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a Javaslat emléktáblák elhelyezésére címú
20I 5. november 5-i képviselő-testületi előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság2015. november 2-i ülésén meglfugya|ta a,,Ja-
vaslat enrléktáblák elhelyezéséľe'' círnű képviselő-testiileti előterjesztést. A lrizottsági ülé-
sen Borsos Gábor bizottsági tag kérte az előterjesztés kiegészítését dr. Kállay Miklós életut-
jáva|.

Dr. Kállay Miklós (Nýregyháza, L887 - New York, 1967) a jogl doktorátus megszerzése
utan előbb kisvárdai szo|gabírő, majd I920-tó1 két éven át a nagykáliói járás Íőszolgabíľója,
I922-tőI l929-ig Szabolcs és Ung vármegyék főispánja. I929-tő| Bethlęn István kormányá-

ban kereskedelemtigý államtitkár, az 1931l32-es költségvetési tárgyalásokon a távollévő
Bud János miniszter helyett ő képviselte a kereskedelmi ttrcát. 1,932 és 1935 között ťoldmű-
velésügyi miniszter, majd a Felsőház tagtra, 1937-to1, aMagyar Kiľálý ontozésügý Hivatal
elnöke.

1929-1935 között azBgységes Párt, illetve a Nemzeti Egység Pártja, majd 1935-|939 kozött
pártonkívĹili programmal volt orczággylllési képviselő (a kemecsei választókörzetben).
1 9 42 - 4 4 ko zott M agyarors zág miniszterelnö ke.

A fo feladat a később - kissé pejoľatívan _ ,,hintapo1itikának'', vagy ,'Kál1ay-kettősnek'' ne-

vezett stratégia megvalósítása lett, aminek a lényegét így fogalmazhatjuk meg: a lehető leg-
kisebb mértékben, de teljesíteni kell Németország kéréseit, közben pedig a lehető leggyor-
sabban meg kell egyezni az ango|szász szövetségesekkel a háboru befejezéséľől. Kormány-
zása e|ső fél éve után felemás eredményeket fudott felmutatni: egyfelől sikerült ellenállnia a

németek azon követelésének, hogy Bárdossý, vagy Sztójay Dömét nevezze ki külügymi-
niszternek, másfelől azoĺban - Kęitelbudapesti |źltogatźsánakhattsára _ kénýelen volt fel-
szereltetni és fľontra kiildeni a Don-kanyarban később megsemmistilő 2. magyar hadsereget,

és újabb törvényeket kellett hoznía a zsidősźryjogfosztásáľa (IV' zsidó törvény). 1943 során

a semleges országokon, illetve Barcza Gyöľgy korábbi londoni követen kereszttil fel is vette

a kapcsolatot az aĺgo|szász szovetségesekke|, 1943 szeptemberében pedig már titkos fegy-
veľsztineti tárgyalások kezdődtek a nyugati hatalmak és Magyarország között. Ekkor úgy
túnt, a ,,hintapolitika'' beteljesíti a hozzá füzott reményeket, hiszen 1'943 nyarán a bľit_
ameľikai csapatok már ItáIíttban is paľtra szźiltak, miközben javában folý a második front
megnýtásának előkészítése, amit ahazai k<jzvélemény a Balkán-felszigetre vtrt. Úgy \źt-
szott, Hoľthyéknak sikerül a szovjetek megkeľülésével kilépni a háboruból, ami nagy meg-
könnyebbülést hozott, hiszen az antLkommunista konzervatív e|it szźlmźra a Moszkvával
va|ő egyezkedés legalább annýľa lehetetlen opciónak túnt, mint a németek feltétlen támoga-
tźsa.

A kedvező jelek azonban csak látszólagosak voltak' hiszen a magyar kormánnyal közölt
információk dacźra a szovetségesek a teheľáni konferencián arrő| egyeztekmeg,hogy azíj
frontot Normandiában nyitják majd meg, ami végleg a rettegett Szovjetunió érdekszférź|ába
tolta Magyarországot. Kállay Miklós és a kiugrást tervező konzervativ politikai köľok remé-

nyei tehát hamisak voltak, időközben pedig a fľont eseményei megpecsételték a kormźnyzat
soľsát: a Szovjefunióból kiszoruló németek ugyanis mind köz$ę{ľĺľ.ľsęĘ a Kárpátok
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hegyláncaihoz, a béketapogatőzásokat tökéletesen ismerő hitleri vezérkar pedig a végső ve-
reség elkenilése érdekében biztosítani akarta Magyarország\oja|itasát. E szándéktól vezét-
elve a német erők 1944' március 19-én megszźů1'tźtkhazźtnkat, a német diktátor pedig a bevo-
nulást mege|őzó napon Klessheimben Kállay Miklós |evtitásttra kényszerítette Horthy kor-
mänyzőt.

A megbuktatott miniszterelnökke| azonban a németeknek egyéb terveik is voltak' ezértKál-
lay a török nagykövetségen keresett menedéket, mígnem 1944 oktőbeľében önként a nyila-
sok kezére ađta magát. A volt kormanyfő Sopronkőhidára, majd Mauthausenbe, később
Dachauba került, ahonnan 1945 májusában az amerikaiak szabaditották ki. A szovjet befo-
Iyás hatásárakezďođő hazai polítikai folyamatokat |átva KáL|ay úgy döntött, nem tér vissza
Magyarországta, hanem Olaszorsztlgban, majd 1953-ban az Amerikai Egyesült Államokban
telepeđett le' ahol Magyaľországmíniszterelnöke voltam címmel később onéIetrajzi munkát
irt.

Kérem a hattrozati j avaslat mindezek ismeľetében töľténő elfogadását.

Budapest, 2015. november 3.
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