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SODRÓDÁS
Kérdések és válaszlehetőségek 1944 nyarán

Hogyan süllyedhettünk idáig?

A fenti kérdés Bethlen István" A magyar 
politika a második világháborúban. Politikai 
tanulmány vagy vádirat" című, 1944 nyarán 
elkészített emlékiratában (a továbbiakban: 
Emlékirat) szerepel.1

Az ötven oldalas munka két részből áll. 
Az elsőben Bethlen a német vereség egyértel
mű voltát bizonyítja, ennek okait elemzi, át
tekintve a két világháború közti külpolitikai 
helyzetet.

A második részben -  a drámai "Hogyan 
süllyedhettünk idáig?" kérdés után -  a ma
gyar kormányok működését vizsgálja az 
1931 és 1944 közti időszakban. Azt boncol
gatja, hogy az ő miniszterelnöksége idején 
(1921 -1931) fokozatosan konszolidálódó or
szág később hogyan haladt a tervezett békés 
revíziótól a háborúba való belépésig és a né
met megszállásig, milyen belpolitikai válto
zások előzték meg ezt a tragédiát.

Emlékiratában Bethlen újrafogalmazza 
az őt évtizedek óta foglalkoztató gondolato

kat. Ezek közül a legfontosabb: hogyan nyer
hette volna vissza Magyarország a súlyát és 
tekintélyét a Kárpát-medencében. E cél el
érésének alapvető feltételeként a Trianon 
utáni korszak politikai gondolkodásában -  s 
így Bethlennél is -  a teljes, de legalább rész
leges területi revízió jelenik meg. Ennek ér
dekében szükségszerűnek tűnik a magyar
német kapcsolatok szorosabbá válása, hiszen 
Magyarország látszólag Németországtól vár
hatta a revíziós célok támogatását. Az érdek- 
azonosság azonban csak a békerendszer 
megkérdőjelezésében, lehetséges megbontá
sában állt fenn, a területi igények kielégítése 
hosszabb távon már érdekütközéshez veze- 
tett volna.2 Ezt nagyon kevesen vették figye
lembe, és a német támogatásra automatiku
san számítottak. Sokan azonosították a ma
gyar célokat a németekével, a magyar igé
nyek jogosságát hangsúlyozva azt hitték, 
ezeket mindenki elismeri.

Bethlen, aki már korábban is tisztában 
volt a magyar revízióval kapcsolatos német 
véleménnyel,3 bár nem szívesen vette azt tu-
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domásul, gyilkos iróniával ábrázolja a két or
szág viszonyát: "...Hitler politikája a Duna- 
medencében soha nem irányult arra, hogy 
Szent István birodalmát, amelyben a ma
gyar fa j  a vezető tényező, újból felépítse és 
e révén domináló tényezővé tegye a Duna- 
völgyében, hanem arra, hogy ezen a területen 
élő népf ajok kölcsönös erőviszonyai egyik
nek se billenjenek a javára, kölcsönös riva- 
litásuk fennmaradjon és e révén Németor
szág domináló szerepe az összes fölött ál- 
landósíttassék... Az a gondolat, hogy a mai 
Németország ég a vágytól, hogy Magyaror
szág újra egy 21 milliós, erős államot al
kosson, amely mint hű csatlósa helyette 
majd rendben tartja a Duna-medencét, 
azokhoz az együgyű politikai illúziókhoz 
tartozik, amelyekkel kávéházi politikusaink 
vagy a náluk még naivabb nyilasaink szere
tik áltatni a jóhiszemű magyarokat..."4

Ezt a kemény ítéletet nemcsak korábbi 
tapasztalatai támaszthatták alá, hanem az 
1944-es év eseményei is, hiszen Bethlen ille
galitásban, a Gestapo elől elrejtőzve írta Em
lékiratát. De visszatekintésében vágyként és 
ideálként még ekkor is helyet kap a Szent Ist- 
ván-i Magyarország gondolata, bizonyítva, 
hogy a realitásokkal szemben milyen erős 
volt az a hit, mely szerint nem csak egy etni
kai elvű határmódosításnak lehet létjogo
sultsága. Fontosnak tartom viszont, hogy 
Bethlen esetében csupán vágyról van szó, 
melyet alárendel a lehetőségnek, és nem rin
gatja illúziókba magát. Ez a tisztánlátás saj
nos nem volt általános a magyar katonai és 
politikai elitben még ekkor -  1944 nyarán -  
sem.

