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P E T H Õ T I B O R

AGYAR NEMZET: Minek tekinthetjük a
szovjet Vörös Hadsereg 1944–45-ös
magyarországi bevonulását. Felszaba-
dulásnak vagy megszállásnak? Esetleg
mindkettõnek?

SZAKÁLY SÁNDOR: Kérdés, hogy aki
ezt az idõszakot megélte, miként érez-
te, tapasztalta meg a történelmi ese-
ményt, milyen benyomásai voltak. A
felszabadulás szó belsõ történést fejez

ki. Úgy vélem, ebben az esetben nem beszélhetünk belsõ eseményrõl,
örömrõl. Annyi történt, hogy a Magyarországgal és Németországgal harco-
ló hatalom, a Szovjetunió elfoglalta egy ellenséges ország területét. Kérdé-
ses az is, hogy a „felszabadítottak” igényelték-e a szovjet beavatkozást.
Nyilvánvaló, hogy a többség nem igényelte, hanem azt szerette volna, ha
minél elõbb véget ér a háború. Lehetséges, hogy valakinek személy szerint
felszabadulást hozott a szovjet Vörös Hadsereg elõrenyomulása, esetleg
megmenekült az üldöztetéstõl, a közvetlen életveszélytõl. A kifejezéssel
azonban óvatosan kell bánni. A balti államok népeinek nagy része például
felszabadulásként élte meg, hogy a német haderõ 1941 nyarán elûzte a
megszálló szovjet hatalmat. Amikor a német és magyar csapatok 1944–45-
ben rövid idõre visszafoglalták Nyíregyházát, majd Székesfehérvárt, a helyi
lakosok a visszaemlékezések szerint megint csak felszabadítóként köszön-
tötték õket. Nyilván nem függetlenül mindattól, amit a korábbi szovjet
megszállás alatt átélhettek. Ha a kifejezéshez ragaszkodunk, akkor – tet-
szik, nem tetszik – mindegyik általam felsorolt esetben érvényesnek kell
tekintenünk. Magyarországot egyébként – a szovjetek is ezt a terminust
használták sokáig hivatalosan – a Vörös Hadsereg elfoglalta, megszállta az
1943 novemberében a nyugati szövetségesekkel kötött teheráni megálla-
podás alapján. A gyõztes jogán pedig 1945 januárjában a nyugatiakkal
együtt fegyverszünetet kötöttek velünk. Felszabadulásról akkor beszélhet-
nénk, ha Magyarország önmaga lett volna képes változtatni helyzetén. Ezt
nem tudta megtenni, külsõ hatalom ûzte ki a németeket, s rendezkedett be
nálunk megszállóként.

BANK BARBARA: A felszabadulás kifejezést a propaganda szülte, haszná-
latát gyakorlatilag ráerõltették mindenkire, függetlenül az egyéni tapasz-
talattól. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a legtöbb helyen a frontvál-
tás nem jelentette egyúttal a háború, a háborús körülmények megszûntét.
A megszállók viselkedése hosszú idõre bizonytalanságot, félelmet hozott a
polgári lakosságnak: nõket becstelenítettek meg, raboltak, civileket, hadi-
foglyokat végeztek ki. Maga Rákosi írta le Dimitrovnak, hogy mennyi pa-
nasz érkezett a szovjet katonákkal szemben. Székesfehérváron, ahol so-
káig állt a front, több nemibeteg-gondozó létesült utóbb, mint bárhol
máshol az országban. Ilyen körülmények között nyilván kevesen érezhet-
ték magukat felszabadítottnak. Vannak a szovjet katonákkal kapcsolatos
pozitív tapasztalatok is, de nem azok voltak a jellemzõk. A városokba
szovjet katonai parancsnokokat neveztek ki, akiknek erõteljes befolyásuk
volt a vármegye, a város vezetõinek a kinevezésére, a közigazgatás szerve-
zésére, irányítására, majd ellenõrzésére. Ebbe a körbe természetesen be-
letartozott a rendõrség is.

FOLYTATÁS A 24–25. OLDALON

Hetven esztendeje, 1945. február 13-án
értek véget a harcok Budapesten; nem

sokkal késõbb az ország a Vörös Hadsereg
kezére került. Milyen rövid és hosszú 

távú következményeket okozott 
a változás? A témáról Bank Barbara 

történésszel, a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának tagjával, Donáth Ferenc

fõorvossal, a Nagy Imre Társaság 
budapesti elnökével és Szakály Sándor 

történésszel, a Károli Gáspár Református
Egyetem tanszékvezetõ egyetemi 

tanárával, a Veritas Történetkutató 
Intézet fõigazgatójával beszélgettünk.

