
KÖZLEMÉNYEK 
BORSÁNYI JULIAN 

AZ 1941. J Ú N I U S 26-AI K A S S A I B O M B A T Á M A D Á S 
„FEHÉR FOLTJAI" 

Visszaemlékezések és s zemé lyes é sz revé te l ek 

Hitler Barbarossa-hadjáratában való részvételünk nemzetünk olyan szeren
csétlensége volt, min t a muhi , vagy a mohácsi csatavesztés. Efelől ma m á r alig 
lehet kétség. Afelől sem, hogy a Kassát 1941. június 26-án ért bombatámadás 
ha nem is oka, de kiindulópontja és egyben ürügye volt azon eseményeknek, 
amelyek e nemzeti szerencsétlenségünkhöz vezettek. Ezzel kapcsolatban ké t 
körülmény feltűnő : 

az első az, hogy a szóban forgó esemény hát terének, kísérő körülményeinek 
alig van tudományos ér tékű irodalma; a másik ennek mintegy magyaráza ta : 

eddig nem akadt olyan hadtörténészünk, aki mindennemű politikai előíté
lettől mentesen az események részleteinek beható vizsgálatára elszánta volna 
magát. Ezekről a vonatkozásokról a 'későbbiekben még lesz szó. 

Tudtommal azok közül a személyek közül, akik 1941 júniusában szolgálati 
beosztásuk révén a katonai vezetés kormányhatósági szintjein közvetlenül fog
lalkoztak a kassai eseményekkel, már csak ket ten vagyunk életben. Az egyik 
a Honvéd Vezérkar főnöke 2. osztályában (2. vkf. osztály) a különleges (klgs.) 
alosztály akkori vezetője, Kollényi György — akkor vezérkari százados —,' a 
másik lennék magam. 

Kollényi szerepéről még részletesen fogok szólni. Én az események idején, 
mint hadiműszaki törzskari százados, a Honvédelmi Minisztérium VI. csoport
főnökségén, más néven az Országos Légoltalmi Parancsnokságon (két hónappal 
előtte még Országos Légvédelmi Parancsnokság volt a neve, rövidítve mind
kettő OLP)- a műszaki és ipari csoportot vezet tem. ' Ez a munkacsoport dol
gozta ki és rendelte el — az érintett társminiszterekkeil egyetértőleg — a lég
oltalom'1 élet- és vagyonvédelmet szolgáló rendszabályait (riasztás, óvóhe
lyek, tűzvédelem stb.), valamint a hatósági légoltalom-' műszaki vonatkozású 
szervezési előírásait. A kassai támadás volt az első alkalom, amikor ellenőrizni 
lehetett, hogy az említett előírások hatásosak-e, vagy módosítást kívánnak. 
Ezért és csak ezért u taz tam már másnap, 1941. június 27-én az OLP kiképzési 

1 Kollényi György (Perjámos, 1905. 09. 13 — ), hivatásos katonatiszt. 1937. 05. 01.: százados, 
1942. 04. 01.: vezérkari őrnagy, 1943. 08. 01.: vezérkari alezredes. 1942. 12. 01. es 1943. 01. 01. között 
a 2. vkf. osztály beosztottja, majd 1943. 03. 15-éig hadibeosztásban szolgált. 1943. 03. 15-étől zág
rábi magyar katonai attasé. A második világháború befejezése után Németországban maradt. 

2 A Honvédelmi Minisztérium 1. a. osztálya által 1941 áprilisában kiadott rendelet az I. lég
védelmi hadtest felállításával alapvetően megváltoztatta az OLP addigi hatás- és munkakörét. 
Éppen azokban a vonatkozásokban, amelyek a kassai támadók kilétének megállapításánál lettek 
volna lényegesek. E rendelet lényegét 1.: Borsanyi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya. 
München, 1985. (a továbbiakban: Borsónyi) Függelék, I. 1. 

3 E munkacsoportokból alakult később a HM 36. osztály, illetve az Országos Légoltalmi Inté
zet (OLI), mindkettő vezetésem, illetve parancsnokságom alatt. 

4 A .Jégoltalom" a légitámadások elleni passzív (polgári), a .,légvédelem" az aktív (tehát 
fegyveres, katonai) védekezést jelölte. 

5 A hatósági légoltalom a városok és községek légoltalmi szervezetét takarta. 
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előadójával6 Kassára. Saját elhatározásomból, minden nemű felsőbb utasítás 
nélkül. Kassán meghallgattuk a város légoltalmi előadójának, a tűzoltóparancs
noknak a beszámolóját a hatósági légoltalmi szervezet támadást követő mű
ködéséről, vezetésével bejártuk és megvizsgáltuk a kárhedyéket, amelyekről fel
vételéket készítettem. Utána siettünk vissza, hogy idejében elkészíthessem 
beszámolómat az OLP hivatalos lapja, a minden hónap l-jén és 15-én megje
lenő Légoltalmi Közieményék számára, amelyben az érdékelteket az OLP tájé
koztatta a támadás nyomás nyert tapasztalatokról. (2. sz. melléklet, 90. o.) 

Hangsúlyoznom kell, hogy e tájékoztatáson kívül semmiféle írásos szolgálati 
jelentést, hivatalos beszámolót nem készítettem. Az is lényeges, hogy az emlí
tett tevékenységen kívül Kassán semmiféle más vizsgáüatot nem végeztünk, a 
támadók nemzetiségének kérdésével, a helyi légvédelmi tüzérség működésével 
és hasonlókkal nem foglialikoztunk ; már csak azért sem, mert ezzel túlléptük 
volna a szolgálati hatásikörünket és erre semmiféle utasításom nem volt.7 Azt 
is ki kell emelnem, hogy a kapott hivatalos tájékoztatás alapján, a háború vé
géig nem kételkedtem abban, hogy a szovjet légierő gépei támadták Kassát.8 

Kassáról visszatérve a Légoltalmi Közlemények tájékoztató cikke után lé
nyegében nem foglalkoztam többet a kassai eseményekkel. Erre csak jóval ké
sőbb, itt nyugaton, az 1970-es években került sor, amikor is tudomásul kellett 
vennem azokat a torzításokat, amelyekkel a hazai publicisztika és a rendszer 
„történészei" a közvéleményt indoktrinálni igyekeztek. Ezek késztettek arra, 
hogy két .munkában9 igyekezzem az általam .ismert valóságot publikálni. 

Tulajdonképpen csak e két — dokumentációnak szánt — munka szerkesz
tésekor kezdtem az 1941-ben Kassán történtekkel — részben levelezés, részben 
a német -levéltárakban folytatott kutatás révén —, a támadással kapcsolatos 
kérdések egy részével behatóbban foglalkozni. Egyik esetben sem volt alapvető 
célom a támadók kilétét, illetve szándékukat kideríteni. Két célra törekedtem: 
mellékesen arra, hogy mi az , ami megbízhatóan megállapítható a Kassa te
rületén, elsősorban a légoütalmi szervezetben, a támadás alatt, s után történ
tekből. Elsődleges feladatomnak tekintettem azonban annak kimutatását, 
hogy azok a hazai publikációk, amelyek elhitetni kívántaik, hogy a kassai táma
dás a német és magyar vezérkar közös összeesküvése volt — hogy ezzel a 
magyar államvezetést HitILer oldalán a háborúba kényszerítsék —, nem egye
bek politikai célokat szolgáló valótlanságoknál. Ha — néha kissé bővebben — 
kitértem más részletekre is, az csak az összefüggések könnyebb megértése miatt 

6 Molnár Endre, vitéz (Madocsa, 1891. 12 28 —) 1934. 05. 01.: őrnagy; 1938. 11. 01.: alezredes; 
1942. 10. 01.: ezredes; 1935. 08. 01 — ? HM OLP, ill. 35. osztály beosztottja. 1941. 07. 29-étől szakszol
gálatos tisztek állománycsoportjába áthelyezve. 

7 1989 eleje óta nem kevesebb mint húsz olyan levelet kaptam Magyarországról, amelyben az 
érdeklődő műkedvelő történészek azért fordultak hozzám felvilágosításért, mert — megtévesztő 
hazai sajtóközlemények alapján — úgy vélték, hogy Kassán, szolgálati utasításra, a támadók 
kilétét kellett volna megállapítanom. A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy az én kassai 
kiszállásomnak volt még szolgálati folytatása. A bombáknak az épületszerkezetekre gyakorolt 
hatása pontosabb megállapítására kiküldtem a munkacsoportom két beosztottját. Hozzájuk 
csatlakozott még a Haditechnikai Intézet Légoltalmi előadója, Makay-Hollósy Béla hadiműszaki 
törzskari százados. 1979. július 5-én számomra készített beszámolóját 1. : Borsányi: i. m., Füg
gelék VIII. 9. 

8 A katonai igazgatás velem egyszintű szolgálati helyein dolgozó bajtársaim közül nem em
lékszem senkire sem, aki akkor — 1941 júniusa — kételkedett volna abban, hogy a kassai tá
madást a szovjet légierő gépei hajtották végre. Kassán felmerült ugyan az a vélelem is — igaz 
mint kivételes jelenség —, hogy a támadók a szovjet oldalra átállt szlovák repülők lehettek. 

9 Borsányi Julián: Das Rätsel des Bombenangriffs auf Kaschau 26. Juni 1941. München, 1978.; 
Borsányi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya. Az 1941. június 26-i bonbmatámadás doku
mentációja. München, 1985. 
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A S Z A K L É G O L T A L O M S Z E R V E Z É S I 
M Ű S Z A K I ÉS T U D O M Á N Y O S H Í R E I 

I I I . ÉVFOLYAM. 14. SZÁM. 

kerne;) 

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VI. CSOPORT-
FŐNÖKSÉG KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALATT 

1 9 4 1. J U L I U S HÓ 15. 

M E G J E L E N I K H A V O N T A K É T S Z E R ' ELŐFIZETÉSI ÁRA : 
/ .zcKKcszT. I A RIADÓVAL EGYÜTT ÉVI 30 P. EGYES SZÂM 1.50 I 

B O R S Á N Y I J U L I Á N HMTK SZÁZADOS K Ü L Ö N . É V I 26 P. E G Y E S S Z Á M 1.20/1 
" • ' " - ' • - " " " " - " • mds r 

szeméiül és 
». M. VI. csoportfőnökség (O. L. P.) közleménye 

A Légoltalmi Közlemények utolsó — jú
lius 1-i .— számában összefoglaló hírt adtunk 
a kassai szovjet orvtámadás lefolyásáról és ta
nulságairól. Mind szovjetorosz IsajtóközlenuV 
nyék, mind orosz rádióhírek kétségbe vonták 
orosz katonai gépeknek magyar területre való 
berepülését, sőt egyenesen kétségbevonták a 
támadás megtörténtét. 15ár feleslegesnek lát
szik a vörös hírekkel vitát kezdenünk, aláb
biakban adjuk közre azokat a fontos károkat, 
valamint a legjellegzetesebb károkról történt 
felvételeket, amelyeket Kassa város légoltalmi 
előadója, vitéz László sírpúd tiizoltöföparancs-
nők, összeállított és felterjesztett. 

Amint azt már közöltük, a támadást 3 két
motoros 6zovjetorosz bombázógép hajtotta 
yi^re, melyek 2D db., egycukéitt 150 kg-os bom-
bat.dobtak le. Az egyik fel nem robbant bom-
bárcazok orosz eredete pontosan megállapít
ható volt. A bombák átmérője 35 cm,' a bom
batest hossza SO em volt. 

A felrobbant 28 bomba 32 halálos-, GO sú
lyos- -és 220 könnyű sérülteit okozott (múlt 
számainkban közölt, adatok a robbanást követő 
nap megállapításának eredménye volt, mikor, 
is a könnyű sérültek nagyrészót még számba-
venni nem lehetett). A halottak és a sérültek 
feltűnően magas száma mindennél jobban bi
zonyítja, milyen fontossága van az idejében 
történő riasztásnak, valamint annak, hogy a 
riadó jele a lakosságot már az óvóhelyen ta
lálja. Amint arról m á r h í r t adtunk, bebizo
nyosodott, hogy a véres sérülések elenyésző 
kis töredéke következett volna csak be, ha a 
lakosságnak módja lett volna a szükségóvóhe-
lyekct, vagy a házak pincéit felkeresni. 

A csatolt, térkép pontosan feltünteti a be
csapódások ljpjyeit. A térképen feltüntetett ' 
számozásnak megfelelően az egyes bombák az 
alábbi károkijf okozták. 

Az első bombu a Vársáuc-u. 18. sz. lakóépü
letet találta, a ház födéméi és tetőszerkezete 
beomlott. (Képek a legutolsó számunkban.) 