Bethlen 1940-es, a külügyminisztérium 
számára készített memoranduma5 bizo

nyítja, hogy ő korábban is számolt a realitá
sokkal a magyar külpolitika esélyeit latolgat
va. Már ekkor leírja, hogy szerinte a semle
gesség megtartása lenne a legfontosabb, mert 
a háború utáni rendezéskor csak így kerülhe
tő el a "győztesek gyűlölete". A háború kime
netelét még bizonytalannak tartja, de kevés
sé valószínű szerinte, hogy a németek győz
nek. A háború utáni rendezéssel kapcsolatos 
elképzeléseinek vázolásakor is német vere
séggel számol. 1940-es munkájában hívja fel 
a figyelmet arra is, hogy milyen fontos lenne 
az esetleges német és orosz terjeszkedéssel 
szemben a Duna-völgyi népek "méltányos ki
egyezése", mely megakadályozná, hogy a kis 
népek újra védtelenné váljanak a nagyhatal
makkal szemben. (Magyarországnak ebben 
természetesen kiemelkedő szerepet szánna, a 
szomszédos államok által vitatható feltéte
lekkel.) Bethlen tehát nem csak utólag, a té
nyek ismeretében jelenti ki, hogy céltalan
nak és elhibázottnak tartja a Szovjetunió el
leni hadbalépést, jóvátehetetlennek a hadiál
lapot beálltát az angolszász hatalmakkal. A 
háborúba való bekapcsolódás veszélyeire jó
val korábban is figyelmeztetett.

Bethlen István egyetlen esetben tartotta 
volna indokoltnak a háborúba való belépést: 
ha támadás fenyegeti az országot. Ilyen ve
szély szerinte 1941 nyarán nem volt, nem fo
gadja el a kassai incidens kormány által elfo
gadott magyarázatát sem, mely szerint szov
jet gépek voltak a bombázók. Bár még mindig 
kérdéses, hogy szándékos vagy véletlen, téves 
akcióról volt-e szó, Borsányi Julián kutatá
sai6 ma már valószínűsítik a szovjet táma
dást. Ezt Bethlen még nem látja bizo
nyítottnak, ő inkább Oroszország felé tartó 
cseh repülőkre gondol. Abban igaza van,
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hogy a Magyarországgal területi kérdések
ben vitában állóknak inkább érdeke volt, 
hogy a magyar hadsereg is a frontra kerül
jön, mint a Szovjetuniónak, de ez az elképze
lés ugyancsak nincs tényekkel alátámasztva. 
Lényegesnek e kérdésben azt tartom, hogy az 
eset diplomáciai tisztázása nem történt meg,
Werth Henrik szavait idézve "jól jött"7 a 
kassai bombázás. Az bizonyosnak tűnik, 
hogy a visszaszerzett területek megtartásá
nak igénye szerepet játszott a hadbalépés- 
ben; bár Bethlen tagadja, hogy erre a Német
ország iránti "örök hála" kötelezte volna Ma
gyarországot. Nem hisz abban, hogy szándé
kos provokációról volt szó, és azt az állítást is 
cáfolja, mely szerint az ország a bolsevizmus 
ellen védi a világot: "...nem ennek az életének 
gyökereiben megtámadott, maroknyi nem
zetnek volt a hivatása tehát, hogy nemzeti 
hiúságát legyezgető szájhősök uszítására 
hősies pózba vágva magát teljesen feles
legesen keresztbe feküdjön azon az úton, 
amelyek az orosz gőzhenger nem minket, ha- 
nem Németországot lehengerelni készült..."