A Szent Gellért téri  szovjet hõsi emlékmû koszorúzása Magyarország „felszabadulásának” elsõ évfordulóján, 1946. ápri l is 4-én
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Kerekasztal-beszélgetés a szovjet csapatok 1945-ös „letelepedésének” következményeirõl
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FOLYTATÁS A 17. OLDALRÓL

DONÁTH FERENC: Ha az 1945-ös fordulatot értékelni szeretnénk, akkor
az elõzményeket sem lehet figyelmen kívül hagyni. Hadd hozzak példa-
ként négy huszadik századi autoriter vezetõt: az olasz Mussolinit, a ma-
gyar Horthyt, a spanyol Francót és a portugál Salazart. Mussolininak és
Horthynak a háború végén befejezõdik a politikai pályafutása, az utóbbi
kettõ viszont hatalmon marad a hetvenes évekig. Miért? Legfõképpen a
második világháborúhoz és a holokauszthoz való viszonyukban rejlõ
fontos különbség miatt. Mussolini és Horthy belépett a nácik mellett a
háborúba, közremûködtek a népirtásban, igaz, Mussolini kevésbé, erre
csak a német megszállás után megalakuló bábállam, az Olasz Szociális
Köztársaság idején kényszerítették. Meg kell vizsgálni azt is, hogyan vi-
selkedtek a magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Sem Franco,
sem Salazar nem csatlakozott Hitler háborújához, nem vett részt a holo-
kausztban. Náluk nincs gettósítás, deportálás. Mussolinit és Horthyt bû-
nös tetteikért viszont elsöpörte a történelem. Megjegyzem: ezért is hazug
a Szabadság téren állított német megszállási emlékmû. Figyelmen kívül
hagyja a történelmi valóságot, a Horthy-rendszer felelõsségét. Nem csu-
pán a szuronyok takarították el ugyanis a nácikkal szövetséges, hason-
lóan bûnös rezsimeket, hanem a szabadulásra vágyók tömegei, ha úgy
tetszik, a világ közvéleménye.

BANK BARBARA: Korabeli dokumentumokra hivatkozom. Az 1944. ok-
tóberi, tehát a szovjet bevonulást, a frontváltást követõen pozícióba ke-
rült Csanád vármegyei alispán jelentésében a „megszálló csapatok” kife-
jezés szerepel. A késõbbi iratokban is ezt a fogalmat használják. Hogy a
lakosság hogyan viszonyult a szovjet haderõhöz, az csak sejthetõ: vissza-
emlékezésekbõl, személyes történetekbõl. A politikai rendõrség hangu-
latjelentéseibõl az derül ki, hogy 1946-ra már nem él annyira negatív kép
az emberekben, mint egy esztendõvel korábban. Illetve a propaganda
útján ez jut el a közvéleményhez. Persze a hangulatjelentések igazsága is
megkérdõjelezhetõ.

DONÁTH FERENC: A náci birodalommal való szövetség fontos határkõ.
A Horthy-rendszert a folyamatosság alapján Szálasi, a nyilasuralom kö-
veti. S miközben Horthy Miklós érájának utóperiódusa, a hungarista
rémuralom Budapesten és a Dunántúlon tombol, addig Debrecenben
1944. december 21-én összeül az ideiglenes nemzetgyûlés, 22-én pedig
megalakul a Miklós Béla vezette Ideiglenes Nemzeti Kormány a Függet-
len Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, a Szociáldemokrata Párt, a
Magyar Kommunista Párt, a Nemzeti Parasztpárt, a Polgári Demokrata
Párt és a Horthy-féle elit elfogadható reprezentánsainak közremûködé-
sével. Míg 1945 januárjában a bekerített Budapesten nyilas pártszolgála-
tosok garázdálkodnak, lövik a Dunába az embereket, addig Békésben, a
Viharsarokban már földet osztanak! Falubizottságok alakulnak a helyiek
képviselõibõl, hogy átvegyék ügyeik intézését. Nagy területekre kiterje-
dõ népmozgalom születik minden külsõ beavatkozás nélkül, általában a
szovjet parancsnokok jóváhagyásával. Az ebben részt vevõk valóban fel-
lélegeztek, hogy elmenekültek a régi rendszer vezetõi, s végre a maguk
uraivá válhattak. A legfontosabb kérdés az volt: kié a föld? Lesz-e ke-
nyér? Ki mûveli meg a földet? A spontán alakult népi szervek hónapokon
át megõrizték hatalmukat. A felszabadulás következménye a több évszá-
zados földéhség kielégítése, a földosztás is. Az eseményekben több száz-
ezren vettek részt. Különleges népi forradalom kezdõdött 1945-ben,
ahogy azt Szekfû Gyula is megállapítja. Csakhogy a negyvenötös forrada-
lom hamar kisiklott, s csupán 1956-ban folytatódott.