A második bomba a Vársáuc-u. 14—16. 
számú lakóházzal szomszédos telken robbant, s 
egy két szoba-konyhás üresen álló lakóházat 
ért. A 'ház 'helyén csak .egy bombatölesér ma
radt. (A rombolásról a múlt számunkban rész
letesen beszámoltunk.) 

A harmadik bamba a Rákóczá-krt 3G. sz. 
egyemeletes lakóház udvarán, az épület sarká
ban a pinceablakok olőtt robbant. A földszinti 
és emeleti lakások berendezését, ajtóit és.abla
kait tönkretette. A pinceablakok és a pincének 
a keleti fala a bombatölesérrel |határos, ennek 
ellenére sem a mennyezetén sem a falán repe
dés nem található. .(Részletes (beszámolónk a 
múlt számban.) i , 

A negyedik bomba a Rákóczi-krt 32—34- sz. 
házak között az úttesten robbant. Mindkét ház 
homlokzatát megrongálta, áz utcai Oakások be
rendezését tönkretette. 

Az ötödik bomba a Postapalota Rákóezi-
krt-i {oldalún n I I . és I I I . emelet közötti oldal
falat 70 ra1 terjedelemben szétrombolta, a le
zuhanó fal a járdán tartózkodók közül 2 embert 
maga lalá temetett. A bomba a IIT. emelet födé
mét elrombolta. Az első és második helyiségek 
mennyezetét átszakította a lezuhanó vasbeton 
tömeg, sőt a folyosó 'falát és az udvar felőli 
főfalat kb. 10 m' területen, valamint a szobák 
válaszfalait is kidöntötte. •' , 

. A hatodik bomba a Postapalota igazgató
sági főbejárata mellett a fal tövében robbant. 

A hetedik bomba a Postapalota Kassa 1. sz. 
postahivatali épületének udvar felőli részén az 
I. és II . emelet közötti oldalfalát szakította ki 
kb. 12 m ' terjedelemben és az automata, táv
beszélő központot megbénította. 

1. A Légoltalmi Közlemények 1941. július 15-i számának címoldala 
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történt. Ezekkel a mimikákkal a kassai eseményekkel öszefüggő publikációs 
tevékenységemet befejezni véltem. A feljegyzéseimet, az irattáram egészét — 
néhány másodpéldány kivételével — 1987. november 7-én átadtam a Hadtör
téneti Intézet és Múzeumnak,10 ahol azok a Hadtörténelmi Levéltárban nyer
tek elhelyezést és a dr. Liptai Ervin vezérőrnagy, főigazgatóval történt meg
állapodás alapján dr. Szakály Sándor, az intézet tudományos főimunkatársa 
kezelésében állnak. 

A kassai támadás fél évszázados évfordulója alkalmából indokoiltnak lát
szott előbb említett dokumentációimat néhány olyan részlettel, visszaemlékezés
sel kiegészíteni, amelyek talán hasznára lehetnek az e téren felettébb indoikolt 
kutatásnak. 

E beszámolóm korlátozott terjedelme miatt nem ismételtem meg olyan rész
leteket, amelyeket dokumentációim magyar kiadása kimerítően tárgyal. Ezekre 
csak a jegyzetekben utaKtam. Ennek ellenére a most következők maradéktalan 
megértéséhez dokumentációm felhasználása szinte nélkülözhetetlen. 

* 

Alig telt el négy óra a kassai bombák robbanása után, amikor a sebtében 
összehívott minisztertanács megállapította a hadiállapot beálltát a Szovjetunió
val,11 majd a kormányzó elrendelte a megtorló támadást a Szovjetunió egyik 
városa ellen. Június 27-én a kormányfő tájékoztatta a Képviselőházait, amely jó
váhagyta a közölt elhatározást, intézkedéseket. Mindez az alkotmányos rendel
kezéseknek megfelelően történt. Mind a kormányfő, mind az államfő említett 
elhatározásainál a Honvéd Vezérkar főnökének, Werth Henrik gyalogsági tá
bornoknak12 tájékoztatása képezte az alapot a támadóik szovjet voltáról. A ve
zérkar főnökének kíséretében levő honvédelmi miniszter, Bartha Károly szol
gálaton kívüli táborszernagy,13 jelenlétével csak a legfelső katonai vezetés egy
ségét jelképezte. Az ő szerepe, mind a haitáskört, mind a politikai felelősséget 
illetően, a továbbiakban mellőzhető. 

Érdemes megállapítani, hogy a döntéseknél alig került említésre a kassai 
bombázást röviddel megelőző tiszaborkúti alacsonytámadás a budapesti gyors
vonat ellen. 

Honnét és miként kapta ilyen rövid idő alatt a vezérkar főnöke a megbíz
ható értesülést arról, hogy a támadók a szovjet légierő gépei voltak? A szer
vezési adottságok alapján nem nehéz erre válaszolni. 

10 Gyűjteményemnek a Hadtörténeti Intézet és Múzeum számára történt átadásáról szóló 
írásomat 1.: Katonák hagyatéka. Hadak Utján, 1987. május-június, illetve Bécsi Napló, 1988. 1. 
szám. 

11 Ellentétben a hazai történetírásban és publicisztikában közkeletű megállapítássá} Magyar
ország nem üzen hadat a Szovjetuniónak. A magyar fél nem provokált támadás következtében 
kinyilvánította, hogy a hadiállapotot a két ország között beállottnak tekinti. A körülményekről 
részletesebben: Szakály Sándor: A „Hadüzenet". Eletünk, 1987. 2. szám, uő: „ . . .Magyarország 
és a Szovjet-Unió között a hadiállapot beállott" Hadtörténelmi Közlemények, 1991. 2. szám, 
27—44. O. 

12 Werth Henrik (Rezsőháza, 1881. 12. 26 — Szovjetunió, 1952. 05. 28.), hivatásos katonatiszt, 
gyalogsági tábornok, illetve vezérezredes; 1938. szeptember 29-e és 1941. szeptember 4-e között a 
Honvéd Vezérkar főnöke. 

13 Bartha Károly (Bp. 1884. 06. 18 — Linz [Ausztria], 1964. 11. 22.), hivatásos katonatiszt, tá
borszernagy, illetve vezérezredes; 1938. novenber 15-étől 1942. szeptember 24-éig honvédelmi mi
niszter. 
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A Honvéd Vezérkar főnöke, aki 1940 márciusa óta az egykori honvédség fő
parancsnoka hatáskörét is ellátta, a vezénkar főnöke 1. osztályát (1. vkf. osz
tály), még hozzá annak elvi alosztályát (1. a. vikf.) használta fel saját adminiszt
rációjának, iratváltásának lebonyolítására. Így például a kormányfőhöz, vagy 
az államfőhoz intézett feliratai az 1. a. vkf. osztály iktatószámai alatt fuitottak. 
Az 1. vkf. osztály vezetője volt (tehát a vezérkair főnökének közvetlen referen
se, a szó szoros értelmében legközelebbi munkatársa. Werth Henrik adminisz
trációjának összes szálai az 1. vkf. osztálynál futottak össze. A feltett kérdésre 
a választ tehát az 1. vkf. osztály szolgálattá munkakörén belül kell keresni. Az 
események idején az 1. vkf. osztály vezetője Sáska Elemér vezérkari alezredes 
volt.1* ö volt, igazgatási vonalon, az események kulcsszemélye.15 

Sáskát, szolgálata beosztásom révén, személyesen ismertem. A szóbeszéd sze
rint, mint a gyalogságtól származó vezérkari tiszt, Werth kedvencei közé tar
tozott, akinek véleményére sokat adott. Sáska osztályán keresztül bonyoló
dott le Werth szolgálati iiratválrtása Kurt Himer tábornokkal,16 a hitleri főhadi
szállás Budapesten székelő összekötő törzsének vezetőjével. Himer naplójának17 

egyes megjegyzéseiből arra lehet következtetni, hogy a németek nem sokra 
becsülték Sáska képességeit.18 

1971 folyamán a „casus belM"-ről írásom jelent meg a Münchenben megjele
nő Hadak Ütján-ban.19 Ebben utaltam arra, hogy a vezérkar vezető személyei 
rokonszenveztek a németekkel való szorosabb katonai együttműködéssel. Sáska 
egy, a lap szerkesztőjéhez, Darnóy Pálhoz20 intézett írásában hangsúlyozta, 
hogy a „vezérkar" mindig is ellenezte a hitleri hadműveletekibe való aktív be
avatkozásunkat. Így kerültem Sáskával, aki akkor Stuttgartban élt, levélvál
tásba. Ennek keretében utaltam Werth azon három felterjesztésére, amelyek
ben a kormánynak a németekkel való szorosabb katonai kapcsolatokat aján
lotta.21 Megküldtem neki — a későbbiek során még részletesebben emlíitésre 
kerülő — 50.606/eln. 1. vkf. 1941. számú, az osztálya által szerkesztett ügydarab 
első belső oldalának fényimásolatát és ennek keretében a következő kérdéseket 
tettem fel: kitől, milyen úton és milyen szöveggel értesült a kassai esemé
nyekről és ezek alapján mit jelentett, mit javasolt főnökének, Werth Henrik
nek?22 

Sáska a kérdéseket válasz nélkül hagyta.23 A pongyola, általánosságokat tar
talmazó írásból azonban két körülményt mégis le lehet szűrni. Elsőnek vilá-

14 Sáska Elemér (Kassa, 1898. 11. 20 — Stuttgart [Németország], 1985. 03. 31.), hivatásos katona
tiszt, legmagasabb rendfokozata vezérőrnagy. 1941. február 1-je és 1942. május 1-je között a 
Honvéd Vezérkar főnöke l. osztályának a vezetője vezérkari alezredesi, illetve vezérkari ezredesi 
rendfokozatban. 

15 Mint az 1. vkf. osztály vezetője közvetlen információkkal rendelkezett és lépéseket tehe-

16 Himer, Kurt (Cottbus, 1888. 12. 21 — Keleti Front, 03. 26.) tábornok. 1941. 03. végétől 1941. 
08. 18-ig a budapesti német összekötő törzs parancsnoka. 1939. 10. 01.: vezérőrnagy, 1941. 10. 01.: 
altábornagy, 1941. 09. 17 — 1942. 03. 26. : a 46. gyaloghadosztály parancsnoka. 

17 Himer tábornok naplójának magyar fordítását 1. : Kun József (közli) : A német hadvezetés 
magyarországi politikájához, 1941 március—július. Századok, 1965. 6. szám. 

18 Valószínűleg azt kifogásolhatták a németek, hogy Sáska nem beszélt oly kifogástalanul 
németül mint a magyar királyi honvédség tábornokainak és vezérkari tisztjeinek többsége. 

19 Borsányi Julián: Az 1941-es hadüzenet „casus belli'-je. Hadak Utján, 1971. október — 1972. 
márciusi számok 

20 Darnóy Pál (Székesfehérvár. 1912. 04. 04 — München [Németország] 1987. 06. 13.), hivatásos 
katonatiszt, vezérkari százados. 1962-től haláláig a Hadak Utján c. folyóirat felelős kiadója. 

21 Werth Henrik emlékiratait, illetve átiratait 1.: Diplomáciai iratok Magyarország külpoliti
kájához 1936—1945 V. k. Bp., 1982. 778., 806. és 839. számú irat. 

22 V. ö.: Borsányi: i. m. 339. o. 
23 Sáska válaszát 1.: Borsányi: i. m., Függelék XXIII. 2. 
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gossan kimondja, hogy az eseményeket ő referálta a vezérkar főnökének. Amit 
tehát Werth tudott, azt tőle tudta. Ez teljes mértékben hihető, mert ez felelt 
meg a Werth és Sáska közötti szolgálati viszonynak. Emellett Sáska, közlései 
szerint, óvatos eljárást javasolt főnökének. Óvott attól, hogy a kassai ese
ményekből „casus belli"-! formáljanak. Ehelyett a 2. vkf. osztály által végre
hajtandó kivizsgálást és diplomáciai lépésekét ajánlott. Werth, írja Sáska, ma
radéktalanul egyetértett Sáska ezen helyzetmegítélésével és elfogadta javas
latait. Ez a közlés minden részletében ellentmond az ismert valóságos körül
ményeknek, Werth későbbiekben tanúsított viselkedésének. 

Sáskával való további levélváltásom megszakadt, a tábornok rövidesen el
hunyt.2'1 így sohasem fogjuk megtudni, hogy a vezérkar főnöke milyen tájé
koztatást kapott legközvetlenebb munkatársától a Kassa és a Tisza völgye fe
letti légtér eseményeiről. Azt viszont pontosan tudjuk, hogy az akkor érvé
nyes előírások és lehetőségek alapján milyen úton kellett volna a legfelső kato
nai vezetésnek az eseményekről tudomást szereznie. Erről lesz szó a követke
zőkben. 