Azt állítja, hogy Magyarország megőriz
hette volna semlegességét és hadseregét egé
szen addig, amíg az oroszok a Kárpátokat el 
nem érik. Akkor indokolt lett volna a véde
lemre való felkészülés, és a német segítség 
igénybevétele. E feltevésből kiindulva gon
dolja végig azokat a lépéseket, melyek ettől a 
lehetőségtől megfosztották az országot. Sem 
a földrajzi helyzet meghatározó voltát,9 sem 
a gazdasági kiszolgáltatottságot10 nem veszi 
figyelembe, azt sugallva ezzel, hogy Magyar- 
országnak volt önálló cselekvési lehetősége. 
Ez az elmélet szorosan kapcsolható ahhoz az 
elképzeléséhez, mely szerint a magyar reví
zió lépései 1938 és 1941 között jogszerűek,

diplomáciailag elfogadhatóak voltak, és 
ezért Magyarország senkinek nem tartozik 
hálával. Ez utóbbi kijelentésével mások is 
egyetértenek, de a területvisszacsatolások 
módjával már nem mindenki. Újpétery Ele
mér Teleki Pálra hivatkozva, aki a második 
bécsi döntés után, a következményekre gon
dolva lehangolt volt, ezt írja: "Hamarosan 
kiderült, hogy teljesen igaza volt. Megint 
egyszer kifejezetten akaratunk ellenére -  a 
tengelytől kaptunk területi ajádnékot, és 
nem a magunk erejéből."11 Lakatos Géza 
szintén "területi ajándékok elfogadásának" 
tartja a revíziót, és a magyar politikai és ka
tonai balfogások között, melyek 1944-45 
tragédiáihoz elvezettek, első helyen említi.

Bethlen a felelősséget azokra hárítja, 
akik az indulatok elszabadulását, a radikális 
jobbratolódást lehetővé tették, megakadá
lyozták, hogy a reálisan, józanul gondolko
dók hallathassák szavukat. Szerinte így kötő
dött a nemzet egyre erősebben, nem csupán 
politikai, hanem érzelmi okokból is Német
országhoz. "...idegen célkitűzések és törekvé
sek vak eszközeivé süllyedtünk." -  írja kese- 
rűen.13

E folyamat legmélyebb pontjának a né
met megszállást tartja. Emlékiratában így 
foglalja össze az ehhez vezető utat: "Lassan
ként, észrevétlenül és egyenként tördelte ki a 
magyar kormányférfiak gyengülő ellenál
lása mellett a náci erőszak Szent István ko
ronájából a szuverén drágaköveket... Így 
sodródtunk bele apránként a második világ
háborúba, jórészt az ország tudtán és aka
ratán kívül."14 A megszállás következmé
nyeit később tényszerűen felsorolva közli, ki
emelve a zsidók barbár üldözését, deportálá
sát és az ország kifosztását.15
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A "Hogyan süllyedhettünk idáig?" kér
désre a tanulmány második részében igyek
szik Bethlen a választ megtalálni. A nemzet- 
halál gondolatával viaskodó reformkori köl
tők képeit idézik "az utolsó 10-15 év" ese
ményeinek áttekintését bevezető sorai: "Két
ségtelen, hogy a nemzet lelke súlyosan beteg, 
hogy a belső meghasonlás marcangolja és 
hogy a meghasonlás ezen percében kizáró
lag azok jutottak hangadó szóhoz, akik a 
gonosz indulatoknak, az alantas szenvedé
lyeknek, az öngyilkos és bűnös akarásnak 
hangos szócsöveivé szegődtek, amely indu
latok a józan ész szavát, az önfegyelmezés 
kötelességét, a meggondolt ítélőképességet 
csíráiban fojtották meg, és szabad folyást 
engednek most a nemzetgyilkos cselekvések
nek. Kétségtelen az is, hogy a nemzet telje
sen félre lett vezetve és bekötött szemmel ro
han vesztébe, mert nincs, aki óvó szavát fel
emelje, aki felvilágosítsa igazi helyzetéről 
és visszarántsa a szakadéktól, melybe önfe
ledt lélekkel rohan bele."16 E bevezető után 
1931-től vizsgálja a magyar belpolitikát, kö
zéppontba állítva az egyes kormányfők tevé
kenységét, sőt jellemét is. Azokat a mozza
natokat kutatja, melyeknek egyenkénti ne
gatív hatása nem volt azonnal észlelhető, 
vagy jelentéktelennek tűnt, viszont egymásra 
rétegződve, összeadódva már visszafordítha
tatlanná tették az eseményeket.