SZAKÁLY SÁNDOR: Történelmi tény, hogy az Ideiglenes Nemzeti Kor-
mányt 1944 õszén Moszkvában állították össze, az ideiglenes nemzet-
gyûlést pedig összetoborozták. Választás sehol nem volt, szegény Zsedé-
nyi Bélát, a nemzetgyûlés késõbbi elnökét orosz teherautón vitték el
Miskolcról Debrecenbe, a felesége azt hitte, hogy fogságba. Késõbb de-
rült ki csupán, hogy fontos feladatot szánnak neki. A debreceni nemzet-
gyûlésben domináltak a Magyarországon egyébként törpe kisebbségben
lévõ kommunisták. Ráadásul még ez a nemzetgyûlés is csupán három-
szor ülésezhetett a megszállók tilalma miatt. A földosztás kétségtelenül
jogos igényt kívánt kielégíteni. Ám figyelmen kívül hagyták azt a konzer-
vatív kisgazda felfogást, amely a reformot a kártalanítással együtt kép-
zelte el, mert a birtokok elkobzását, a magántulajdon megsértését rab-
lásnak tartotta. Azok az emberek, akiktõl elvették a földet, és nem kap-
tak érte semmit, joggal érezhet-
ték ugyanazt, mint azok a zsidó-
ságuk miatt megbélyegzettek,
akiket 1938 után forgattak ki a
vagyonukból. Nem véletlen, hogy
nagyon sok helyen a parasztok
nem is akarták elfogadni a földet.
A reform másrészt a Nagyatádi-
féle 1920-as földosztásra emlé-
keztetett, már ami a kiosztott
földterületek nagyságát illeti. Lé-
lekben óriási hatása volt, ám
életképtelen három-négy-öt hol-
das gazdaságok keletkeztek. A
hatalmas földbirtokokat pedig
megtartotta az állam. Hasonlóan
felemásra sikeredett az 1945. no-
vember 4-i nemzetgyûlési válasz-
tás is. Titkosan, általánosan s va-
lóban szabadon lehetett szavaz-
ni, de az induló pártok számát a gyõzteseket képviselõ, szovjet dominan-
ciájú Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság (SZEB) erõsen korlátozta. A SZEB
azt sem engedélyezte, hogy a választók akarata teljesüljön, s az 57 száza-
lékkal abszolút többséget szerzõ Független Kisgazda-, Földmunkás- és
Polgári Párt egyedül kormányt alakíthasson. Koalíciós kormány szüle-
tett, a SZEB elnöke, Vorosilov marsall megmondta, hogy kik fognak koa-
lícióra lépni, és a kommunista pártnak milyen kulcspozíciókat kell meg-
kapnia. Többek között a belügyminiszteri tisztséget. Szabad, de mégsem
szabad választást tartottak tehát 1945-ben. A Magyar Kommunista Párt
a belügyi szerveket nem engedte ki a kezébõl, a kirakatperek koncepciói
itt születtek, nemritkán szovjet tanácsadók segítségével. Jellemzõ, hogy
amikor a kisgazdapárti Lakos József szentesi rendõrkapitányt meggyil-
kolják a kommunisták, senkit nem vonnak felelõsségre.

BANK BARBARA: 1945 márciusában felállítják az elsõ internálótáboro-
kat. Legtöbbször minden alap nélkül tartanak fogva embereket – elegen-
dõ volt egy rosszindulatú feljelentés –, akiket a táborból ingyenmunká-
ra kölcsönadnak a szovjet katonai parancsnokságnak, a vállalatoknak,
üzemeknek. Jellemzõ apró példa: a csepeli internálótáborban lévõ
csendõrökkel például aknát szedettek.

DONÁTH FERENC: Mindezt részben elfogadom. Mégsem feledhetjük el: a
szovjet csapatok átvonulásával véget ér a céltalan, háborús terrorkorszak.
A katonák nagy része már nem akarta folytatni a küzdelmet, nem látta az
utolsó vérig tartó harc értelmét. Az állam felbomlott, a helyhatóságok
megszûntek, ezeket pótolták a spontán alakult népi bizottságok. A felsza-
badulás, a harc befejezése milliónyi ember érdekét szolgálta. A demokrá-
cia kérdése nem csak a pártkérdéssel kapcsolatos. 1945-ben addig nem ta-
pasztalt demokratikus körülmények között négy párt indulhatott, 1947-
ben pedig tíz, köztük számos ellenzéki, de már erõsen szûkített választó-
jogi szabályok szerint. A demokrácia meglékelése mégsem ezzel függött
össze elsõsorban, hanem már 1945 tavaszától a népi mozgalom visszaszo-
rításával. Ennek olykor erõszakos, olykor fondorlatos felszámolása veze-
tett a civil kezdeményezések, végsõ soron a demokrácia letöréséhez. A fel-
szabadulást követõ új világ a német kitelepítéssel újabb súlyos sebet ka-
pott. Elkezdõdnek az elsõsorban a zsidó deportálásra emlékeztetõ, csalá-
dokat, több generációt érintõ áttelepítések, a német kisebbségé, majd a
szlovákiai magyaroké. Sokakban joggal alakulhatott ki a felfogás, hogy
cseberbõl vederbe kerültünk. Ez pedig a felszabadulás érzetét végképp
megszüntette a negyvenes évek végére a hazai lakosság többségében.

