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(c) hadi kitüntetések tulajdonosai; 
(d) zsidók, akik különleges érdemekkel bírnak; 
(e) keresztény egyházak lelkészei. 

2. A jövőben zsidóknak külföldi munkaszolgálatra való elszállítása az em-
beriesség követelményeinek megfelelően fog történni, és a Magyar Vöröske-
resztnek ellenőrzési jogot biztosítanak. 
3. A koncentrációs táborokba a Vöröskereszt közvetítésével é i ö r t -

szercsomagokat lehet az internáltak részére beküldeni. 65 

Horthy csalódott volt, amiért nem tudta teljesen ellenőrzése alatt tar-
tani a kormányt, és elérni Baky és Endre eltávolítását, de most már el-
szánta magát egy túlnyomórészt katonai kormány létrehozására. Szemé-
lyes bizalmasa, Bethlen hatására66 és a világ magas méltóságai - köztük a 
svéd és a brit uralkodó - személyes kéréseitől ösztönözve azt is etttótóroz-
ta, hogy személyes levelet ír Hitlerhez a Magyarország előtt tornyosuló 
különféle problémákról, ahogyan ő látja azokat. Egy július 17-i keltezésű 
levéltervezetben a megszálló erők és különösen az SS és a Gestapo 
visszarendelését követelte, és tájékoztatta Hitlert elhatározásáról, hogy 
feloszlat minden politikai pártot, és az ellentétektől gyötört Sztójay-kor-
mány helyébe másikat nevez ki egy altábornagy vezetése alatt. A zsidókér-
dést illetően Horthy biztosította Hitlert, hogy folytatják annak megoldá-
sát, de „a sokszor szükségtelenül brutális és embertelen módszerek nél-
kül". Ebben az összefüggésben hangsúlyozta, hogy a Sztójay-kormány 
„olyan módszereket alkalmazott, amilyeneket egyetlen más nemzet sem 
használt, és az itteni német hatóságok rosszalló kritikáját is kiváltották"67. 
Habár Horthy a jelek szerint nem küldte el a levelet, annak tartalmát még 
aznap közölte Veesenmayerral. Hitler azonnal és határozottan válaszolt, 
mint arra számítani lehetett. Veesenmayert utasították, akadályozza meg 
a Sztójay-kormány menesztését azzal, hogy figyelmezteti a megfelelő ma-
gyar hatóságókat: egy ilyen lépést azok ellen, akik a zsidóellenes intézke-
déseket végrehajtották, árulásnak fognak tekinteni. Ezenfelül Horthyt tá-
jékoztatni kellett a Führer ama óhajáról, hogy a budapesti zsidók ellen a 
kilátásba helyezett intézkedéseket további halogatás nélkül végre kell haj-
tani. Veesenmayert arra is utasították: figyelmeztesse a kormányzót, hogy 
ha az „áruló" tevékenységek folytatódnak Magyarországon, Hitler aggá-
lyok nélkül cselekedni fog, és nem lesz tekintettel Horthy személyes biz-
tonságára.68 

Veesenmayer július 17-én majdnem kétórás beszélgetést folytatott 
Horthyval. Ribbentropnak küldött aznapi távirata szerint Veesenmayer 
nemcsak híven teljesítette a kapott utasításokat, de arra is figyelmeztette 
a kormányzót, hogy bizalmas tanácsadói, köztük Bethlen, félrevezetik, s 