Károlyi Gyula kormányzásáról (1931- 
1932) röviden és elismerően ír, annál hosz- 
szabban tárgyalja Gömbös Gyula szerepét. 
Meglátása szerint az ő miniszterelnöksége 
(1932-1936) idején nőtt meg a titkos társa
ságok szerepe és indult meg a tisztikar politi
zálása. Ekkor alakult ki a kormánypárt radi
kális jobboldala, megerősödött a nemzeti

szocializmus és az antiszemitizmus hatása. 
Hasonlóképpen ítéli meg Gömbös szerepét 
Kállay Miklós volt miniszterelnök is: “Cél
jának tekintette a nemzet állandó izgalomba 
tartását, és ezzel az olasz és német szociális 
diktatúrák fe lé  terelte a nemzet figyelmét. 
Gömböst és híveit meg szédítették e diktatú
rák látszólagos sikerei, és megtévesztette 
őket a demokráciák látszólagos gyengesége. 
... Gömbös még képes volt uralni a maga fel
idézte szellemet, gyönge utódai azonban már 

„17nem.
Ez a folyamat Bethlen szerint Darányi 

Kálmán kormányzása (1936-1938) alatt 
gyorsult fel. Úgy véli, az. új miniszterelnök 
határozatlan, tépelődő természete lehetett az 
oka annak, hogy a negatív tendenciák vissza
fogása az általa célszerűnek vélt eszközökkel 
-  a szélsőjobboldali mozgalmaknak tett en
gedményekkel -  nem sikerült. Legnagyobb 
kifogása: a magyar politika ekkor veszítette 
el az. önállóság látszatát is, az ország "másod
rendű csatlóssá" vált Németország mellett. 
(Az Emlékirat első részében, a magyar kül
politika lépéseinek elemzésekor az első hibás 
döntésként a háromhatalmi egyezményhez 
való csatlakozást -  1940. november 20. -  em
líti.) Nagyon fontos, negatív változásnak te
kinti, hogy a fenti folyamatok a középosztály 
tekintélyes részét is befolyásolták.

Darányi Kálmánt a szélsőjobboldalhoz 
való közeledése miatt Horthy Bethlen közre- 
működésével mondatta le18, ennek ellenére 
az Emlékiratban az szerepel, hogy Imrédy 
Béla Darányi halála után lett miniszterelnök 
(1938-1939). A z ő intézkedései kezdettől el
lentmondásosak voltak, hiszen Horthy és 
Bethlen a jobboldal visszaszorítását várták 
tőle, ehelyett "váratlan frontváltozással
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egyenesen élére állott a radikális jobbol
dali mozgalmaknak".19 Mivel a revíziós si
ker erőszakosabbá tette belpolitikai fellépé
sét, egyre szélesebb lett az ellene szervezkedő 
politikusok bázisa, így sikerült végül lemon
datni. Talán az Emlékirat keletkezési körül
ményeivel magyarázható, hogy Bethlen nem 
említi a szélsőjobboldal megerősödését elő
segítő miniszterelnökök menesztésében ját
szott szerepét, mert Imrédy lemondatásában 
is közreműködött, de erről sem szól. Kette
jük politikai törekvéseinek szembenállása 
azonban nyilvánvaló volt. Imrédy megújulási 
programja, a tervezett "csodás forradalom" 
veszélyeztette Bethlen politikáját. Szinte 
misztikus erőt tulajdonít neki. "Hatása mun
kájának az országra nézve katasztrofális 
volt, mert mint miniszterelnök példájával 
tágra felnyitotta a nemzetiszocializmus 
pandora-szelencéjét, amelyből viharos erő
vel indultak romboló útjaikra a jobboldali 
radikalizmus összes szelei és tarolták le a
magyar nemzetnek minden szép vetését, 