SZAKÁLY SÁNDOR: A Sztálin kézjegyével ellátott utasítás szerint többek
között Magyarországról, Romániából, Szlovákiából a német nemzetisé-
gû lakosságot munkára kellett kiszállítani a Szovjetunióba. A potsdami
konferencián 500 ezer magyarországi német kitelepítését „írták elõ”,
miközben ennyi német nemzetiségû személy nem is élt Magyarorszá-
gon. A magyarországi „svábok” összegyûjtése már ezt megelõzõen el-
kezdõdött. Sõt! A szovjet csapatok kifejezetten vadásztak a német nem-
zetiségûekre, német nevûekre. Õket akarták kényszermunkára vinni.
Elõfordult, hogy német nevû zsidókat is elhurcoltak, vagy a koncentrá-
ciós táborból visszatérõ, zsidókat szállító vonatokat vitték tovább szov-
jet lágerekbe.

BANK BARBARA: A hazai sajtó egy része olyan útszéli stílusban cikkezett
a svábokról, ahogy korábban a zsidókról írtak. Ha a „cseberbõl vederbe”
érzetre gondolunk, azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a nyilas-
rendszer ugyan kegyetlen volt, ám az erõszak a szovjet csapatok megérke-
zésével nem szûnt meg, hanem folytatódott. Nem is feltétlenül más elõjel-
lel, hiszen a szovjet katonák, akik a civil lakosságot elhurcolták, sokszor,
mint Szakály Sándor említette, nem voltak tekintettel arra sem, hogy ki
szabadult éppen a gettóból vagy egy koncentrációs táborból.

SZAKÁLY SÁNDOR: Az Olaszfaluban a szovjet bevonulás után kivégzet-
tek semmit nem csináltak. Abaligeten szembemenve a nemzetközi jog-
gal 31 fegyvertelen magyar katonát lõttek agyon az oroszok. Vas Zoltán
írja egykori feljegyzésében, hogy sajnos a Vörös Hadsereg tevékenysége
olyan állapotokat teremt, hogy az emberek nem mernek elõjönni ottho-
nukból. Hatz Ottó vezérkari ezredest, a debreceni Honvédelmi Miniszté-
riumnak a szovjet parancsnokságra beosztott összekötõjét az oroszok le-
tartóztatják, tíz évet tölt a gulágon. Hasonlóan, törvényt szegve viszik el
a „felszabadítók” Kovács Bélát 1947. február 25-én. Nyilván vannak po-
zitív példák, más tapasztalatok is. Ezért sincs szükség a közös fogalom-
használatra: minden egyénnek és családnak a saját élményei, felfogása
alapján kell tisztáznia magában a kérdést.

MAGYAR NEMZET: Milyen személyes emléket õriznek beszélgetõpartne-
reink családjai a frontváltásról, a szovjet hadsereg bevonulásáról?

SZAKÁLY SÁNDOR: Szülõfalumban, Törökkoppányban, hála istennek,
nem történtek atrocitások, az orosz bevonulást nagyapám egy csizmája, a
zsebórája és két szál kolbásza bánta. Sváb származású anyai nagyanyám
szerencsére leugrott az egyik szekérrõl, amelyen malenykij robotra vitték
Mágocsról a falusiakat. Utánalõttek, nem találták el. Törökkoppány nem
volt gazdag település, a módosak is csupán 20-25 holdas birtokot mûvel-
tek. Kommunistává pedig a falumbeliek szerint azok váltak, voltak vagy
öten-hatan, akik semmire nem vitték, nem azért, mert bántották õket, ha-

nem mert a kocsmában üldögéltek, napszámosnak sem voltak jók. Egyi-
kük 1944-ben az elhurcolt három zsidó asszony vagyonát rabolta el, 1946-
ban pedig a szomszéd településrõl kitelepített svábokét.

BANK BARBARA: A nagymamám Pécsett a nagynénémmel volt váran-
dós. Szuterénlakásban éltek, nagyapám valahol szovjet hadifogságban
raboskodott. Állapotos nagymamám a katonák erõszakoskodásától csu-
pán úgy menekült meg, hogy a lakásból a szovjetek által kidobált búto-
rok tetején, az ablakon keresztül kimászott.

DONÁTH FERENC: Édesapám, Donáth Ferenc régi illegális kommunista
volt, tagja a Magyar Kommunista Párt vezetõségének. Emellett az Ideig-
lenes Nemzeti Kormány mellett mûködõ Országos Földbirtokrendezõ
Tanácsnak volt az elnökhelyettese. A földosztás, a népmozgalom gyakran
került szóba tehát családi beszélgetéseken. Az országot a háborús pusztu-
lás poklába vivõ rendszer bukását felszabadulásként éltük meg. Anyai,
Bozóky nagyapám viszont hivatásos katonaként szolgált a Horthy-rend-
szerben, a negyvenes évek elején nyugállományba helyezték, Szálasi alatt
reaktiválták. Parancsot kapott, hiába ment nyugdíjba, nem tehetett mást,
szolgálnia kellett. Adminisztratív beosztásba helyezték, aztán a front kö-
zeledtével nagyanyámmal és akkor 22 esztendõs édesanyámmal együtt
nyugatra menekült. Onnan jöttek haza késõbb. Bozóky nagyapám uno-
kaöccsét, aki a harmincas években végzett a Ludovikán, s a 2. hadsereg-

