ni ki fo gá sa it. Az igaz ga tá sa
alá tar to zó meg szállt te rü le te ken hu má nu san igye ke zett
bán ni a he lyi és fel te he tő en a Ma gyar or szág ról ki te le pí -
tett zsi dó la kos ság gal is. A Hon véd Ve zér kar Fő nö ké vé
tör tént ki ne ve zé se után – előd jé től el té rő en – nem vál -
lalt kez de mé nye ző sze re pet egy újabb nagy ará nyú raz -
zia és de por tá lá si hul lám le bo nyo lí tá sá ban, sőt ha tal mi
szó val meg tor pe dóz ta az er re irá nyu ló kí sér le tet. Nem
tá mo gat ta a zsi dó kér dés eré lye sebb ke ze lé sé nek föl ve -
té sét sem, s leg fő kép pen nem to le rál ta alá ren delt jei po -
li ti zá lá si haj lan dó sá gát. Ugyan ak kor úgy tű nik, egyet ér -
tett a zsi dók be- illetve vis  sza szi vár gá sá nak biz ton sá gi
kér dés ként va ló föl fo gá sá val, leg alább is meg ha jolt a
po li ti kai ve ze tés ilyen ér tel mű kí ván sá gai, s ez zel
együtt egy bar bár kor szel le me előtt is.
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31 Né met or szág ban 1941. szep tem ber 1-jé től tet ték kö te le ző vé a zsi -
dók nak a sár ga csil lag vi se lé sét.

32 HL VKF 1941 1. oszt. 26/Om
33 Ta lán ér de mes meg je gyez nünk, hogy az osz tály ál tal ké szí tett ere de -

ti ter ve zet nek nem csak a LHT el nö ke és a hon vé del mi mi nisz ter, ha -
nem a Hon vé del mi Mi nisz té ri um 19. (ha tár szol gá la ti ügyek) osz tá -
lya, a bel ügy mi nisz ter és a kül ügy mi nisz ter is cím zett jei let tek vol na.

34 HL VKF 1941 1. oszt. 27/Om.