20amely útjukba akadt."
Az Imrédy után következő Teleki Pál 

(másodszor miniszterelnök 1939-1941 kö
zölt) belpolitikájáról Bethlen elítélően nyi
latkozik, sérelmezi a sajtószabadság korláto
zását, és úgy véli, az 1939-es választások 
után megváltozott összetételű ország- 
gyűlés éppen legfontosabb funkcióit -  a 
szabadságjogok védelmét, a közvélemény 
irányítását, a kormány munkájának ellenőr
zését -  nem teljesítette. Így nem működhe
tett olyan fékező erőként sem, amely a hábo
rúba lépést megakadályozta volna. Teleki 
miniszterelnökségének tárgyalásakor Beth
len nem vizsgálja a belpolitikának a külpoli
tikára gyakorolt hatását, pedig az Emlékirat
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más részeiben erre nagy figyelmet fordít. Új
ra Vörösmarty képeit, kifejezéseit idéző sza
vakkal jellemzi az 1941-re kialakuló belpoli
tikai helyzetet: "A magyar közéletre lassan
ként a diktatúrás butulás köde lomhán ter
peszkedett széjjel, úgy éreztük, hogy a ma
gyar alkotmány berozsdásodott kerekei 
megszűntek forogni és beállott a halál, a tö
kéletes csönd, amelyet csak mohó férgek rá- 
gása zavart meg néha."22 Ezek után megle
pő az az elismerés, mellyel Teleki külpoliti
kájának adózik, hangsúlyozva, hogy Bár- 
dossyval ellentétben ő soha nem keverte vol
na háborúba az országot. Itt kiemeli ezt a 
tényt, de korábban a revízió lépéseit felidéz
ve elismerően írt a Románia elleni katonai 
felvonulásról, mellyel szerinte Teleki kikény
szerítette a második bécsi döntést. Említett 
1940-es memorandumában is számol ezzel a 
lehetőséggel, de csak Magyarország katonai 
megerősödése esetén. A katonai nyomást 
megengedhető eszköznek tartotta "az elrab
lott területek" visszaszerzése érdekében. 
Ugyanezt a fenyegető akciót katonailag 
könnyelmű gesztusnak nevezi Lakatos Géza, 
melynek következménye súlyos vereség lett 
volna.23

A visszatekintés stílusa szembetűnően 
megváltozik, amint Bethlen elemzésében 
Magyarország háborús szereplésének témá
jához közelít. Mivel az 1938 és 1941 között 
végbemenő területi változásokat diplomácia
ilag elfogadhatóknak tekinti, nem vitatja, il
letve görcsösen bizonygatja a Jugoszlávia el
leni akció jogszerűségét is, nem keres és talál 
összefüggést e lépések és a háborúba való be
kapcsolódás között. Annak ellenére, hogy 
részletesen taglalja a radikális jobboldal és a 
német nemzetiszocializmus hatásának erő

södését, a hadbalépésben egyedül Bárdossy 
szerepét emeli ki. Beállításában ő jóhiszemű 
politikus, aki nem tudott ellenállni a "csábí
tásnak", és német nyomásra "hadat üzent 
Oroszországnak ", holott Hitler nem szólítot
ta fel Magyarországot a fegyveres fellépésre, 
és ekkor még politikai nyomást sem gyako
rolt a kormányra.24 A kassai bombázás té
nyét itt nem is említi, pedig a tisztázatlan 
esemény ürügyként való felhasználása is bi
zonyítja, hogy jelentős belső erők szorgal-

25mazták a háborúba való bekapcsolódást. 
Ennek ellenére sem hadüzenet elküldésére 
kerül sor, hanem a hadiállapot beálltának a 
bejelentésére.26

A fentiektől függetlenül ez a lépés való
ban jóvátehetetlennek bizonyult. A doni ka
tasztrófa után Magyarország kiszolgáltatott 
helyzetbe került, a veszteségeket alig lehetett 
pótolni. Bethlen így írja le a következménye
ket: "Újból ott álltunk hadsereg nélkül egy 
állig felfegyverzett világban... Soha még 
nemzet ily könnyelműen és céltalanul nem 
tette kockára életérdekeit, mint mi ebben a 
percben. Valóban Don Quijote módjára vív
tuk a magunk szélmalomharcát minden po- 
sitív háborús cél nélkül, amikor minden 
erőnket tartalékolnunk kellett volna arra a 
végső időpontra, amikor Szent István pa
lástja felett kezdődik majd a marakodás 
szomszédaink részéről..."27