gel Ukrajnában rendfenntartó-
ként szolgált, háborús bûnösként
elítélték. Érdekes párhuzam:
nagyapám, aki semmit nem kö-
vetett el, már az elsõ világháborút
megszenvedte, kétszer lõtték át a
nyakát, a háborúról sohasem be-
szélt, az unokaöccsével, Gézával
való találkozókon sem. Géza vi-
szont szinte mindig a háborús
emlékeit idézte. Cáfolta, hogy
gyilkolt volna. Hogy milyen pa-
rancsot adott ki, az, felidézve a
gyerekkori emlékeket, nem derül
ki a számomra. Mintha ki akarta
volna mégis beszélni magából a
múlt szörnyûségeit, amelyekrõl
tudomása lehetett. Mindezekkel
szembe kell nézniük az utódok-
nak. Például a második világhá-

ború idején a keleti fronton elkövetett magyar kegyetlenkedések kérdésé-
vel. Nemrégiben fontos, hiteles dokumentumkötet jelent meg a témáról
Krausz Tamás és Varga Éva szerkesztésében. A korabeli szovjet kihallga-
tási jegyzõkönyvek alapján jól rekonstruálhatók az Ukrajnában a meg-
szálló magyar katonák által elkövetett atrocitások.

SZAKÁLY SÁNDOR: A Krausz Tamás és Varga Éva szerkesztésében meg-
jelent kötetet érdemes komoly forráskritikával kezelni. Számtalan el-
lentmondással, utólag igazolhatatlan, valószerûtlen eseménnyel talál-
kozhatunk a vaskos gyûjteményben. Néhány példa: van olyan doku-
mentum, amelyik következetlenül egyszer bevonuló magyar, máskor
pedig bevonuló német fasisztákról ír ugyanabban az idõben, ugyanazon
a helyen. Elõfordul, hogy az a nõ, akit a magyarok megerõszakoltak és
meggyilkoltak, a másik oldalon vallomást tesz. Az is szerepel, hogy a
honvédség sok tízezer állatot, több ezer Sztalinyec traktort elhozott Ma-
gyarországra. Meg kell nézni a korabeli szovjet statisztikai jelentések-
ben, volt-e egyáltalán annyi állat, annyi traktor a Szovjetunió adott terü-
letén! Felmerül a kérdés: hogyan tudták elvinni, hol tárolták? A jegyzõ-
könyvek ráadásul nem közvetlenül a frontváltás után keletkeztek, ha-
nem jó fél évvel, egy évvel késõbb, az NKVD emberei vették föl a helyiek-

Kerekasztal-beszélgetés  a  szovjet  csapatok
1945-ös  „ lete lepedésének”  következményeirõl

Frontváltás

A Vörös  Hadsereg katonája  a  budapest i  Ká lvár ia  tér  sarkán .  Nem szûnt  meg az  erõszak

Bank Barbara Szaká ly  Sándor
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W E K E R L E

Amáig létezõ római német–magyar kollégiumot, vagyis
Collegium Germanicum et Hungaricumot 1580-ban ala-
pították pápai jezsuita vezetés alatt álló papnevelõ inté-
zetként a német nyelvterületrõl és Magyarországról érke-

zõ növendékek számára az addig is létezõ német és magyar kollé-
giumok egyesítésével. Az akkori pápa, III. Gyula azért támogatta az
összevonást s így új intézmény létrehozását, mert a reformáció ro-
hamos terjedése miatt mindkét nyelvterületen veszélyeztetve látta a
katolikus egyház helyzetét, és bízott abban, hogy a kollégiumban a
„hit bátor harcosait” képzik majd.

Már kezdettõl tanultak itt magyarországiak – az elsõ évfolyam-
ban mindjárt hatan, név szerint Baraniciu Balázs, Bereczk Dániel,
Hármas László, Kundli Benedek, Smugger János és Waigel János –,
majd attól fogva rendszeresen érkeztek a magyar papjelöltek egé-
szen 1782-ig, amikor II. József eltiltotta alattvalóit a kollégiumtól.
Hatvankét év szünet után, 1844-ben kezdte meg tanulmányait újra
magyar növendék – név szerint Rudnay István – a római intéz-
ményben (mely 1798 és 1818 között egyébként zárva tartott).

A német–magyar kollégisták piros reverendából, fekete cingu-
lusból és piros köpenybõl álló öltözékét viselte Felber Gyula is, aki
1909-ben került Rómába. S bizonyára neki is el kellett viselnie az
olaszok kedves csúfolódását: a német–magyar papnövendékeket
jellegzetes, 1968-ig érvényes dresszkódjuk miatt a római népnyelv-
ben csak „gamberi cotti”-nak, fõtt ráknak vagy „cardinaletti”-nek,
kis bíborosnak nevezték. Felber Mosonban született 1890-ben, és
életébõl a katolikus lexikon szerint említésre méltó momentum,
hogy 1918 és 1933 között a keresztény bölcselet tanára volt az esz-
tergomi papnevelõ intézetben, 1931-ben a Szent István Akadémia
tagja lett, 1944-tõl Nagytétény, 1946-tól pedig Nógrádmarcal plébá-
nosa volt, illetve hogy késõbb a gyûjtõfogház lelkészeként dolgozott.