Az egykori magyar királyi honvédség Szolgálati Szabályzata, I. részének 42. 
§-a, a 330. pontjában, arra kötelezte a helyőrségek rendészeti ügyeiért felelős 
állomásparancsnokokat, hogy „nagyobb szerencsétlenségekről", illetve „az ál
lam érdekeit érintő minden fontos eseményről" jelentést tegyenek2"' — többek 
között — a honvédelmi miniszternek és a honvédség főparancsnokának, illet
ve az akkori helyzet szerint, utóbbi helyett, a vezérkar főnökének. A kassai 
állomásparancsnok, vitéz Máthé Kálmán tábornok,20 teljes .mértékben megfelelt 
ezeknek a rendelkezéseknek. Más kérdés, hogy miképpen és milyen eredménnyel. 
Hogy az említett jelentésékből a vezérkar főnökség — értelemszerűen az 1. 
vkf. osztály — semmi konkrétumot sem vonhatott le a támadók nemzetiségére 
vonatkozóan, az kitűnik a következőkből is. 

Kassára érkezve a kíséretemben levő Molnár Endre őrnaggyal, az OLP ki
képzési előadójával elsőnek az álloimásparancsnoknál jelentkeztünk. Részt vet
tünk azon az értekezleten, amelyen à város katonai létesítményeinek légoltalmi 
felelősei referáltak az épületeiket ért esetleges károkról és amelyen Máthé 
tábornok segédtisztje27 vázolta azt a keveset, amit a támadás lefolyásáról el
mondhatott. Ez alig volt valamivel több a semminél, mert a városparancsnok
ságnak semmiféle szervezetszerű — szolgálati — összeköttetése nem volt sem 
a városi hatósági légoltalmi szervezettel, sem a helyi vagy országos figyelőrend
szerekkel, sőt még a helyőrség légvédelmét ellátó honi légvédelmi tüzérség ala
kulataival sem. (Utóbbi parancsnoka, Csejtey Béla alezredes,28 nem is volt 
jelen az értekezleten. Amint azt Máthé tábornok segédtisztje nekünk elmon-

24 Sáska Elemér 1985. március 31-én hunyt el Stuttgartban. 
25 Szolgálati Szabályzat a m. kir. honvédség számára. Az I. Rész 42. §-a az Állomásparancsnok -

ságok kérdését taglalta. A 365. pont foglalkozott a „Rendkívüli eseményekről szóló jelentés"-sel. 
A—32, a. Szolgálati Szabályzat a m. kir. honvédség számára Bp., 1931. 

26 Máthé Kálmán (Kassa, 1890. 05 21 — Bp. 1970. 01. 05.), hivatásos katonatiszt, 1942. október 
l-jétől altábornagy. Az adott időben a kassai székhelyű 23. honvéd gyalogdandár parancsnoka 
és egyben Kassa állomásparancsnoka. 

27 Nevére már nem emlékszem. 
28 Csejtey Béla (1896. 03. 05 — San Francisco [U. S. A.]. 1977.), hivatásos katonatiszt, tüzér 

alezredes. A kassai bombatámadás idején a kassai légvédelmi tüzércsoport parancsnoka. 
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dotta, ismereteik zömét az állomásparaincsnokság beosztottjaitól, illetve azok 
hozzátartozóinak közléséből — tehát „magánúton" — szerezték. Ennek meg
felelő volt az állomásparancsnok vonatkozó szolgálati jelentéseinek tartalmi 
értéke is. 

A támadást illetően Máthé tábornok két jelentéséről tudunk. Először 14 
óra 20 perckor jelentette a történteket személyesen távbeszélőn a HM légügyi 
főcsoportfőnökségének. A tényt magát a második jelentésből ismerjük. Maga 
a szöveg nem volt utólag rekonstruálható. Az sem, hogy az állomásparancsnok 
miként tudta Budapestet elérni, hiszen a miskolci kerületi légvédelmi központ 
közlése szerint a támadást követően mindennemű távbeszélő összeköttetés meg
szakadt Kassával. Valószínű azonban, a HM VI. csoportfőnöke e jelentésből tud
ta meg az eseményeket és tájékoztatta a támadás tényéről — és nem többről! — 
az OLP vezető beosztottjait, tehát engem is. A második jelentés már többet 
mondott. Ebben a 21 óra 10 perckor keltezett géptáviratban Máthé tábornok, 
hivatkozva a megelőző távbeszélő jelentésére, igyekezett összefoglalni a nap 
eseményeit:2" A jelentés legtöbb adata téves. Azokból a támadók nemzetisége, 
a géptípusok, vagy hasonlók nem tűnnek ki. A jelentés csak „ellenséges gé
pekről" szól. Nem pontos a ledobott bombák száma, a halottaké, valamint té
vesen közli, hogy az 5'8 M üteg három lövege sérüllt meg, holott az üteg mind 
a négy lövegcsöve leszakadt a bölcsőről. A jelentés megemlíti ugyan, hogy a 
támadók felségjele nem volt „megállapítható", de a legfigyelemreméltóbb köz
lése a gépek színezésére vonatkozott. Amint a jelentés mondja, ,,a gépek a hon
védségnél legubban (sic!) bevezetett színezéssel voltaik ellátva".30 

Honnan ismerték ezek a „szemtanúk" — értsd laikus polgári személyek — 
azt a színezést, amelyet „legújabban" a honvéd légierőnél rendeltek el?:n és 
amelyet — amiint azt megállapítottam — sem maga az állomásparancsnok, 
sem a segédtisztje nem ismert? 

Mivel ezt a jelentést a vezérkar főnöke a sorsdöntő minisztertanács előtt 
még nem ismerhette, abból semmiféle következtetést sem vonhatott le a tá
madók nemzetiségét, még kevésbé a szándékaikat illetően. 

* 

Ha minden úgy pergett volna, ahogyan azt az érvényes rendeletek által élet
rehívott helyzet megkívánta volna, akkor 1941 júniusában két olyan szervezet 
létezett volna, amelynek révén a döntésre hivatott vezetés az ország légteré
ben folyó minden repülőtevékenységről, légitámadásról, illetve annak veszé
lyéről, idejében és megbízhatóan értesülhetett volna. 

Az egyik a honvédelmi miniszter illetékességébe tartozó „honi légvédelmi 
figyelő- és jelzőszolgálait", a másik az ennek a kiegészítésére szánt, a hatósági 
légoltalom részét képező „helyi légoltalmi figyelőszolgálat". 

Az elsőt, mint országos szervezetet, még a HM VI. csoportfőnökség — az 
OLP katonai alosztálya — szervezte és gondoskodott — inkább papíron, mint 
a valóságban — a szükséges anyagiakról. A már emllített 1941. április 10-ei át-

29 L. : Borsányi: i. m.. Függelék I. 4. b. 
30 Uo. 
31 Az un. sárga jelzés felfestését a magyar hadi- és futárrepülőgépekre 1941. június 19-én 

rendelte el a honvéd légierők parancsnoka. A rendelet 56. 097/eln. le. mü. — 1941. VI. 19. számot 
viselte. V. ö.: Borsányi: i. m., Függelék VI. 1. b. 
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szervezési rendelet, az I. légvédelmi hadtest felállításáról intézkedve, a honi 
légvédelmi figyelő- és jelzőszolgálat egészét a légvédelmi hadtest alárendelt
ségébe utalta. Az OLP-nek tehát a támadás napján már semmi szolgálati köze 
sem volt e szervezethez, amelyről röviden a következőket kell tudnunk: 

A szolgálat lényegét az ország területén felállított kb 500 figyelőörs hálózata 
képezte volna. Az általában az idősebb korosztályokihoz tartozó személyek — 
akik a figyelőörsök személyi állományát képezték — a nemzetiségi területe
ken jórészt még a szolgálati nyelvet — magyar — sem uralták, aktiválásuk 
idején — 1941 június elején — még nem valtak kiképezve, jóformán semmi 
felszereléssel nem rendelkeztek és összeköttetésük a nyolc kerületi légvédel
mi központtal csak rögtönzött volt. Mindent egybevetve a kassai támadás nap
ján ez a szervezet, amelynek központja a légvédelmi hadtest közvetlen aláren
delésében a budai Kisgellérthegy alatti „Sziikilalközpontban" helyezkedett el, 
nem volt működőképes. A miskolci kerületi légvédelmi központ például, amely
hez Kassa is tartozott, a támadás napján semmiféle híradóösszeköttetésben nem 
állott — az esti órákig — a várossal. 

A hatósági légoltalom által szervezett „helyi figyelő- és jelzőszolgálat" ál
talaiban — így Kassán is — működőképes volt. Ezen a napon — 1941. június 26-
án — az ország északi részén bekövetkezett riasztások zömét — többségükben 
„vak" riasztásokat — általában a „helyi figyelő- és jelzőszolgálat" váltotta ki. 

A vázolt körülmények ellenére az első, a támadó gépeket közelebbről — ha 
nem is helyesen — meghatározni kívánó közlés az országos szervezettől, az I. 
légvédelmi hadtestparancsnokságtól érte el a vezérkart. (2. számú melléklet, 
95. o.). Igaz, hogy elkésve és igaz, hogy sem Sáska, sem főnöke nem tudtak vol
na azzal mit kezdeni, még akkor sem ha azt idejében kapják. Ez az okmány any-
nyira jellemzi az akkori helyzetet, hogy egyes részeit indokolt itt megismételni."'-

A jelentés tárgykivonata szó szerint „szovjet" gépeket említ, bár ennek a 
szöveg lényegében ellentmond. A jelentés ugyan „egybehangzó" közlésekre hi
vatkozik, de ezek a valójában ellentmondóak és a tényeket sem fedik. Csejtey 
alezredes például hozzám írott levelében"'"'' úgy emlékezett, hogy felismerni vélte 
a szovjet felségjelet a támadó gépéken, Gbirke főhadnagy"''' azonban tagadja, 
hogy bárkinek, bármikor jelentett volna.'55 Krúdy Ádám:!,i pedig minden más 
alkalommal a német Heinkel bombázókhoz „hasonló" típusokról beszélt. A je
lentésben hivatkozott géptípusok egyébként is a tengelyhatalmaik légierőiben 
szerepeltek. 

Zavarosak, az ismert körülményeknek ellentmondóak a jelentés más részei is» 
így például az időjárásra, a gépek „sárga" festésére vonatkozó adatok. Jogos 
az a kérdés is, hogy a légvédelmi. hadtest honnét kapta Kassára vonatkozó 
adatait, amikor a miskolci kerületi légvédelmi központ, a támadást követően, 
még 26-án este sem tudott Kassával .távbeszélő kapcsolatba lépni? Justhy 
Emil37 személyének ismeretében érthető a jelentés nem átgondolt ziláltsága, 

32 V. ö.: Borsúnyi: i. m. 112—114. o., illetve Függelék VII. 2. 
33 Bcrsányi: 1. m., Függelék V. 1. 
34 Chirke Jenő (? 1911. 02. 09 — ), hivatásos katonatiszt. 1941. november l-jétől repülő százados. 

A támadás időpontjában repülő főhadnagy a kassai Horthy Miklós Repülő Akadémián. 
35 Borsúnyi: i. m., Függelék IV. 1. 
36 Krúdy Ádám (1907. 12. 23 — Bp. 1973. 06. ?). hivatásos katonatiszt, repülő százados. A kassai 

Horthy Miklós Repülő Akadémián oktatótiszt. 
37 Jvsthy Emil (Drenkova, 1890. 03. 14 — Ludwigshafen [Németország], 1959. 12. 31.) hivatásos 

katonatiszt. 1944. november l-jétől vezérezredes. 1941. január l-jétől március 1-jéig a Légierők 
parancsnokának 1. helyettese, majd október 1-jéig beosztott tábornoka. Mint ilyen, a felállításra 
került I. légvédelmi hadtest parancsnoki beosztását is ellátta. 1941. október 1-je és 1942. október 
l-je közö1 az I. légvédelmi hadtest parancsnoka. 
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de kevésbé érthető, hogy vezérkari főnöke, a hajszáüiasogaitóan pedáns Amb
rózy Arnold38 miként engedhette útjára ezt a papírt?39 

Nem tudok magyarázatot találni a Jusťhy-aláírlás, illetve az „Elosztó" („Kap
ják: . . . " ) alatti kézírásos betűcsoportra sem. A „K" betű kétségtelenül a „kiad
ható" utasításit jeleníti, de ennek semmi érteilime sincsen, akár Justhy, akár Sáska 
kézjegyének tekintjük a keltezést követő kézjegyet. Jellemző a kassai esemé
nyekkel foglalkozók felületességére, hogy ezek és az ehhez hasonló részletek 
senkit sem érdekeltek. 