A tragédiák sorát Kállay Miklós próbál
ta megállítani. Bethlen az ő tevékenységéről 
röviden és elismerően ír, ez esetben a lehető
ségeket is figyelembe véve. Nem kerülheti 
meg a szövetségesekkel való tárgyalások té
máját -  bár feltételes módban említi azokat 
-, de hangsúlyozza, hogy sem a kapcsolatfel
vételt, sem más okot nem tart elegendő in-
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doknak a bekövetkező német megszálláshoz. 
Hiszen mint visszatekintésének első részé
ben kifejti, az ország enélkül is eleget tett 
szövetségesi kötelezettségeinek. Ezt azonban 
nem tekinti a háborúban való aktív részvétel
nek, sőt beállításában egyenesen angolszász 
érdek a német igények korlátozott kielégíté
se -  a megszállás és teljes kifosztás elkerülé
se érdekében. A kor e feloldhatatlannak tűnő 
ellentmondását tükrözik azok a szavak is, 
melyeket Bárdossy mondott a helyére lépő 
Kállaynak, s melyek más szemszögből ítélik 
meg utódának lehetőségeit: "Te katasztrófá
ba viszed az országot. Rólad mindenki tud
ja , hogy németellenes vagy, és angolbarát 
vagy és nem vagy antiszemita. Futsz majd 
az angolok után, de soha nem nyered meg 
őket, ahogy Bethlen sem tudta, sem senki 
más. Ők le vannak kötelezve ellenségeink
nek, az oroszoknak és a kisantantnak, és so
ha nem fogják cserbenhagyni őket. Te vi
szont elveszíted a németek barátságát, és 
Magyarország magára marad. Azon a té
nyen, hogy ha a németeket megverik, minket 
is a vesztesek közé sorolnak, te úgysem tudsz
változtatni. Ez eldőlt már az első világhá-

28borúban és eldőlt Trianonban is."28 A kül
politika terén Kállaynál sokkal tapasztaltabb 
Bárdossy szavai igazolódtak, bár ha ennyire 
tisztán látta 1942 márciusában a németekkel 
való szövetség veszélyeit, nehezen érthető az 
a sietség, mellyel korábban a Szovjetunió el
leni háborúhoz csatlakoztatta az országot.

A tények felsorolása után Bethlen István 
újra csak kérdezni tud, mert saját gazdag po
litikai tapasztalataira támaszkodva, a történ
teket többször végiggondolva sem találja 
meg a választ arra: “Hová lettek a régi ma
gyar hazafias erények? Hová nemzeti önér

zetünk, a függetlenségünk iránti töretlen ra
gaszkodásunk, amelyért évszázadokon ke
resztül annyi vér fo lyt és annyi magyar 
könny hullott? Hová lett politikai iskolá
zottságunk, amelyre mindig oly büszkék vol- 
tunk?"29 Andorka Rudolf is hasonló gondo
latot fogalmaz meg emlékiratában: “...a veze
tésre hivatott generációnkból hiányzik az 
egyéniség és a horizont." Képtelenek lévén 
tudomásul venni az arányokat, álmaikat dé
delgetve riadtak fel minden azokat romboló 
szóra, és ismételték újra meg újra a mások 
számára elfogadhatatlan hivatkozási alapo
kat: a Szent István-i birodalomról, az. ezer
éves határokról, a magyarság Kárpát-me- 
dencebeli elhivatottságáról. Úgy tűnik, 
minden vitathatatlan politikusi erénye elle
nére Bethlen sem volt mentes ezektől az illú
zióktól, mert politikai éleslátása újra és újra 
elhomályosul, ha a revízió szóba kerül, és 
ideálként mindig a Trianon előtti Magyaror
szág képe jelenik meg írásában.