Pedig van itt még valami. Egy apró, ám annál izgalmasabb moz-
zanat, amellyel kapcsolatban még az egyik legnagyobb Vatikán-ku-
tatót is meg tudtuk lepni.

Nemrég megkeresett olvasónk, Fésüs László, és megmutatta a
fenti fényképet. Ezen az álló sorban balról a második Felber Gyula.
A kép 1914-ben készült, és feltûnõ, hogy a papnövendék és társai
még véletlenül sem fõtt ráknak vannak öltözve rajta. Hanem svájci
gárdistának.

Felber Gyula Fésüs László nagybátyja (édesapja testvére) volt.
Nevük azért különbözik, mert Fésüs apja 1934-ben magyarosított,
mivel ezt esztergomi magyar királyi állatorvosként kimondva-
kimondatlanul elvárták tõle. Olvasónk nagybátyjától örökölte a ké-
pet, a hozzá tartozó történetet még fiatalemberként hallotta az
1960-as években, s abból csupán annyit jegyzett meg, hogy Felber
római tanulmányai alatt kollégiumi társaival együtt egy ideig a sváj-
ci gárdában szolgált. Birtokában van ezen kívül egy azóta megszûnt
német internetes újság kinyomtatott cikke, amelyben Ulrich Nersin-
gert, a neves Vatikán-kutatót a katolikus miniállam kevéssé közis-
mert titkairól kérdezik. Nersinger többek között megemlíti a Fésüs
által is ismert esetet: Svájcban az elsõ világháború kitörésekor álta-
lános mozgósítást rendeltek el, és ekkor pápai engedéllyel ötven

gárdista visszatért a hazájába. Ugyanakkor 1914. augusztus 20-án
elhunyt X. Piusz pápa, közeledett a konklávé, amelyet biztosítani
kellett. Ennek érdekében az 1506-ban alapított pápai svájci gárda
állományát rövid idõre a római Collegium Germanicum et Hunga-
ricum növendékeivel töltötték fel.

Ennél több azonban sem az interjúból, sem az interneten fellel-
hetõ más forrásokból nem derül ki – a különleges közjátéknak szin-
te nyoma sincs a világhálón. Vajon hány fiatal szolgált a gárdában?
Mennyi ideig? Ismertek-e további részletek az ügyrõl? Hogy vála-
szokat találjunk, német kiadóján keresztül elkértük Ulrich Nersin-
ger elérhetõségét, és e-mailt írtunk neki, csatolva az itt látható fény-
képet is. A kutató postafordultával válaszolt.

Megtudtuk tõle, összesen tizenöt növendék vett részt egy hóna-
pon át a gárda idõleges megerõsítésében. (A fényképen is épp tizen-
öten vannak, vagyis minden érintett szerepel rajta.) Mint Nersinger
írja, rendelkezik a listával, amelyen szerepel az 1900 óta szolgáló
összes gárdista neve, ám a tizenöt „beugró” kilétérõl sajnos nincs
ismerete. Illetve, tehetjük hozzá, egyikükérõl immár van. A kutató
megemlíti még, hogy az eset azért is különös, mert nem svájciak al-
kalmazása a gárdában igazi ritkaságnak számít – addig s azóta, ha
létszámproblémák léptek fel, mindig volt gárdistákkal egészítették
ki a világ legkisebb önálló államának legkisebb (manapság megerõ-
sített századnyi, vagyis száztíz fõs) haderejét. Nersinger elküldött
még egy rövid részletet a 2013-ban megjelent A pápa testõrsége –
Harcban rablókkal, forradalmárokkal és a Vatileaksszel címû, ma-
gyarul még nem olvasható könyvébõl.

„Az elsõ világháború (1914–1918) hatással volt a Vatikánra, a
pápát és rezidenciáját védõ õrségre is – olvasható a kivonatban.
– […] Noha Svájc semlegességi nyilatkozatot tett a háborús össze-
csapásokkal kapcsolatban, az államszövetség már 1914. augusztus
1-jén elrendelte az általános mozgósítást. A svájci gárda parancsno-
ka, Jules Repond ezredes ekkor hazájában tartózkodott. Azonnal a
fõvárosba utazott, hogy elérje, a svájci gárda minden tagját mentsék
fel az aktív katonai szolgálat alól. Miután nem kapott egyértelmû
választ a svájci hadügyminisztériumtól, visszatért Rómába. Mire
megérkezett az Örök Városba, már csaknem ötven alabárdos el-
hagyta a Vatikánt, a római fõkonzul ugyanis kijárta a pápánál, hogy
az egyházfõ engedélyezze bevonulásukat. A gárda létszáma ezzel 43-
ra apadt, ilyen kevesen még soha nem szolgáltak az egységben. Re-
pond ezredes volt gárdisták és Olaszországban élõ svájci állampol-
gárok között próbált pótkatonákat toborozni, ám végül egészen más
irányból érkezett a segítség. A Pontificium Collegium Germanicum
et Hungaricum rektora engedélyt adott, hogy növendékei egy ideig
»erõsítésként« vegyenek részt a gárda munkájában. Az újdonsült
gárdisták között svájci, magyar, osztrák, cseh, német és luxembur-
gi férfiak voltak. A szeminaristák egy hónapig teljesítettek szolgála-
tot, majd visszatértek a kollégiumba, hogy folytassák filozófiai és te-
ológiai tanulmányaikat.”