A vettemzési bélyegző tanúsága szerint (5617-es ikitatószáim) az említett je
lentés 1941. június 27-én akkor érkezett az 1. vkf. osztályhoz, amikor az, 5606/ 
ein. 1. vkf.-1941. szám alatt, már intézkedett az események „kivizsgálásáról". 
Az előadó tehát helyesen jiárt el, amikor „intézkedésre (már) nincs szükség" 
megjegyzéssel a légvédelmii hadtest jelentését irattárba („itt") helyezte. Fi
gyelmet kíván Árvay40 „pro domo"-jának az a megalapítása is, amelyből ki
tűnik, hogy a vezérkar már tudomással bírt arról, hogy — szervezési megkü
lönböztetés céljából — a szovjet légiierő gépei is alkalmazták a sárga csíkokat, 
összegzésül megismételjük, hogy az I. légvédelmii hadtesttől, mint a honi légvé
delmi figyelő- és jelzőszolgálat központi parancsnokságától érkezett „post 
festam" jelentésből nem lehet a kassai támadók szovjet voltára következtetni. 

Egy héttel a kassai támadást követően egykori osztálytársamhoz, az előb
biekben már említett Ambrózy Arnoldhoz voltam meghívva. Természetesen 
szó került Kassáról is. Akkor még az élőbbekben tárgyalt jelentést nem ismer
tem, tehát nem is említettem. Annál inkább azt a tényt, hogy június 26-án az 
ország északi részén tucatnál több ízben rendeltek el légi riadót, anélkül, hogy 
(Kassa és a Tisza-völgye kivételével) támadásra került volna sor. — A lég
terünkben valóban ilyen sűrűn mozogtak a szovjet légierő gépei? — kérdez
tem. Ambrózy válasza felettébb tanulságos a „marxista történészek" céltuda
tosan dezinformációs publikációinak jellemzésére. 

Az 1941. június 26-̂ ai feltűnően sok „vak" riasztás okának megállapítását — 
közölte Ambrózy — az I. légvédelmi hadtest parancsnoksága még aznap este 
elrendelte. • A kivizsgálásba a német légierő magyarországi képviselőjének, 
Fütterer tábornoknak''1 a törzse is bekapcsolódott/'2 A kivizsgálás hamar meg
állapította, hogy a szokatlanul sűrű légitevékenységet a Kárpátok északi és ke
leti oldalának légteréből hadműveleti feladataikról szabálytalanul, bejelentés 
nélkül, az észak-magyarországii légtéren keresztül visszatérő német kötelékek 

38 Ambrózy Arnold (Karlova, 1904. 06. 25 — Debrecen , 1973.) h iva tásos ka tona t i sz t , vezé rka r i 
ő r n a g y az ado t t i dőpon tban . 1941. 06. 10 — 1942. 03. 15.: az I. l égvéde lmi had t e s t vezé rka r i osz tá ly 
vezetője . 

39 Mind J u s t h y , mind Ambrózy személyes tu la jdonsága i t jól i smer t em. J u s t h y n a k , amíg a 
HM VI. csopor t főnöke volt, n a p o n t a re fe rá l tam, míg A m b r ó z y o s z t á l y t á r s a m vol t a L u d o v i k a 
A k a d é m i á n és azt köve tően is szoros é r in tkezésben m a r a d t u n k . 

40 Arvay László (? 1904. 11. 10 — Bp. 1985. 08. 12.), h iva tásos ka tona t i sz t , vezé rka r i százados . 
L e g m a g a s a b b rendfokoza ta a lezredes (1944. 01. 01). A h á b o r ú végén a vezé rka r i tes tü le t tő l visz-
szakerü l t a r epü lőkhöz . 

41 Fütterer, Cuno-Heribert (?, 1894. 04. 02 — München, 1962.), hivatásos katonatiszt, legmagasabb 
rendfokozata repülő tábornok, az 1930-as évek második felétől német légügyi attasé és a német 
légierő magyarországi képviselője. 

42 F ü t t e r e r vona tkozó fel jegyzése a f re iburgi Mi l i t ä ra rch ivban t a l á lha tó 
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okozták. Fütterer tábornok az illetékes német „Luftflotte IV"-en keresztül 
azonnal intézkedett.43 A bejelentés nélküli, önkényes átrepülések annóil inkább 
megszűntek, mert közben, az arcvonal mozgásával, a német légierő hadműve
leti légtere is keletebbre tolódott. 

A Rákosi-, majd Kádáir-ikonszak „marxista történetírása", amely elhitetni 
kívánta, hogy a kassai támadás a magyar és a német vezérkar közös össze
esküvésének volt a műve, az előbb említett sűrűbb légitevékenységet úgy ma
gyarázta, hogy azt maga a honvéd vezérkar szervezte azért, hogy azzal leplezze 
a „kassai provokációt"44 

Tudjuk, hogy az arra illetékesek sem a kassai bombázógépek felségjeleit, sem 
azok egyéb adatait nem állapították meg. Mégis, az államvezetés, alig öt órán 
belül, szovjet gépeket feltételezve hozta meg a döntést. Volt-e „post festum" 
olyan igyekezet, amely a bizonyossiágoit kívánta megállapítani? — kell kérdez
nünk. A felelet: igen — bár ezt az „igent" fenntartásoklkai kell kezelnünk. A 
vezérkar főnöke ugyanis már a következő nap délelőttjén, az 1. vkf. osztály 
útján és a már említett 5 606/eln. 1. vkf.-1941. számú ügydarabjával4*'' elren
delte egy „vizsgálóbizottság" kiküldését, ám mind a „vizsgálat", mind a „bi
zottság" szavak behatóbb ellenőrzést kívánnak. 

Ezen ügydarab soriáa nem mindennapi, ezért beható taglalást igényel. Sor
sa éppoly kalandos, mint a Justhy-féle jelentésé.46 

A „Magyar királyi honvéd vezérkar főnöke" fejlécű előadóív első-külső ol
dalának „tárgya" szerint „vizsgálóbizottság kiküldéséről Kassára" lenne szó, 
de az első belső oldal „Pro domo"-ja szerint mind a „vizsgálat", mind a „bizott
ság" fogalmak e helyt behatóbb figyelmet kívánnak. A „Pro domo" első be
kezdése ebbe a „hivatalos" bizottságba részben a sajtó, részben a külképvise
letek (sic!) bevonását is kívánja. Nehéz elképzelni, hogy ilyen összetétellel 
szakszerű, beható kivizsgálásról szó lehetne. A második bekezdésből ezután 
megtudjuk, hogy nem a támadók kilétét kell megállapítani, mert az ügydarab 
azt máris mint „szovjetet" féltételezi, hanem „igazolni" kell a tényt, vagyis 
azt, hogy a vezérkar főnöke helyesen tájékoztatta az államvezetést, amikor 
— Kassa esetében — a szovjet légierőt mondotta a támadónak. Ezt a benyo
mást megerősíti a „Pro domo" utolsó mondata, amely hangsúlyozza, hogy a 
bizottság „elnöke" feltétlenül és minden tekintetben megfelelő személy le
gyen. Ez az utalás egyéhként azért is értelmetlenül felesleges, mert a rendel
kező rész — az aldal jobb hasábjában — már maga kijelöli ezt az „elnököt", 
t. i. a 2. vkf. osztály „különleges csoportja" vezetőjét.47 Ennél a résznél külö
nösen szembetűnő az ügydarab egyik — elég súlyos — ügykezelési alaki hibája. 
Ebben a „rövid úton" („r. u.") átadott ügydarabban ugyanis az 1. vkf. osztály 

43 A Luftflotte IV. in tézkedése ugyancsak F r e i b u r g b a n ta lá lha tó . 
44 V. Ö. Dombrády Lóránd: Ada lékok Kassa bombázásához . Hadtörténelmi Közlemények, 1979. 

2. szám, 319—321. o. 
45 L. a 3. és 4. számú mel lék le te t ! 
46 A jelzet t ü g y d a r a b r ó l Szabó László — Pinér István: A hóhérok ny i l a tkoznak c ímű p a m 

fletje révén szerez tem tudomás t . Az i ra t a Be lügymin i sz té r ium I r a t t á r á b a n volt fellelhető (sic!). 
1987 n y a r á n Lipta i Ervin vezé rő rnagy , a Had tö r t éne t i In tézet és Múzeum a k k o r i főigazgatója 
jóvol tából j u t o t t a m egy máso la thoz . 

47 Az i r a ton a k lgs . he lye t t vé lhe tően e l í rás mia t t elg. szerepel . A csopor t vezetője a k k o r 
Kol lényi György vezé rka r i százados volt . 
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vezetőjének, Sáska vezérkari alezredesinek nem volt illetékessége a 2. vfcf. osz
tály egy részével rendelkezni. Csupán felkérhette volna a 2. vkf. osztály ve
zetőjét, Ujszászy István vezérkari ezredest48 az intézkedés megtételére, a ki
vizsgálásra kiszemelt személy, vagy munkacsoport kijelölésére. Persze az a fel
fogás is lehetséges, hogy az utasítást formailag nem Sáska, hanem maga a 
láttamozó, a vezérkar főnöke adta ki.'A legszembetűnőbb hiányosság azonban 
a következő: a rendelkezésemre álló ügydaraibon — fényimásolat — semmi 
nyoma annak, hogy a 2. vkf. osztály ezt az előadóívet megkapta volna, semmi 
nyoma az elintézésnek, a kapott intézkedések végrehajtásának. Miután az ügy
darab többi oldalai üresek, ennek egy ún. „betétíven" kellett volna megtörtén
nie, illetve a lefolytatott vizsgálat eredményét tartalmazó jegyzőkönyv egy 
példányának az ügydarabban kellene lennie. Elhelyezés előtt még a vezérkar 
főnöke szárnysegédéhez kellett volna az ügydaraibnak jutnia, hogy a vezérkar 
főnöke a végrehajtást, illetve annak eredményét tudomásul vehesse. Ennek 
így kellett volna történnie, ám mindennek semmi nyoma. Csak az képzelhető 
el, hogy az ügydarabból az említett betétlapot és a vizsgáilat eredményét tar
talmazó jegyzőkönyvet valaki kiemelte, mielőtt az a Hadtörténelmi Levéltárba 
került volna. Mielőtt ezen a vonalon tovább mennénk, lássuk, hogy az elren
delt vizsgálattal összefüggően mi történt Kassán? 

A következőkről volt — részben hivatalból — tudomásom, illetve utólag a 
következőket tudtam mególllapíitani : 

A sajtó és a „külképviseletek" kassai kiszállása valóban megtörtént, még
hozzá a támadást követő hét keddjén, azaz 1941. július l-jén. Ezt a csoportos 
utat azonban nem a 2. vfcf. osztály, hanem a HM Elnökség attasécsoportja bo
nyolította le, Literáty Ervin alezredes49 irányításával. 

Június 30-án, hétfőn Literáty alezredes felhívott telefonon és a tanácsomat 
kérte, hogy meghívottjainak mit mutasson meg Kassán. Javasoltam, hogy hív
ja fel a város légoltalmi előadóját, László Árpád tűzoltóparancsnokot50 és Kassán 
bízza rá a program lebonyolítását. Literáty alezredes megfogadta a tanácsomat. 

Literáty alezredes csoportjával 1941. július l-jén, kedden reggel autóbusz-
szal utazott Kassára, Partridge őrnagyot, az Amerikai Egyesült Államok követ
ségének katonai attaséját kivéve,51 aki saját gépkocsijával érkezett Kassára 
és idő előtt távozott.5'2 Partridge a megtekintések alatt is távol tartotta ma
gát a csoporttól. Kassán, a tűzoltóparancsnokságon először László Árpád tájé-

48 Ujszászy István (Nagykőrös, 1894. 08. 30 — ?) .hivatásos katonatiszt, legmagasabb rendfo
kozata vezérőrnagy. 1939. május l-jétől 1942. augusztus 1-jéig a 2. vkf. osztály vezetője. 

49 Literáty Ervin (Illava, 1894. 08. 07 — ), hivatásos katonatiszt, alezredes; 1942. 10. 30-ai rang
gal ezredes. Az adott időszakban a HM elnökség B. csoportban teljesített szolgálatot. 1940. 08. 01 
— 1945. 01. 26.: HM Elnökség B. csoport, ill. annak megszűnése után (1941.?) 2. vkf. osztály at
tasécsoport-vezető. 1945. 02. 19 — 1948. 11. 30-ig az új honvédségben szolgált. 1952. 08. 05.: lefokoz
ták és kitelepítették. 

