
Horthy felelősségének főbb kérdései 

 

- 1945 aug. 8.Londonban USA,NB, SZU és Franciaország/+ 19 

ország/ jogtudósai megalkották a Nürnbergi Statútumot a 

Nemzetközi Katonai Törvényszék alapdokumentumát.4 

pontban a fő bűnök: - Támadó ,szerződésszegő háborúk 

tervezése és ebben vezető szerep. – Béke elleni 

bűncselekmények, összeesküvéssel kirobbantott háborúban 

való részvétel, annak irányítása, folytatása. – Háborús 

bűntettek, hadviselés normáinak megszegése, hadifoglyokkal 

való kegyetlenkedés. – Emberiség elleni bűntettek: polgári 

lakossággal szembeni kegyetlenkedés, tömeggyilkosság, 

politikai, vallási, faji, okból való üldözés, deportálás, kiirtás, 

rabszolga munkára való kényszerítés. 

- A Nemzetközi Statútum kimondta a Nemzetközi Katonai 

Törvényszék olyan főbűnösök ügyében ítélkezik, akiknek bűnös 

tevékenysége számos országra kiterjedt, akiké nem azt az 

érintett országok joghatóságai elé utalták! Elitélték 

Antonescut, Tisót, Quislinget, lavallt a nemzeti hatóságok. 

- Horthyt Jugoszlávia is kikérhette volna az 1942 januári Újvidéki 

vérengzésért./ 3300 ártatlan civilt, zömmel zsidót kivégeztek/ 

- Horthy felelőssége mint államfőé, mint a honvédség legfelsőbb 

haduráé. Bűnös, vagy bűnrészes a SZU elleni támadás 

elrendeléséért/ Az 1941. június 27. Kassai légitámadás ürügy 

máig tisztázatlan/ 

- Egyértelmű Horthy felelőssége az 1941. december 12.- i USA 

elleni hadüzenetben, hiszen Bárdossy László,nélküle ezt nem 

tehette meg. 

- 1942. tavaszán már egyértelmű a német nyomás, hogy újabb 

200 ezres csapatküldés követelése. Horthy felelőssége abban 

van, hogy a sílányul felszerelt, téli hadviselésre alkalmatlan 

hadsereget, nem próbálta hazarendelni a pusztulás elől. 



- Horthy legsúlyosabb bűne – akár hazaárulásnak is minősíthető 

-, hogy az ország német megszállása után/1944.március 

19./nemcsak a helyén maradt, de mintegy legitimálva a 

történteket kinevezi Sztójay Dömét miniszterelnöknek és ezzel 

későbbi – várható –intézkedéseit törvényesítette: -440000 

vidéki zsidó halálba deportálását, az ország anyagi és élő 

erejének totális háborús célokra fordításáért ,a teljes 

közigazgatás mozgósításáért./ 51 nap alatt teljes lebonyolítás/ 

- Horthy közvetve felelős a civil lakosság elleni bűntettekben. A 

magyar honvédség a SZU területén ártatlan emberek ezreit 

végzi ki, falvak tucatjait égeti fel partizán gyanú alapján. 

- Horthynak tudnia kellett a munkaszolgálatosok tömeges 

meggyilkolásáról, halálra éheztetéséről. 

- Horthy felelőssége egyértelmű a politikai, faji alapú üldözés és 

rabszolga munkára kényszerítésben. A polgári jogegyenlőséget 

megszüntető zsidótörvényeket mindvégig helyesnek tartotta, 

nélküle ezeket a törvényeket nem lehetett volna hatályba 

léptetni. 

- Az, hogy Horthy tehetetlen volt – a németek miatt -  a vidéki 

zsidóság deportálásában nem fogadható el. XII. Pius pápa, a 

svéd király, és főleg az USA elnöke figyelmeztette, ha nem tesz a 

deportálások ellen nem kerülheti el a legsúlyosabb felelősségre 

vonást. 1944. június 26-án a Koronatanácson intézkedik, hogy a 

fővárosi zsidóságot ne deportálják. Július 6-án leáll a deportálás, 

de már néhány nap múlva mégis engedélyezik! Románia 1944. 

augusztus21-i sikeres kiugrása és a szovjet hadsereg gyors 

előretörése miatt állt le a deportálás! 

- Csak a szovjet befolyásolás miatt nem lett háborús bűnös, akik 

tudatosan tették ezt, a megszállási helyzet javítására. 

 

/ Sebes J./ 