Felber Gyulát aztán 1915-ben mégsem Rómában, hanem Inns-
bruckban szentelték pappá, mivel a német–magyar kollégium Olasz-
ország hadba lépése után egy idõre – 1919-ig – az ottani Collegium
Canisianumba költözött. Felber atya, az ideiglenes svájci gárdista, a
hit „harcos” õre Budapesten hunyt el 1969. február 7-én.

A  h i t  h a r c o s a i :  m a g y a r  p á p a i  g á r d i s t á k  
a  n a g y  h á b o r ú b a n

Fõtt rákok

Tizenöt  növendék vett  részt  egy hónapon át  a  gárda idõleges megerõs í tésében –  minden ér intett  a  képen

Az elsõ világháború elején megcsappant a svájci gárda létszáma, ezért a római
Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum papnevelõ intézet tizenöt diákja
rövid idõre felöltötte a pápai testõrség egyenruháját. Százegy éves fénykép története.

tõl. Elképzelhetõ persze, hogy történtek atrocitások, a sztálini politikai
perek, politikai rendõrségi módszerek ismeretében azonban nem árt, ha
kételkedve olvassuk a Krausz Tamás által közzétett dokumentumokat.

DONÁTH FERENC: Ezzel együtt is igaz: jobb lenne ennek az országnak, ha
a német példát követve szembe tudna nézni saját elkendõzött múltjával.

MAGYAR NEMZET: Térjünk vissza a háború utáni viszonyokhoz! A de-
mokrácia fontos alapeleme a sajtószabadság. Mennyire volt szabad a ma-
gyar sajtó a háború után?

BANK BARBARA: Az új rendszerben folytatódott az idõszaki, olykor há-
romnapos, olykor kéthetes lapbetiltások korábbi, a Horthy-rendszerre
jellemzõ gyakorlata. Ezzel a fegyverrel leginkább Rajk László belügymi-
niszter élt háború elõtti rendeletekre hivatkozva. Új elem viszont, hogy a
sajtót érõ korlátozások a Horthy-rendszer második világháborút meg-
elõzõ idõszakához képest jóval szigorúbbak. Lapot csak pártok, illetve
szervezetek adhattak ki. Tilos volt a tágan értelmezett „fasiszta propa-
ganda”, tehát szovjetellenes vélemény sem láthatott napvilágot. A kor-
mányzat kommunista tényezõi rendszeresen éltek, illetve visszaéltek a
szûkös papírmennyiség adagolásával, olykor a szervezett nyomdai
sztrájkokkal. A megtûrt lapok nagy részét aztán 1949-re, illetve az ötve-
nes évek elejére fokozatosan megszüntették. Bármilyen meghökkentõen
hangzik is, a Horthy-rendszer negyed századának nagy részében jóval
szabadabban lehetett újságot írni, mint a koalíciós idõszakban.

SZAKÁLY SÁNDOR: Negyvenöt után elsõsorban a pártoknak van lapjuk.
Ahhoz, hogy egy sajtótermék megindulhasson, a Szövetséges Ellenõrzõ
Bizottság hozzájárulása szükséges. Tehát a sajtószabadság hasonló hely-
zetben van, mint a szárnyait bontogatni próbáló magyar demokrácia.
Hozzáteszem, az 1947. február 10-i párizsi békeszerzõdés aláírásáig, il-
letve ratifikálásáig csak az történhetett, amit a szovjet dominanciájú
SZEB jóváhagyott, minden egyéb látszat volt.

MAGYAR NEMZET: Figyelembe véve az elhangzottakat, mennyire tekint-
hetjük demokráciának a koalíciós idõszakot?