50 László Arpád (?) a kassai polgármester légoltalmi előadója, egyúttal a város légoltalmi pa
rancsnokának, a rendőrkapitányság vezetőjének volt első számú légoltalmi szakközege is. A 
légoltalmi parancsnok által a belügyminiszterhez felterjesztett „kárjelentést" ő állította össze. 
Ezt az országos tűzrendészeti felügyelőnek, vitéz Kiss Lajosnak is megküldte és mellékelte az 
általa vezetett „eseménynaplónak" azon részeit is, amelyek a bombatámadással voltak össze
függésben. Ezt az „eseménynapló-kivonatot" Kiss Lajos a HM VI. csoportfőnökségnek is meg
küldte és annak egyik példánya a HM 36. osztály fontosabb irataival együtt nyugatra került. Az 
eseménynapló említést tesz egy magyar vezérkari tisztről — nevére már nem emlékszem —, aki 
a katonai attasék látogatása után László Árpádtól átvett ciril betűs bombamaradványokat és 
vizsgálatokat végzett Kassán. Ezek az iratok a második világháború után a Karlsruhéban mű
ködő magyar misszió utján — mely a US Restitution Control Branch mellett működött — ha
zakerültek. 

51 Patridge, Richard C. (?) 1941-ben budapesti amerikai katonai attasé, őrnagyi rendfokozat
ban. 

52 Harry Wester százados, Svédország budapesti katonai attaséjának korabeli közlése. 
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koztatta a vendékeiket az eseményről, majjd kívánságra bombamaradványokat 
osztott szét.53 Utáina a város polgármestere látta ebédre vendégül a Budapes-
ről érkezetteket. Ebéd után bejárták a kárhelyeket, felvételeket készítettek. 
Befejezésül a városon kívül, az egyik gépágyús szakasz tüzelőállásának közelé
ben levő vendéglőben, mint a HM Elnökség vendégei, meguzsonnáztak, majd 
visszatértek Budapestre. Valamiféle tüzetesebb kivizsgálásról szó sem volt. 
Inkább egy látványosan kellemes kirándulásról. 

Az említett kivizsgálás és az ügydarab által kivánt demonstratív megálla
pítások tehát a 2. vkf. osztály „különleges csoportjára" vártak volna, ennek 
azonban a birtokomban levő ügydarabmásolaton semmi nyoma. Mivel tudtam, 
hogy az 1941. évi budapesti őszi Nemzetközi Vásáron, a légoltalmi pavilonban, 
olyan bombamaradványakat is bemutattak, amelyek valamely vezérkari osz
tály útján Kassáról származtak volna, igyekeztem kapcsolatba kerülni az ak
kori „különleges csoport" vezetőjével, Kollényi György vezérkari alezredessel, 
az adott időben vezérkari századossal. Ez nem volt túlzottan nehéz. A köteteim 
szerkesztése idején Kollényi Bad Riechenhallban, az osztrák—német határ kö
zelében lakott. Levélben fordultam hozzá, megküldve az ügydarab azon ré
szének másolatát, amelyet a Pintér—Szabó-féle pamflet5'1 közölt. Megkérdez
tem, hogy a „külöleges csoport" mit végzett Kassán és hogy a Nemzetközi .Vá
sáron kiállított, szovjet eredetűnek nyilvánított foombaimaradványok itőle szár
maztak-e? Mindkét kérdésemre meglepő választ kaptam. Kollényi nem emlé
kezett arra, hogy a szóban forgó ügy darabot valaha is látta volna. Olyan uta
sítást ő sohasem kapott, sohasem járt ilyen szolgálati ügyben Kassán, írta. 
Mi több, ő a neki küldött fakszimilét — velem ellentétben — hamisításnak 
tartja.55 A másik kérdésre adott válasza még rejtélyeiseb b. Arra emlékszik 
ugyan, írta, hogy a kassainak mondott bombamaradványok tőle kerültek a 
Nemzetközi Vásárra, de arra már nem, hogy azok miként jutottak hozzá, illetve 
a „különleges csoporthoz". Kollényi ezen állításai mellett mindvégig meg
maradt.56 

Még egy körülmény lényeges. László Árpád eseménynaplója szerint a ve
zérkar főnökség egy vezérkari tisztje az attasék és újságírók látogatását köve
tően járt kivizsgálás céljából Kassáin és tőle — László Árpádtól — kért és ka
pott felvilágosítást, valamint ciril betűcsoportokat viselő bombamaradványo
kat.57 

Kutatómunkám e része nem fejeződött be a Kollényival folytatott levélvál
tással. A nem nagyon szerencsésen fogalmazott ügydarab előadóját (szerkesztő
jét), a Budapesten élő Árvay László egykori vezérkari századost, személyesen 
ismertem.58 Levélben fordultam hozzá, de nem kaptam választ. Megkíséreltem 
Budapesten élő, vagy oda utazó ismerősök útján feltenni a kérdéseimet. Az 
egyik ilyen — sikertelen — próbálkozásom59 után Árvayt egykori ludovikás 

53 László A rpád „ e s e m é n y n a p l ó j á n a k " közlése azér t is f igye lemremél tó , mer t Pa r t r i dge őr -
negy szolgálat i j e l en tésében i sméte l t en a r r a uta l t , hogy Kassán n e m t u d t a k nek i olyan b o m b a 
m a r a d v á n y t mu ta tn i , me ly szovjet e rede t re uta l t vo lna . V. ö. : Borsányi: .m., Függelék VIII. 3. és 
VIII. 4. 

54 Pintér István — Szabó László: A hóhé rok ny i l a tkoznak . Bp. 
55 V. ö. : Borsányi: i. m. 340—341. o. 
56 Kol lényiva l folyta tot t tel jes levelezésem, az á l t a l am összegyűj tö t t teljes anyaggal együt t , 

a Had tö r t éne t i In tézet és M ú z e u m b a kerül t . 
57 V. ö. az 50. számú j egyze t t e l ! 
58'A légierőktől s z á r m a z ó Arvay László volt az 1. vkf. osz tá lyban minden , a kassa i t á m a d á s 

sal kapcso la tos ügy re ferense , az ő a lá í rása , megjegyzése i szerepe lnek a 2. számú mel lék le tkén t 
közölt ü g y d a r a b o n is. 

59 Borsányi: i. m.. Függe lék XVII . !.. 
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osztálytársa, a Floridából hazalátogató Héderváry-Konth János egykori híradó 
százados,00 ia Kassán történitek szorgos kutatóija kereste fel. ö sem járt több 
szerencsével. Árvay hajlandó volt elismerni az ügydarab szerzőségét, nem vi
tatta az aláírás eredetiségét, de a körülményeikre és az eseményekre nem kí
vánt emlékezni, még részleteiben sem.61 

A kassai támadás, pontosabban az államvezetés azon következtetése, amely 
ezt a támadást a szovjet légierő számlájára írta, súlyos nemzeti következmé
nyekkel járt. A vezérkar főnökének a kivizsgálást elrendelő irata — még ha 
az „post festam" jellegű is — mindenképpen beható vizsgálatot igénylő törté
nelmi okmánynak számít. Miután ez az ügydarab a Pintér—Szabó-féle ún. ri
portkönyv révén már 1962-ben — méghozzá több nyelven02 — napvilágot lá
tott, feltételezhető lett volna, hogy a hazai történészek felfigyelnek az ügy
darab sajátosságaira és igyekeznek azoknak utánajárni. Ez nem történt meg; 
ilyesminek eddig nyomát sem találtam. Csupán maga a Pintér—Szabó kettős 
volt az, amely az ügydárabbói következtetéséket vont le, persze olyanokat, 
amelyeknek nemcsak a „sine ira et studio" elvéhez, de még a józan észhez is 
alig van közük. Ennek bizonyítására, akarva nem akarva, az „argumentum ad 
hominem" alkalmazására kényszerülök. 

Bár riportkönyvben közölt fakszimile szövegéből minden kétséget kizáróan 
közvetlenül kitűnik, hogy a vezérkar főnöke, alárendelt osztályai útján, a ki
vizsgálásra a 2. vkf. osztály „különleges csoportját" utasította és bár nem lett 
volna nehéz megállapítani, hogy nekem, mint a HM VI. csoportfőnökség egyik 
beosztottjának e „különleges csoporthoz" semmiféle szolgálati közöm sem le
hetett, a szóban forgó ügydarabiból (!) mégis azt a következtetést vonták le, 
hogy személy szerint én voltam az, akit Kassára kirendeltek, azzal a konkrét 
utasítással, hogy az államvezetésnek az általuk kívánt szellemű bizonyítékot 
szoligáltassam. Ennek bizonyítása céljából az eseményeket több, mint tíz év
vel megelőzően készült (!) minősítésem azon szavaira — „minden tekintetben 
használható . . . " — hivatkoztak, amelyek belemagyarázhatok Árvay László — 
aligha átgondoltan fogalmazott — „pro domo"-jának utolsó bekezdésébe,03 Sza
bó László még messzebre ment. A Népszabadság 1960. február 28-ai számá
ban04 megjelent írásában arra utalt, hogy Bárdossy05 — akinek valójában fo
galma sem lehetett létezésemről — már jóval előbb (!) kiszemelt engem erre 
a feladatra. (Értsd ezalatt: Bárdossy már jóval előbb tudott a „kassai provo
kációról", illetve tervéről.) Ennek megfelelően utasította a vezérkar főnökét, 
aki ezen utasítás alapján rendelt ki személy szerint engem. Az a tény, hogy 
a kormányfő nem adhatott ilyen természetű utasítást a vezérkar főnökének, 
s hogy utóbb nem volt illetékes a HM egyik osztályvezetőjével közvetlenül in
tézkedni, nem zavarta Szabó Lászlót.0*' 

60 Héderváry-Konth János (? 1909. 08. 28 — ), hivatásos katonatiszt, 1941. 05. 01-től százados. 
61 Héderváry-Konth János részletes beszámolója a találkozóról a Hadtörténeti Intézet és Mú

zeumnak átadott irattáramban megtalálható. 
62 Az 54. jegyzetben már jelzett kötet angolul „Criminals at Large", németül „Unbestrafte 

Kriegsverbrecher" címen jelent meg Budapesten 1962-ben. 
63 Az inkriminált mondat. így hangzott „A bizottság elnöke feltétlenül minden tekintetben 

megfelelő legyen". V. ö.: a 2. számú melléklettel! 
64 Szabó László: A kassai bombázás cinkosa. Népszabadság, 1960. február 28., 10. o. 
65 Bárdossy László (Szombathely, 1890. 12. 10 — Bp. 1946. 01. 10.), jogász, diplomata. 1941. áp

rilis 3-a és 1942. március 7-e között miniszterelnök, illetve 1941. február 4-étől 1942. március 7-éig 
külügyminiszter is. 

66 A valótlanságok, sőt lehetetlenségek ilyen halmaza esetében megkíséreltem, a magyaror
szági lehetőségekhez mérten, a szerzők ellen jogi úton eljárni, de nem akadt ügyvédi munka
közösség, amely képviseletemet elvállalta volna! 
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Ha nem lenne olyan álláspont, hogy a letűnt rendszer szolgálatában álló ri
porterek közléseit nem lehet a történésznek kijáró mércével mérni, akkor áll
jon itt két kiragadott példa a történészi állásfoglalásokra. 

1971. március 26-án a budapesti Hadtörténeti Intézet ós Múzeumban meg
rendezett konferencián Tóth Sándor, a Hadtörténelmi Osztály vezetője kije
lentette, hogy a kassai provokáció előkészítésében — minden kétséget kizá
rólag — én is személyesen részt vettem, többek között Fütterer német tábor
nokkal együtt.67 

Ha nem is ilyen agresszívan, de a tények dezinformációs célú kitekerésében, 
nem maradt az előbbiek mögött a kitűnő történész, Bánki György azon köz
lése, pontosabban vélelme sem, miszerint a kassai támadást' — alig huszon
négy órával korábban (!) — délelőtti sörözés 'keretében, Werth Henrikkel az 
élen, határozták el német és magyar tábornokok.08 Az idézett vélelem gyakor
lati értelmetlenségét felesleges taglalni. 