Kedvezőnek látszó történelmi helyzetben 
a revízió lehetőségét kellett volna elutasítani 
ahhoz, hogy Magyarország ne váljék elköte
lezetté, ezt pedig nem vállalhatták politiku
saink. A revíziót azonban a magyar politika 
sikereként könyvelték cl, tagadva, mint 
Bethlen is, hogy ezért Magyarország bárki
nek hálával tartozna. Pedig a számla benyúj
tása később megtörtént.

A politikusok felelősségét növeli, hogy a 
döntések meghozatalánál csak a vágyakat 
tartották szem előtt, a lehetőségeket, az or
szág helyzetét, erejét nem vették mindig fi- 
gyelembe.Így a jogosnak tűnő lépések után, a 
háború kimenetelét ismerve egyfajta "tragi
kus magyar sors" képe körvonalazódik újra -  
mint oly sokszor korábban is -  az esemé-
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nyekre visszatekintő emlékezésekben. 
Horthy a "végzetszerű kényszerre" hivatko
zik, amely különösen egy kisállam cselekvési 
szabadságát korlátozza, és másokhoz hason
lóan a kettős, német-szovjet erőtér meghatá- 
rozó voltát emeli ki.28 Kállay Miklós is a vég
zetet teszi felelőssé a magyar nemzetet ért 
tragédiáért, bár szavaiban a politikus felelős
sége is benne van: "...odaveszett a fele  azok
nak a szegény, szegény magyar fiúknak, aki
ket a hibás magyar politika -  igen, az is, de 
legyünk fennköltebbek: a tragikus magyar 
sors állított arra a helyre, ahol semmi keres
nivalójuk nem volt, ahol dicsőség nem,

32csakis a biztos pusztulás várhatott rájuk."
Bár Bethlen helyenként igazán fennköl- 

ten fogalmaz, mégsem ad felmentést, ezt su
gallja az Emlékirat alcímében a "vádirat" ki
fejezés is. Ő azonban abból a feltételezésből 
indul ki, hogy Magyarországnak volt önálló 
cselekvési lehetősége, a gazdasági és geopliti- 
kai kiszolgáltatottságot nem tartja meghatá
rozónak. Tiszteletreméltó, hogy a bajok gyö
kerét belül is keresi, nem hárítja át a felelős
séget csak a külső tényezőkre, bár nem zárja 
ki azokat sem. Keserű hangon említi a német 
befolyás felmérhetetlen jelentőségét, de úgy 
érzi, a belső ellentmondások tették nyitottá 
az országot annak befogadására.

Két elkülönített, de végül is egymástól el 
nem választható tényezőben keresi a nemzeti 
tragédia okát. Egyrészt a miniszterelnökök 
egyéni felelősségét hangsúlyozza, teljes cse
lekvési szabadságukat feltételezve. Érthetet
len viszont, hogy ekkora jelentőséget tulaj
donítva az egyén történelemformáló szere
pének, miért nem érinti Horthy Miklós tevé
kenységét. Ennek egyik lehetséges magyará
zata, hogy a háború utáni helyzet még tisztá

zatlan volt. De legalább a Szovjetunió elleni 
hadbalépés és a német megszállás igen alapos 
tárgyalásakor felvethette volna a kormányzó 
személyes felelősségének kérdését.

Ide kívánkozik, hogy saját szerepét is 
csak a vizsgált időszakban -  tíz, tizenöt évre 
visszatekintve -  említi, amikor valóban sze
mélyes érdekeit figyelmen kívül hagyva, 
minden lehetséges eszközzel igyekezett az

     országot a háborúba sodródástól megóvni.31
Hogy a korábbi időszakban folytatott politi
kája befolyással lehetett a későbbi történé
sekre, annak vizsgálatára nem kerül sor. Pe
dig részben az általa megalapozott politikai 
rendszer tette lehetőve, hogy az ország 
"tudtán és akaratán kívül" sodródjék a hábo
rúba. Azt ő is -  mint sokan mások -  biztosan 
állítja, hogy az ország többsége nem akarta 
ezt a háborút. De hogy volt-e lehetőség ennek 
az akaratnak a kinyilvánítására és érvényesí
tésére, arról nem szól. Tragikus, hogy amikor 
egy demokratikusabb választójog révén ala
kul meg az új országgyűlés 1939-ben, már a 
jobboldal térnyerése regisztrálható.