SZAKÁLY SÁNDOR: Látszatdemokrácia volt. A demokrácia kezdettõl fog-
va csupán illúziónak tekinthetõ. El lehet képzelni, hogy a totalitárius, Sztá-
lin vezette Szovjetunió Magyarországon a demokratikus rendszer építését
fogja támogatni? Nyilván nem. Mennyire erõs a demokrácia egy olyan or-
szágban, ahol a titkosrendõrség már 1945 elején hamis vádak alapján tar-
tóztat le embereket? Jó példája ennek a közvetlenül Budapest ostroma
után, 1945. február 13-án lefogott kommunista, de nem a moszkvai vona-
lat követõ Demény Pál esete. 1956 októberéig a legkülönbözõbb ürügyek-
kel tartották fogva. Ahogy öreg diplomata barátom megfogalmazta: a há-
borús gyõzelemért a legtöbbet áldozó oroszokat kelet-közép-európai terü-
letekkel fizették ki a nyugati szövetségesek. A Szovjetunió ennek megfele-
lõen viselkedett. A békeszerzõdésben az szerepelt, hogy a szovjeteknek jo-
gukban áll Magyarországon az osztrák területen lévõ csapataikkal való
összeköttetés miatt fegyveres erõket állomásoztatni. Az osztrák államszer-
zõdést, Ausztria semlegességének proklamálását követõ kétéves idõszak-
ban viszont nemzetközi jogi szempontból illegitim módon tartózkodott
hazánkban az akkor már a Szovjet Hadsereg nevet használó fegyveres erõ.
Ezt törvényesítették aztán Kádárék a szovjet haderõ ideiglenes magyaror-
szági állomásozásáról szóló 1957-es szerzõdéssel.

BANK BARBARA: Látszatdemokrácia volt szerintem is. A helyzet a
Krisztus elõtti elsõ század római köztársaságáéhoz hasonlít. Ott is voltak
látszatintézmények, de mögöttük néhány ember, elõbb az elsõ triumvi-
rátus, majd Caesar principátusa mozgatta a szálakat. Hasonló mentali-
tás jellemzi a háború utáni viszonyokat, akkor is látszatintézményeket
mûködtettek. Gyakran még az újonnan hozott jogszabályokat sem tar-
totta be a hatalom, ha az érdekei azt kívánták.

DONÁTH FERENC: Gyenge és védtelen volt a mozgalom, amely a felsza-
badulás érzésével töltött el sokakat. El is halt hamar. Bibó Istvánnal ér-
tek egyet. Azt mondta, ha meghalok, írják rá a fejfámra, hogy élt három
éven át, 1945-tõl 1948-ig. Véleménye ma sem hagyható figyelmen kívül.
Nyilván fontos szerepet játszik benne személyes tapasztalata, harca a
közigazgatás demokratikus mûködéséért, a valódi többpártrendszerért.
Ameddig esély adódott minderre, tehát 1948-ig. Az autoriter Horthy-
rendszert nagyon rövid demokratikus idõszak elõzte meg Károlyi Mi-
hály idején. Nem létezett tehát olyan több nemzedéket átható demokra-
tikus tradíció, amely 1945 után a pokolból kilépve alternatívát jelenthe-
tett volna. A szovjet beavatkozás
mellett ennek is köszönhetõ,
hogy a második világháború utá-
ni demokrácia hamar elbukott.
Korunkra nézve is tanulságos, ha
látjuk, hogyan pusztulhat el egy
demokrácia. Elpusztulhat hatal-
mi törekvések miatt, napjaink
politikai erodálódása, teljes biza-
lomvesztése ezt mutatja, s el-
pusztulhat a társadalmi szolida-
ritás hiánya miatt. Erre is van
példa. Megint megjelent a „feles-
leges ember” típusa, a nyomor-
ban élõé, akit többen keresztény-
ellenes szempontoktól vezettet-
ve, de más kérdésekben folyama-
tosan a kereszténységre hivat-
kozva az út szélén felejtenének,
kitagadnának a társadalomból. A
weimari köztársaság válságát idézõ jelenség ez. Említettem a négy auto-
riter vezetõ, Mussolini, Horthy, illetve a háborúba nem lépõ, a zsidósá-
got nem üldözõ Franco és Salazar példáját. Horthy a háborús múlt, a zsi-
dóüldözések miatt szalonképtelen. Jó lenne, ha ezt a mai vezetõk is fi-
gyelembe vennék.

MAGYAR NEMZET: Milyen hatása volt az 1945-ös fordulatnak, a szovjet
megszállásnak, a kommunista rendszer uralmának hosszabb távon?

SZAKÁLY SÁNDOR: 1945 hosszú távú következménye a végzetes magyar
gazdasági, társadalmi lemaradás. Gazdaságunk a háború elõtt számos
európai országéval azonos szinten állt, vagy meg is elõzte azt. Így jobban
állt az ország, mint Spanyolország, Görögország, Portugália, Jugoszlávia
stb. Ezek az államok aztán a rendszerváltoztatás idejére jelentõsen le-
hagytak minket. Ugyanez történt Ausztriával az osztrák államszerzõdést
követõen, pedig ott sokkal rosszabb volt a helyzet 1945 után, mint ná-
lunk. Hosszú távú, ezt kísérõ következmény a tulajdonviszonyok végze-
tes megváltoztatása, a középosztály tönkretétele. S akkor még nem is
említettem a magyar társadalom hagyományos szerkezetének szétzúzá-
sát, a parasztság megsemmisítését s számtalan, az ország szellemi életét
károsan befolyásoló tényezõt.

Donáth Ferenc
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