Az eddig előadottak alapján kétségtelen, hogy a kormány kizárólag a vezér
kar főnökének tájékoztatása alapján állapította meg a Szovjetunióval beállott 
hadiállapotot, valamint az is tény, hogy a katonai vezetésnek akkor még sem
miféle olyan bizonyíték nem állott a rendelkezésére, amely ezt a tájékoztatást 
igazolhatta volna. Ha még tekintetbe vesszük Wertih Henrik azon három, egy
mást gyors egymásutánban követő felterjesztését, melyekre már korábban utal
tam, amelyekben javasolttá, sőt szinte követelte a németekkel való szorosabb 
katonai együttműködés szerződéses rendezését, akkor nem lehet kikerülni an
nak a ténynek vizsgálatát, hogy Werth Henriket saját személyében túl nagy 
felelősség terheli hazánk belesodródásáért Hitler ,,Barbarossa"-hadjáratába. 
Persze egyúttal figyelembe kellene venni, hogy mi az, amit a belpolitikai kény
szer alatt álló Bárdossy „Flucht nach Vorne" politikájának számlájára kellene 
írni, de ez már messze túllépné e visszaemlékezés kereteit. 

A hazai hadtörténelmi munkák között nem találtam olyan tanulmányt, amely 
behatóbban taglalta volna Werth Henrik e szerepót, e szerepéből eredő felelős
ségét. A következők felvetik azokat a vezérszavakat — és nem többet —, ame
lyek kiindulásul szolgálhatnának ahhoz, hogy igazságosak legyünk a Honvéd 
Vezérkar egykori főnökével kapcsolatban."" Ezt megelőzően azonban még két 
meggondolásra kell sort keríteni. 

Teljes mértékben elfogadom Gosatonyi Péter Rómában kiadott kitűnő mun
kájának70 tanulságát: Hazánk belesodródása Hitler ikeleti háborújába olyan 
fátum volt, amelyet geopolitikai helyzetünk és a lehetőségeinket messze meg
haladó politikai erők kényszerítették ki. A hitleri haderőt felgöngyölítő Vörös 
Hadsereg akkor sem állt volna meg a Kárpátok keleti oldalán, ha valamilyen 
csoda folytán a kassai bombák robbanása ellenére megőrizhettük volna nem 
hadviselő státusunkat és megelégszünk az Északkeleti Kárpátok megerősíté
sével.71 

67 Tóth Sándor: Horthy — Magyarország felkészülése és bekapcsolódása a Szovjetunió elleni 
háborúba. Hadtudományi Közlöny, 1971/1. sz., 111. o. 

68 Ránki György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világháborús szerepéről. 
Bp., 1964. 147—148. O. 

69 A hadiműszaki törzskar főnöke 1943-tól, jórészt a magyar 2. hadsereg sorsának tanulságai 
alapján, a testület számára időszakonként a „sine ira et studio" elv szellemében helyzetelemzo 
megbeszéléseket tartott. A következőkebn vázolt gondolatok nagy része ott került megvitatásra, 
ezek tehát ugyancsak „visszaemlékezéseknek" tekinthetők. 

70 Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Róma, 1986. 
71 Hitler a Barbarossa-hadművelet megindulása idején maga sem kívánt többet a magyar 

kormánytól, mint a Kárpátok megerősítését, védelmi jelleggel. Az OKW vezetése azonban igye
kezett a maga részéről és útján a magyar katonai vezetést „meggyőzni". 
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Egyébként Ribbentrop és Keltei 1942 eleji — ultimativ természetű — buda
pesti tárgyalásai érzékeltethetik, hogy a Wilhelmstrasse, szorongatott hely
zetében, a két bécsi döntés számláját egészen függetlenül nyújtotta be Hitler 
eredeti elgondolásaitól, illetve azoktól a következtetések/tői, .amelyeket Buda
pest a kassai eseményekből levont. 

Az első alapvető kérdés az: nem lépte-e túl a vezérkar főnöke az őt megille
tő hatáskört, nem sértette-e meg a politikai vezetés primátusát, amikor, már 
említett felterjesztéseivel, szinte kényszeríteni kívánta az államvezetést az ő 
— Werth Henrik — helyzetmegítélésének elfogadására? A feleletet az egykori 
miniszterelnök, a bonapartista hajlaimú Gömbös Gyula által kezdeményezett 
1939. évi II. törvénycikkben, az ún. „honvédelmi törvény"-ben kell látnunk. 
E törvény felhatalmazásai mintegy előírtak a vezérkar főnöke számára olyan 
kezdeményezéseket, amelyek egyébként csak a kormányt illették volna. A hon
védelmi törvény betűi és szelleme nélkül teljesen más lett volna Werth Henrik 
viselkedése. Ettől függetlenül Werth számára mindvégig Legfelsőbb Hadura 
— általa vélt — szándéka volt az elsődleges. Ez világosan kitűnik a Himer-féle 
hadinaplóból, amelyben az OKH feje, Haider vezérezredes, Werth hibájul ró
ja vei, hogy „ . . . ist der Grösse der Stunde nicht gewachsen". Werth bebizo
nyította, hogy nem „sváb" származása, sem a német politikával való rokonszen-
vezése, hanem kizárólag az általa vélt magyar nemzeti érdekek vezették. 1940-
ben, a Bukovina kérdésében támadt szovjet—román feszültség idején Moszkva 
katonai együttműködést ajánlott fel Budapestnek. Werth pártolta az elgondo
lást, bár tudta, hogy az sérti Berlin érdekeit.72 Amikor pedig 1941 május—jú
niusi felterjesztéseiben a németekkel való katonai megállapodást sürgette, 
ugyancsak az ország érdekeit vélte szolgálni. 

Ma már bizonyítottan tudjuk, hogy Hitler, háborúja sikeres befejezése ese
tére, mind a szlovákoknak, mind a románoknak a bécsi döntések alapos módosí
tását ígérte. Ezt a helyzetet kívánta Werth megelőzni azzal, hogy a honvédsé
get Németország oldalára állítja. Kérdés, hogy a képzett katona számára — és 
Werth kétségtelenül az volt — elfogadhatóan valószínűsíthető volt-e a keleti 
hadjárat sikeres befejezése? Ez Werth magatartásának, felelőssége mértékének 
perdöntő kérdése, amelynek vizsgálatánál kizárólag csak az 1941. év első felének 
katonapolitikai körülményeit szabad alapul vennünk. 

Mit tudhatott a Honvéd Vezérkar főnöke a Szovjetunió katonai potenciál
járól? 

A hírszerzés-nyilvántartás defenzív és offenzív feladataira illetékes 2. vkf. 
osztály tevékenysége majdnem kizárólag a trianoni utódállamok területére 
szorítkozott. Az így szerzett adatokért cserébe részben az olasz hírszerzéstől, 
de elsősorban a Canaris admirális irányította „Abwehr III" jelzésű csoporttól 
kapta a Szovjetunióra vonatkozó adatokat. A 2. vkf. osztály és az Abwehr III 
között különösen szoros volt az együttműködés. Amit a honvédség vezetése a 
szovjet fegyveres erőkről tudott, azt innen és így tudta, semmi többet.'*5 

Ma már tudjuk, hogy Ganarisôk nyilvántartása — amely egyébként világ
hírű volt — tetemesen alábecsülte Moszkva katonai potenciálját. Túlértékelte 
a sztálini tisztogatások — több ezer tábornok és törzstiszt kivégzése — hatását 
a haderő harcértékére és alábecsülte az Urálon túli hadiipar teljesítőképességét. 

72 Borsónyi: i. m. 331. o. 
73 Uo. 333. O. 
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A német hírszerzés ezen, később alapvetően tévesnek bizonyult felderítése 
— amelyet egyébként nemcsak az olasz, de a kitűnő japán hírszerzés is osz
tott — a magyarázata annak, hogy a „Barbarosísa"-hadművelietek tervezői még 
1941 vége előtt és még az Urálon inneni térségben a szovjet főerők háború
döntő megbénításával számoltak. Ebben a szellemben tájékoztatta az OKH 
feje, Haider vezérezredes Werth Henriket és ez határozta meg Werth ítéletét is. 

A közelmúltban lepergett hiteleri „villámháborúk" megerősítették Werth 
ezen ítéletét. .•* 

A spanyol polgárháborútól (1936—1939) kezdve a magyar katonai vezetés 
mindent elkövetett, hogy közvetlen benyomást szerezzen a Harmadik Birodalom 
katonai teljesítőképességéről, annak határairól. Berlinnel egyetértve megfigyelő 
bizottságokat küldött ki a hadműveleti területekre. Egy ilyen, több hetes tanul
mányútnak, amelynek résztvevői, közvetlenül a franciákkal való fegyverszünet 
megkötése után, a Colmar-i átkelőhelytől Dunkerque-ig végigjárták — az ak
kor még álló — hadtestkörleteket, magam is tagja voltam.7/1 Ezek a bizottságok 
kimerítő jelentéseikben arról tájékoztatták a vezérkar főnökét, hogy a konti
nensen nincsen olyan katonai erő, amely a siker reményével szembeszállhatna 
Hitlerrel. Az 1940. évi amerikai közvéleménykutatás (Gallup, „Files and facts") 
szerint a szakértők többsége még azt vélte, hogy egy német—orosz fegyveres 
viszály esetén Hitler fog felülkerekedni. Liddel Hart, a világhírű hadtörténész
bölcselő, akit Clausewitz szellemi utódjának tekintenek, egy 1954-ben meg
jelent tanulmányában úgy véli, hogy némi balszerencse és Hitler öt alapvető 
hibája volt az oka annak, hogy a szovjet katonák százezreit és a páncélosok 
ezreit megsemmisítő katlancsaták sorozata után még küzdőképes maradt és 
erőhöz tudott jutni a Vörös Hadsereg. Ez a katonapolitikai helyzet hozzájá
rulhat Werth Henrik 1940—1941. évi magatartásának megértéséhez, még ak
kor is, ha az 1942-vel kezdődő évek eseményei ezt a felfogást már nem igazol-j 
ták. Werth maga még 1942 végén is kitartott helyzetmegítélésének helyessége 
mellett. 

Az előbbiekben vázoltaik után elkerülhetetlenül felmerül a kérdés: lelkiis
meretes dolog volt-e a vezérkar főnökétől, alapos kivizsgálás nélkül, a szov
jet légierő számlájára írni a kassai bombatámadást és ilyen értelmű tájékoz
tatásával elindítani a végzetes következményű eseményeket? Igaz, hogy a kas
sai támadás, mint szovjet vállalkozás, Werth Henriknek felettéb kapóra jött 
a katonapolitikai elképzelései realizálásához, de két körülmény alapján meg
győződéssel hihette, hogy szándékos szovjet provokációról van szó. 

A katonai vezetésünk előtt mint kétségtelen tény volt ismert, hogy közvet
lenül a „Barbarossa"-íhadiműveletek megindulása után, de még mielőtt a finn 
és a román kormány ténylegesen és formailag hadviselő fél lett volna, a szov
jet légierő már megtámadott finn és román területen levő célokat. Június 22-e 
és 26-a között az Erdős-Kárpátok légterében felettébb élénk volt a szovjet (fel
derítő) légi tevékenység.75 A szovjet katonai vezetés előtt így kétségtelenül 
ismert kellett, hogy legyen a „Kárpát-csoport" felvonulása, amelyet az — Hit
ler kívánságára — defenzív szándékkal a Felső-Tisza völgyében hajtott végre. 
Az említett finn és román példák nyomán kézenfekvő volt hasonló agresszív 

74 B e n y o m á s a i m rövid összegzése is meg ta l á lha tó idézett m u n k á m b a n a 333—334. o lda lakon. 
75 Borsónyi: i. m., Függelék I. 3. b . , I. 3. c. 
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eljárást feltételezni magyar terület ellen is. Még lényegesebb azonban a kö
vetkező körülmény. 

A Honvéd Vezérkar főnökének szárnysegéde, dr. Rakolezi László vezér
kari alezredes76 magánjellegű közlései révén tudom,77 hogy Werth Henrik köz
vetlenül a Tiszaborkútnál, a Kőrösmező—Budapest között közlekedő gyorsvonat 
ellen végrehajtott alacsonytámadás után, szinte perceken belül, tehát még a 
döntő minisztertanács előirt, részletesen és teljesen megbízhatóan értesült erről 
az eseményről.78 

* 

A letűnt hazai rendszer haditörténelmi irodalmában — ha tudományos érte
lemben ilyen „irodalomról" beszélni lelhet — mint „ceterum censeo" húzódik 
végig annak kiemelése, hogy a szóban forgó esemény — az ún. „kassai provo
káció" — kezdeményező szervezője, „természetesen", a honvéd vezérkarral kéz 
a kézben, a német katonai vezetés, végrehajtója pedig a Luftwaffe volt. Ezen 
visszaemlékezésem alapját képező könyvem kimerítően vázolta azon bizonyíté
kokat, amelyek meggyőzhetnek az ilyen beállítás célzatos valótlanságáról. A 
következőkben csak egy olyan, eddiig nem említett mozaikról lesz szó, amely 
ugyancsak bizonyítja, hogy a német légierőnek, illetve részeinek, semmi köze 
sem volt a fél évszázaddal előtt történtekihez. 

