
Válasz Dr. Langermann István „hadtörténelmi túlélőnek” 

 

Tisztelettel viseltetve dr. Langermann István „hadtörténelmi túlélő” életkora és véleménye iránt, 

mégis rá kell mutatnom arra, hogy vitázó írások esetében hasznos a tények ismeretében „klaviatúrát 

ragadni”, mert ellenkező esetben a tényektől messze eső állítások is megfogalmaztathatnak. Így 

történt ez jelen esetben is. Alant ezekre szeretnék utalni. 

1, Bárdossy László nem volt több országban nagykövet! A két világháború közötti Magyarország 

diplomácia karában ilyen rangot senki nem viselt. Bárdossy László 1935. június 28-án lett „rendkívüli 

követ és meghatalmazott miniszter”, ekkor már, mint a bukaresti magyar követség vezetője szolgált. 

Ezen tisztét 1934. október 24-e és 1941. február 4-e között töltötte be. Azt megelőzően Londonban 

szolgált 1930. március 1-étől, mint a londoni magyar követség első beosztottja, 1933. június 18-ától I. 

osztályú követségi tanácsosi rangban. Két országban töltött be diplomáciai beosztást. Igaz a kettő is 

tekinthető többnek, végül is egynél több. 

2, Bárdossy László nem üzent hadat a Szovjetuniónak. 1941. június 27-én az Országgyűlés 

Képviselőházában bejelentette – idézem --: „T. Ház! (Halljuk! Halljuk!) Egészen rövid bejelentést 

szeretnék tenni. A Ház elnöke méltó szavakkal bélyegezte meg a Szovjet népjogellenes és 

minősíthetetlen támadását. A magyar királyi kormány megállapítja, hogy a támadások következtében 

Magyarország és a Szovjet-Unió között a hadiállapot beállott. (Hosszan tartó élénk éljenzés és taps a 

Ház minden oldalán.)”   A döntést az államfő, Horthy Miklós hozta meg, a hatályos 1920. évi I. és XVII. 

törvénycikk által biztosított jogával élve. Döntését a minisztertanácsi ülésen a kormány tagjai 

elfogadták és támogatták. A miniszterelnök-külügyminiszternek az Országgyűlés Képviselőházában 

tett bejelentését követően az Országgyűlés Felsőházában 1941. július 4-én elmondott rövid beszédét 

is egyhangú helyeslés fogadta. A Kassát ért légitámadás és a Kőrösmező – Budapest között közlekedő 

gyorsvonat – bizonyítottan szovjet repülő általi -- „meggéppuskázása” váltotta ki a magyar lépést. 

Való igaz, hogy az 1980-as évek elejéig provokációról illett beszélni – Ránki György: Ki bombázta 

Kassát? (Élet és Irodalom, 1979. 19. szám) címmel megjelent írása után már egyre kevesebb híve 

akadt a „német-magyar provokáció” legendájának és a korabeli – 1941 -- magyar kivizsgálás 

eredményét – szovjet gépek voltak a támadók – máig nem sikerült cáfolni. 

3, Az un. „harmadik zsidótörvény” megalkotását nem Bárdossy László kezdeményezte, de ő volt a 

miniszterelnök (és egyben külügyminiszter), amikor az Országgyűlés azt elfogadta. 

4, A magyar királyi Honvédség akkor indított támadást 1941. április 11-én a volt Jugoszláv Királyság 

ellen – amelynek légiereje addig több támadást is intézet magyarországi célpontok ellen --, amikor a 

délszláv állam a horvát önállóság kimondásával de facto és de jure megszűnt. 

5, A Bárdossy Lászlót a miniszterelnöki és külügyminiszteri tisztségben váltó Kállay Miklós y-al írta a 

nevét. 

6, Az MTI-nek adott – és 2014. január 17-én megjelent -- interjúmat érdemes lenne elolvasni, mielőtt 

olyat állít bárki is, amit nem mondtam. 

         Szakály Sándor 




