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kormányát heves bírálatok érték a vérfürdőkkel kapcsolatos politikája és 
magatartása miatt, Horthyt azonban nem ezzel haragította .magára a mi-
niszterelnök, hanem azzal, hogy túlontúl elkötelezte magát a tengely mel-
lett, és túlságosan a saját feje után ment, a saját szakállára kezdett politi-
kát csinálni. 

Horthy politikailag sérelmezte és kifogásolta, hogy Bárdossy mind 
bel-, mind pedig külpolitikájában hagyta eluralkodni az ideológiai eleme-
ket, úgy próbálta növelni személyes népszerűségét és megszilárdítani po-
litikai helyzetét, hogy a németek és a magyarországi szélsőjobboldal ke-
gyeitkereste. Nem maradt észrevétlen, hogy egymás után többször is kel-
lemetlen helyzetbe állította a kormányzót: ezt tette, amikor megpróbálta 
kiszorítani a kormányból Horthy három hű emberét (Keresztes-Fischert, 
Bánfíyt és Varga Józsefet), továbbá szembeszegült Horthyval, amikor fel-
vetette egy újabb zsidótörvény gondolatát, és a „zsidók kitelepítését*' is 
megpendítette.98 

Bárdossy politikai döntései és machinációi kétségkívül nagy súllyal es-
tek a latba, amikor a kormányzó végül is arra az elhatározásra jutott: me-
neszti miniszterelnökét. A döntő ok azonban az volt, hogy Bárdossy 
szembeszegült Horthy kívánságával fiának, Istvánnak kormányzóhelyet-
tessé és örökösévé történő megválasztása tárgyában.9 9 Bárdossy ebben a 
kérdésben megmakacsolta magát, s 1942. március 7-én le kellett monda-
nia. Két nappal később a kormányzó Kállay Miklóst nevezte ki minisz-
terelnökké. 
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