Ha a német légierőnek valamiféle köze lett volna a bombatámadáshoz, ak
kor arról — pontosabban a tervezéséről, a végrehajtás előkészületeiről — a né
met légierő magyarországi vezénylő tábornokának, Fütberernek79 feltétlenül 
tudnia kellett volna. Köztudomású volt, hogy Fütterer agresszív féltékenység
gel ügyelt illetékességének betartására és mindent tudni kívánt, ami a Kárpá
tok légterében történt. Ebben őt közvetlen elöljárója, a Luftflotte 4 parancsno
ka, Dessloch vezérezredes,80 mindig támogatta. Ezért tehát akár az Abwehr III, 
akár bármely más német szervezet, vagy szerv — Hitler háta mögött — Kas
sával valamit tervezett volna, azt nem tehette volna Fütterer, illetve az egész 
légtérért illetékes Dessloch vezérezredes tudta, közreműködése nélkül. 

1941. június 28-án, Kassáról visszatérve, Fütterer a Várban levő szolgálati 
helyére kéretett és kocsit küldött értem. Ehhez megkapta parancsnokom, Kom-
poscht Nándor tábornok81 előzetes engedélyét. 

Az Üri (?) utcában Fütterer csoportjának részlege várt reám, közöttük nem
csak a törzs la vezérkari tisztje, de a Luftflotte 4 Fütterenhez delegált összekö-

76 Rakolezai László, dr. (Jászalsószentgyörgy, 1901. 12. 21 — Buenos Aires [Argentína], 1960. 
04. 18.), hivatásos katonatiszt, legmagasabb rendfokozata vezérkari ezredes. 1941. augusztus 1-je 
és november 1-je között a Honvéd Vezérkar főnökének szárnysegéde. (Korábban is a vezérkar 
főnöke mellett szolgált, így az adott időpontban is.) 

77 Rakolezai Sándor mérnök, mint polgári alkalmazott, munkacsoportomhoz tartozott, ö Ra
kolezai László fivére volt. Az értesülések tőle származtak. 

78 A MAV légoltalmi hírrendszere nem csak szerves része volt a honi légvédelmi figyelő és 
jelentőszolgálatnak, de egyben annak legmegbízhatóbb és leggyorsabb eleme is. Perceken belül 
közvetlenül jelentett a Központi Szállításvezetőségnek, illetve általa a 7/k. vkf. osztálynak, 
amely azonnal továbbadta az információt az 1. vkf. osztálynak és a vezérkar főnöke szárnyse
gédjének. 

79 Kommandierender General der Deutschen Luftwaffe in Ungarn. 
80 Dessloch, Otto (Bramberg, 1889. 06. 11 — München, 1977. 05. 13.), hivatásos katonatiszt, 1944. 

03. 01.: vezérezredes. 1941-ben német Lutfflotte 4. parancsnoka. 
81 Komposcht Nándor (Zágráb, 1889. 07. 10 — Bp. 1972. 03. 06.), hivatásos katonatiszt, legmaga

sabb rendfokozata vezérőrnagy. 1940. december 24-e és 1943. augusztus 1-je között a Honvédelmi 
Minisztérium légvédelmi, illetve 1941. március l-jétől -VI. csoportfőnöke. 
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tője is. Ez utóbbiak nevére már nem emlékszem, de az OLP-ihez intézett Írásbeli 
beszámolómban, amely talán még fellelhető lesz, ezek neve ds szerepel. A szóba 
falára erősített vázlatom Kassa és környéke volt látható, az 5/8 JM. üteg és a 
gépágyúk tüzelőállásai, beleértve a Rozália dombon kijelölt tüzelőállást is, 
amelyet a 40 mm gépágyús szakasz a támadás idején még el sem fqglalt. Fütte-
rerék azt is tudni vélték, hogy a támadó kötelék igen alacsonyan — 800-1000 
méteren — repült.82 

Füttererék azt szerették volna tudni, miként volt lehetséges, hogy az ala
csony repülési magasság, a tűzfegyverek orra előtt elvezető útvonal („sie flogen 
auf dem Präsentierteller" — mondta az la vezérkari tiszt, különös figyelem
mel a Rozália dombon kijelölt tüzelőállásra), valamint a kitűnő látási viszo
nyok ellenére a kassai honi légvédelem mégis teljesen hatástalan maradt. (A fal
ra erősített vázlaton a Kassáról kapott információk alapján a kötelék útvonala 
— majdnem helyesen — pirossal volt bejelölve.) A felségjel hiányát ők is em
lítették, az állítólagos sárga jelzésről nem tudtak, az 5/8 M üteg csőleszakadása 
sem került szóba, illetve a gépágyús szakasz hiánya sem. Ezekről akkor még 
magam sem tudtam. 

Mivel rövid kassai tartózkodásom során nem tudtam a kassai honi légvédelmi 
tüzércsoport parancsnokával — Csejthey Béla alezredessel — érintkezésibe lép
ni, a feltett kérdésekre sem tudtam kielégítő választ adni. Javasoltam, hogy a 
feltett kérdésekkel forduljanak az I. légivédelmi hadtesthez. 

A feltett kérdések, illetve annak alapján, amit a németek a kassai légvédelem 
helyzetéről tudni véltek, teljesen kizárt, hogy a támadó kötelék úgy repült, 
ahogyan repült — ha a bombázókat a németek küldték irányították volna. A 
kockázat ezen mértékét nem lehetett volna vállalni. , 

Magyar nyelven közreadott munkám összeállítása idején, az 1985-öt megelő
ző években magam sem mertem volna a kassai támadás ódiumát teljes határo
zottsággal a szovjet légierő számlájára írni. Ma már merem. 

A németek valamiféle szerpét kizártnak vehetjük. Aligha akad forráskritikai 
érzékkel rendelkező történész, aki ebben kételkedne. Ez lehet a véleményünk 
az ún. „szlovák verzióról" is. 

A Zolcsák István érdekes közlései nyomán felmerült román lehetőség több 
szempontból kézenfekvőnek látszott ugyan, de több körülmény miatt, amelyek 
ismertetése itt túllépné a kereteket, ma már erősen megkérdőjelezné Anto-
nescu8:í ezen vállalkozásának valószínűségét, elsősorban a Kassára dooott bam
bák miatt. Ezek kétségtelenül szovjet eredetűek voltak. Nehéz elképzelni, hogy 
1941. június 26-a előtt miként tudták volna ezeket a románok beszerezni és a 
rendelkezésre álló géptípusaikkal, illetve valamelyik géptípus átalakításával 
a bombákat szállítani, használni. Nem csak a kizárásos módszer tereli a figyel
met a szovjet légierő szarepe felé. 

Elsősorban ez a kérdés merül fel: Miért igyekeztek elkendőzni mind a szov
jet oldalon, mind hazánkban az eseményeket vizsgáló alapos kutatást? Miért 
nem tettek fel Nürnbergben Fütterernek egyetlen Kassára vonatkozó kérdést 

82 Azon nem csodá lkoz tam, hogy egy n é m e t szolgálati he ly tá jékozot t volt honvédségünk bi
za lmas h a d r e n d i (mozgósítási) részleteiről . Ez sa jnos , a két vezetés között i b iza lmas viszony a lap
j án , á l t a l ános volt . F ü t t e r e r I. a. vezé rka r i t isztje azt is közöl te , hogy az e s e m é n y e k helyszíni 
részle te i ről a kassa i konzul i k i r ende l t ségük , amel lyel közvet len (rádió) összeköt te tésben ál lot tak, 
ú t j án k a p t á k a t á jékoz ta tás t . 

83 Antonescu, Ion (Pitesti , 1882. 06. 02 — J i lava , 1946. 06. 01.), h iva tásos ka tonat isz t , pol i t ikus, 
R o m á n i a min i sz te re lnöke és „á l l amveze tő je" (=conduca to ru l s tatului) 1946. 09. 04 — 1944. 08.23. 
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sem? Nem került szóba Kassa Fütterer több hetes budapesti kihaUgaitása alatt 
sem. Csupán valami óbudai zsidó bérlet részleteit kérdezték. A jegyzőkönyvek
nek valahol nyoma kell, hogy legyen. Ha Fütterertől Kassával kapcsolatban 
valamit megtudtak volna, azt mind a sajtó, mind a rendszer történészei nagy
dobra verik. Ennek semmi nyomna. Még jellemzőbb Ujszászy István vezérőr
nagy,84 a 2. vkf. osztály egykori vezetője, majd a Belügyminisztérium Államvé
delmi Központja vezetőjének esete, illetve „manipulálása". A Nürnbergben 
felolvasott ún. Ujszászy-jegyzőkönyvet85 sem az elnöklő amerikai bíró nem tar
totta bizonyítéknak, amint nem vélte annak Ránki György történész, az MTA 
Történettudományi Intézetének későbbi igazgatója sem. 

A szovjet illetékesek általában rövid procedúrát végeztek azokkal a honvéd 
vezérkari tisztékikel, akik akár mint katonai attasék, akár beosztásúik révén 
— pl. seregtesteik Ib. vezérkari tisztjei — hírszerzési feladatokat láttak el bár
milyen szinten is. Többségükéit á szovjet hatóságok kémkedés vádjával bíróság 
elé állították és elítélték, nem egy esetben halálra. 

Ujszászy val kivételt tettek, illetve nem ilyen egyszerűen jártak el esetében. 
Már korán átadták1 a magyar hatóságoknak és Budapestre szállították. Hosszas 
kihallgatásoknak vetették alá, de állítólag viszonylag szabadon mozgott. Mi 
sem lett volna"'természetesebb, mint vele megerősíttetni Nürnbergben felolva
sott állítólagos kijelentéseit és azokat publikálni. Ennek sincs semmi nyoma. 
Ujszászy azután nyomtalanul eltűnt; anélkül, hogy beteg lett volna, elhunyt.86 

Még egy mozaik, amely szerintem figyelmet érdemlő adalék lehet a szovjet 
légierő kassai szerepléséhez. 

Vajda Ferenc Antal, Belgiumban élő kutatótól kaptam a 3. számú mellék
letként (108. o.) közölt rádiójelentés szövegét87 Vajda maga, a kísérőlevele ta
núsága szerint kételkedik ugyan e jelentés hitelességében, én azonban nem.88 

A szóban forgó jelentésből kitűnik, hogy a Luftflotte 4-hez tartozó német 
harci kötelék — az 51. repülőosztály — olyan földrajzi helyen és olyan időpont
ban találkozott egy általuk nem azonosítható, felségjel nélküli hármas repülő
kötelékkel, amely feltételezhetően a Kassát bombázó kötelék lehetett volna. 
Ez természetesen csak spekulatív feltevés, de sokkal reálisabb mint az ún. „bus
ty ahá zi" zagyvaság.89 

* 

Fél század még a nemzetek életében sem rövid idő. Gondoljunk csak arra, 
hogy mi minden történt hazánkban a világosi fegyverletételtől a millenniumig 
terjedő évtizedek alatt. így lesz igazán szembeszökő az a tény, hogy a legutób
bi ötven év alatt egyetlen egy olyan történelmi munka sem jelent meg haaánk-

84 Adata i t 1. a 48. s z á m ú j egyze tben ! 
85 Ujszászy va l lomásá t a szovjet ügyész i n t e rp re t ác ió j ában 1. : Der P rozess gegen die H a u p t 

k r i egsve rb reche r vo r d e m In t e rna t i ona l en Mil i tärgerichtshof, N ü r n b e r g , 14 N o v e m b e r 1945 - - 1. 
Oktober 1946. B a n d VII., 366—375. o. 

86 Gosztonyi P é t e r (Bern) közlése. 
87 Vajda n e m ha t a lmazo t t fel a kü ldö t t d o k u m e n t u m közlésére , de mivel azt s zámos h e l y r e és 

személynek szintén megkü ld t e , úgy vélem, a pub l iká lá s megengedhe tő . 
88 Vajda kísérőlevelé t úgy é r te lmeztem, hogy őt az „ E n t w u r f ' - s z ö v e g ű bé lyegző zava r t a . Ez 

a pecsét a n é m e t szolgálati i r a tokon á l t a lános , anny i t je len t , hogy másol t i ( i ra t tár i ) p é l d á n y r ó l 
van szó. 

