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- az ország teljes gazdasági kiaknázása; 
- nagyobb katonai erőfeszítések Románia részéről, amelynek már 

nem lenne ürügye arra, hogy katonaságot állomásoztasson Erdély-
ben; 

- német csapatok szabadulnának fel más célokra. 

Hőttl az emlékiratot - amely kívánt célok elérése érdekében követen-
dő módszerekre is tartalmazott külön javaslatokat és ajánlásokat - Kal-
tenbrunnernak küldte el. A Birodalmi Biztonsági Főhivatal főnöke át-
nézte, majd továbbította HMernek, aki azonnal jóváhagyta. A terv alap-
vető elgondolása az volt, hogy Horthyt rábeszélik: egyezzen bele és 
működjék közre abban, hogy Magyarország politikája egy „korlátozott" 
megszállás keretei között a német kívánságnak megfelelően alkalmazkod-
jék a Harmadik Birodaloméhoz, az ország fokozza katonai részvételét a 
közös háborús erőfeszítésekben, és „könyörtelenül" távolítsa el a politi-
kailag nem kívánatos elemeket és a zsidókat. 

Az emlékiratbán foglaltaknak megfelelőén Hitler március 12-én alá-
írta és kiadta a Margaréta-hadműveletre - ez volt a „korlátozott" megszál-
lás fedőneve - vonatkozó parancsot.13 A megszállást Maximilian von 
Weichs tábornagy vezetése alatt kellett végrehajtani, a csapatok feltűnés 
nélküli összevonását Magyarország határai mentén március 15-re kellett 
befejezni. Az egységeknek a készülődést partizánellenes műveletként, il-
letve „a tavaszi keleti offenzívára való felkészüléshez szükséges hadgya-
korlatként" kellett álcázniuk. A Führer azt is kikötötte, hogy a reguláris 
Wehrmacht- és Luftwaffe-egységek mellett a megszálló erők között le-
gyen néhány SS-egység is, amelyet a Reichsfuhrer-SS (Himmler) bocsát 
rendelkezésre. Ezeket Kaltenbrunner közvetlen ellenőrzése alá kell he-
lyezni, s céljuk a végleges megoldás megvalósítása. Ezek a különleges SS-
osztagok egy 500-600 gestapósból és SD-tagból álló rohamcsapatból -
közvetlen parancsnokuk Hans Geschke SS-Standartenführer - és egy 
200-300 tagú különleges alakulatból tevődtek össze - ezt Adolf Eich-
mann SS-Obersturmbannführer, a Birodalmi Biztonsági Főhivatal 
IV.B.4. alosztályának vezetője irányította.14 

Miután befejeződtek a megszállás előkészületei, Hitler sürgős meg-
hívást küldött Horthynak, hogy jöjjön a Salzburg melletti klessheimi kas-
télyba, hogy megtárgyalják „általában a katonai helyzetet és a magyar csa-
patokvisszavonását", amelyet a kormányzó február 12-i levelében kért.15 

A klessheimi kastélyban tartott értekezlet 
Noha mind Horthy, mind Kállay először arra hajlott, hogy visszauta-

sítják a meghívást, Szombathelyi meggyőzte őket,16 s úgy döntöttek, 