Az Emlékiratban csak áttételesen törté
nik említés azokról a törekvésekről, melyek 
azt bizonyították, hogy mások is megpróbál
ták szavakkal és tettekkel megakadályozni az 
ország tragédiáját. Bethlen nem említ sem 
politikai csoportokat, pártokat, sem politiku
sokat, sem eseményeket. Mintha nem vett 
volna tudomást például az 1941. október 6-i 
tüntetésről, a Népszava karácsonyi számáról 
és az azt követő sajtóvitáról, az SZDP és a 
Kisgazdapárt 1943. augusztus elején megkö
tött szövetségéről és a szárszói konferenciá
ról.

A másik, az Emlékiratban többször fel
bukkanó, kemény szavakkal megbélyegzett
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jelenség: az idegen eszme befogadása, s ezál
tal a középosztály egy részének eszközzé 
süllyedése. Erre többször is visszatér, érzé
kelhető, mennyire fájdalmas számára, hogy 
azokat kell elítélnie, akikre a jövőben szerin
te a legnagyobb feladatok várnának, akik az 
ő politikai felfogásában a nemzet gerincét 
képezik. Újpétery Elemér az új generáció 
tagjaként így emlékszik vissza: "A nagy és kis 
középosztály nevelésénél fogva elvakult 
volt. Csak közeire látott térben és időben. 
Így csak a német győzelmeket és a német és 
olasz ideológiát tartották szem előtt, és 
ezekhez, főleg a németekéhez akartak hoz
zásimulni. Persze minden réteg hirdette a 
magyar függetlenségi gondolatot. Hirdette 
a revízió szükségességét, és örült ilyen irá
nyú sikereinknek. Felmerült a »szegedi 
gondolat«, de mi volt gyakorlatilag emö
gött? És miért hallgatott a magyar nép zö
me? A parasztok? A munkások?... Mint min
denki, az én generációm és az idősebbek is 
nevelésünk foglyai voltak."34

Ennek következményeként alakulhatott 
úgy a helyzet, ahogyan azt Bethlen Emlék
iratában leírja: "...ma egy része a magyar kö
zéposztálynak idegen lelki befolyás alá ke
rült, előre megszervezett nemzeti jelszavak 
zászlóját lobogtatva öntudatlan és türelmes 
eszközévé süllyedt egy idegen hatalomnak, 
és lényegileg a végletekig használja ki kor
mányzati hatalmát, hogy eszeveszett csele
kedeteivel az egész világ előtt még erkölcsi
leg is el áztasson. Hogyan süllyedhettünk 
idáig, ...A nemzet máskor is forgott már ve
szélyben, de az idegen igát azért mégsem üd
vözölte mint megváltó tényt. Politikusaink a 
tárgyi szempontokat tekintve gyakran félre
vezettettek, de erkölcsi ítélete a nemzetnek,

annak felismerése, hogy mi összeegyeztet
hető a tisztességgel, a becsülettel, a lovagi
assággal, a keresztény szeretettel soha nem 
ingott meg úgy, mint ma, a nemzeti önérzet és
büszkeség soha nem pusztult ki sorainkból 
annyira, mint most."35

Bethlen István magyarázata erre ugyan
csak a történelmünk során sokszor újrafo
galmazott gondolat: a belső meghasonlás 
szolgáltatta ki a nemzetet. Egyre erősödő 
terrorral elhallgattatták azokat, akik az ár el
lenében is felemelték szavukat, a közéletben 
a komoly kérdések háttérbe szorultak, "kár
tékony és üres jelszavak", befolyásolták az 
emberek ítélőképességét. Bethlen szerint ez 
volt az oka annak, hogy az ország saját érde
keinek figyelmen kívül hagyásával, elfogad
va az "idegen célkitűzéseket és törekvéseket" 
a vesztébe rohant.
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