89 A r o m á n verzió hívei n y o m á n a bus tyaház i felszálló vadászok t ű z h a r c á r a gondolok . Ezen 
var iác iók ö lved i Ignác kü lönböző í r á sa iban n y o m o n köve the tők . 
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3. A Luftflotte 4-hez tartozó 51. harccsoport Vajda Ferenc Antal által 
közölt jelentése 
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ban, amely kimerítően és egyben „sine ira et studio" foglalkozott volna a kas
sai bombatámadás körülményeivel, annak közvetlen hátterével. E nem min
dennapi tény magyarázata mégis egyszerű. Az 1945 utáni rendszer illetékesei 
mint általánosan kötelező (!) '„dogmát' írták elő annak mindenkori érzékelte
tését, hogy a „kassai provokáció" a német és. a magyar vezérkar összeesküvése 
volt, hogy a tétovázó Bárdossy^kormányt a „Baribarossa'^hadműveletekihez va
ló csatlakozásra kényszerítsék. Így és ezért születtek meg a hazai sajtóban, töb
bek között, az un. „Krudy-legendák" színes képzelőerőről tanúskodó változatai. 

A hivatásos történetírás legjobbjai is igyekeztek az említett dogmához alkal
mazkodni. Ilyen módon a dogmát szolgáló legkülönibözőbb megnyilatkozásokra, 
de mindig „dezinformációkra" került sor. Csak néhány Réldát idézek ennek ér
zékeltetésére. Ránki György, az MTA Történettudományi Intézetének későbbi 
igazgatója, mint már említettem, egy időben azt igyekezett valószínűsíteni, hogy 
a kassai támadást német és magyar tábornokok — közöttük Werth Henrik, a 
Honvéd Vezérkar főnöke —, alig 24 órával a támadás előtt (!), a Gellért szálló 
teraszán, sörözés közben határozták el.90 

Ezen is túltesz a Hadtörténeti Intézet és Múzeum egyik egykori vezetőjének 
kijelentése, melyet egy konferencián fogalmazott meg és írásban is közreadott, 
miszerint a kassai támadást német és magyar vezérkari tiszteik és tábornokok 
szervezték meg, mely csoporthoz Füttereren kívül és is odatartoztam.91 

A vezető hazai történészek félrevezető közlései között azonban kétségtelenül 
az a tanulmány viszi el a pálmát, amely a Honvédelem című folyóirat 1981. 
évi 9. és 10. számában jelent meg „A honvéd vezérkar és a kassai casus belli" 
címmel.92 Ez a havi folyóirat, mint kizárólag a Néphadsereg tábornokai és tiszt
jei számára szolgáló „belső terjesztésű" média, szigorúan bizalmasnak számí
tott. (Ma már kevésbé az!) Az előfizetők a kapott példányokkal elszámolással 
tartoztak. Büntető eljárásra is számíthatott (a lap impresszuma szerint) az, 
akinek hibájából valamely példány „avatatlan" kezekbe jutott. Csupán egyet
len alkalommal tettek kivételt. Az említett, együgyű ferdítésektől hemzsegő 
„tanulmányból" különlenyomat készült és azt fűnek-fának megküldték.93 Az 
egykori hazai rendszer ugyanakkor természetesen arra is gondolt, hogy külföld
ről ne kerülhessen olyan nyomdatermék a hazai olvasók kezeibe, amely ellen
tétes a „kassai provokáció" dogmájával. Ezeket a magyar posta vagy eltüntette, 
vagy részben, az ajánlott küldemények esetében, a Lausanne-i nemzetközi pos
tai egyezményre való hivatkozással, visszairányította a feladónak.94 

* 

Az előzőekben előadottak után elkerülhetetlen két kérdés: Van-e még re
mény fél évszázad irányított ködösítése után megkísérelni választ kapni a kas-

90 V. ö . : 68. s zámú jegyze t te l ! 
91 V. ö.: a 67. számú jegyzettel! 
92 Olvedi Ignác: A Honvéd Vezé rka r és a ka s sa i „casus bel l i" . Honvédelem, 1981. 9. és 10. szám 
93 Én m a g a m Magyarországró l pos ta ú t j án négy p é l d á n y t k a p t a m . Ket tő t pon tos címzéssel , 

i smere t l en feladótól . 
94 E nemzetköz i megá l l apodás szer int az egyes o rszágok pos t a i ha tósága i m e g t a g a d h a t j á k por 

nográf k i adványok , kábí tószer , az á l l a m r e n d fe l forga tására célzó i r a tok és hason ló k ü l d e m é n y e k 
továbbí tásá t . I lyen indok lássa l i r ány í to t t a vissza a M a g y a r P o s t a m a g y a r n y e l v ű m u n k á m azon 
a jánlo t t pé ldánya i t is, ame lyeke t pl . a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n 
tézete k ö n y v t á r á n a k , t ö b b egye temi k ö n y v t á r n a k , i l letve az Országos Széchény i K ö n y v t á r n a k 
küldtem. 
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sai támadás alapvető kérdéseire és legalább résziben eltüntetni a célzatosan 
létesített „fehér foltokat"? Fél évszázad központilag irányított „dezinformáció-
ja" után van-e még remény a köztudatban az igazságot tudatosítani? 

A véleményem határozott IGEN — bizonyos feltételek teljesítése esetén. 
Akármint is lesz, hosszú kutatásra lesz szükség. A feltételek egy ré
sze eleve intézményes természetű. Eredmény csaik akkor várható, ha a kuta
tások ezen szakaszának irányítását az arra hivatott, szervezetében erre képesí
tett szerv, jelesül a Hadtörtténetii Intézet és Múzeum veszd a kezébe és ehhez a 
kormány támogatását, mind anyagi, mind igazgatási, mind törvényhozási te
kintetben, megkapja. Meggyökeresedett régi visszásságok felszámolásáról van 
szó! 

Központi intézkedés szükséges ahhoz is, hogy az egykori magyar királyi hon
védség minden olyan irata, ügydarabja, amely a kassái eseményekkel kapcso
latos és amely — megfoghatatlan okokból — még most is teljesen illetéktelen 
és hozzá nem férhető szervek birtokában van, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
őrizetébe kerüljön. Az előbbiekkel azonosan szükséges, hogy azok a jegyzőköny
vek és feljegyzések, amelyeket az egykori belügyi szervek (pl. ÁVO, ÁVH) 
vettek fel pl. Füttererrel, Krúdy Ádámmal stb., korlátlanul a kutatás rendel
kezésére álljanak. Mi magyarázza azt a visszás helyzetet, hogy ezek egy része 
— ha még nem tüntették el rejtélyes erők — még ma is többnyire a Belügy
minisztérium Irattárában „zárolt anyag"? Kinek, minek az érdeke ez? 

Saját tapasztalatom alapján nincsen kétségem afelől, hogy a freiburgi Ka
tonai Levéltárban még a Luftflotte 4, illetve az egykor Budapesten székelt 
Fütterer-törzs számos olyan irata, jelentése stb. megtalálható, amely haszno
san járulhat hozzá a kassai „fehér foltok" némelyikének felderítéséhez. Kívá
natos lenne egy e tárgyban járatos tönténész néháhy hónapos freiburgi kutatá
sát lehetővé tenni. 

Kézenfekvő gondolat a szovjet légierő esetleges kassai szerepét vizsgáló ku
tatást a moszkvai levéltárakra is kiterjeszteni. Pár évvel ezelőtt ez a gondolat 
irreális volt. Ma már talán nem az. A moszkvai Hadtörténeti Intézet parancs
noka, pimitrij Volkogonov vezérezredes, a jelek szerint, semmiképp sem kí
vánja véka alá rejteni a szovjet kaitonai vezetés azon dolgait, amelyeket pár év 
előtt főbenjáró bűnnek számított egy magyar történész részéről akár csak szó
vá tenni is.!,r' Talán nem lenne meddő dolog, ha a Hadtörténeti Intézet és Mú
zeum főigazgatója a szovjet vezérezredes támogatását kérné magyar hadtörté
nészek ilyen tárgyú moszkvai kutatásához.90 

Ezzel szemben, még ha lehetne is — amint nem lehet — nem várnék ered
ményt román levéltárakban való kutatástól, román források vizsgálatától. Ami 
eddig a „román verzióval" kapcsolatban hazánkban közlésre került, egyetlen 
betűvel sem több annál, mint amit a Sao Paolóban élő kitűnő hazánkfia, Zol-
csák István nyilatkozott e tárgyiban. 

Természetesen nem minden esetben szükséges túlnyúlnunk a határokon. A 
hazai kutatás a kassai események számos „fehér foltját" eredménnyel eltün
tetheti, ha megkapja ehhez a szükséges nyomatékú hivatalos támogatást. 

95 Itt Volkogonov vezérezredesnek a freiburgi Militärgeschichtliches Forschungsamtban meg
tartott előadására utalnék, melyről a magyar olvasóknak Gosztonyi Péter számolt be az Elet és 
Irodalom 1990. július 20iai számában. 

96 Természetes kérdés, hogy a Szovjetunió lehetőséget kívánna-e adni egyáltalán második 
világháborús témakörben kutató magyar történészek számára. 
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A kutatások számára alig felbecsülhető haszonnal járna, ha előkerülne az 
a jegyzőkönyv, amely a vezérkar főnöke által az 1. vkf. osztály 1941/5606. szá
mú ügy darab j ával elrendelt vizsgálat lefolytatását tartalmazná és amely jegv-
zőkönyv egyik másolata tartozéka kellene, hogy legyen az ügydarab irattári pél
dányának is. (4. sz. melléklet, 112—213. o.). Ez a jegyzőkönyv azonban eltűnt. Az 
is rejtély hogy ez az ügydarab miként került a belügyminisztériumhoz, ahol, 
ügykörszerűen, semmi keresnivalója sem volt. Kétségtelen viszont, hogy — 
még a belügyminisztériumban — az akta a már említett Szabó László és Pin
tér István újságírók kezébe került, hiszen arról fotómásolatot is készítettek. 
Kézenfekvő tehát, hogy ezt a kutatás számára annyira fontos okmányt e két 
riporteren kell keresni. Érthetetlen, hogy ez eddig nem történt meg, pedig arra 
többször is fehívtam a figyelmet. Most tehát, időrendben, ennek a jegyzőkönyv
nek a felkutatása lenne az első feladat az első kassai „fehér folt" felszámolása 
érdekében. Hasonlóan fontos lenne megbízhatóan megállapítani, hogy a 2. vkf. 
osztály — említett 5606. számú ügydarabjával kirendelt közege, a „klg;>. 
csoport" vezetője, járt-e és mit végzett Kassán? Erre vonatkozóan részletes fel
világosítással szolgálhatna a kassai tűzoltóparancsnok eseménynaplójának már 
említett kivonata, amely szintén eltűnt. E naplókijvonat egyik példánya az osz
tályom — HM 36. osztály — néhány fontosabb papírjával együtt a kitelepí
tésnél Bajorországiba került és innét szállították haza. Ez kétségtelen.97 Köny-
nyen lehet, hogy hasonlóan az 5606. számú ügydarabhoz, vagy az I. légvédelmi 
hadtest jelentéséhez, ez is „vakvágányra" futott és, érthetetlen okból, szintén 
valamely pártszerv irattárában kötött ki. Célszerű lenne második lépésként, 
ennek felkutatása is. 

Közléseimet egy javaslattal kívánom lezárni. Valószínűleg országos érdek
lődésre tarthatna számot, ha egy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója 
által összehívott szimpózium nyilvánosan megvitatná azokat a körülménye
ket, amelyekkel a kassai „provokáció" dogmája révén évtizedekig félrevezet
ték a magyarságot. A részvevők listájának összeállítása nem lenne nehéz, bár 
kissé kényes feladat. „Kerékasztal" aligha lehetne ez a rendezvény, hiszen a 
dezinformációban ludasok érvei kerülnének szembe azokéival, akik a kassai 
események „fehér foltjait" harag és részrehajlás nélkül kívánnák felderíteni."8 

97 Adot t ese tben szívesen adok k o n k r é t a b b felvilágosítást ezen anyagok so r sá ró l és a r ró l , 
hogy m i k é n t kezel ték, továbbí to t t a azoka t a ba jor „ L a n d e s a m t für V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g " , 
illetve az „US P r o p e r t y Control B r a n c h " szervei . E részletek itt tú l lépnék e közlésem kere te i t . 

98 Ügy vélem, e ké rdés vizsgálatát az 1991. j ú n i u s 20—21-ére tervezet t konferencia n e m végzi 
el és a n n a k nem is fe ladata . Ehhez egy csak „Kassáva l fogla lkozó" ülésre l enne szükség . 
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4/a. A vizsgálatot elrendelő ügydarab külső borítólapja 
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