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Megszállástól megszállásig, Magyarország 
a nagyhatalmak szorításában, 1944–1949 
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E címmel rendezett nagyszabású tudományos tanácskozást az Országgyűlés Hivatalával 
karöltve a VERITAS Történetkutató Intézet szeptember 29-én, az Országház Felsőházi termében. 
Történész kiválóságok tizenöt átfogó és részkérdéseket újszerű kontextusba helyező 
előadásban, történeti egységben először világították meg 1944–1949 magyarországi eseményeit. 
Az elhangzottak a Rubicon történelmi folyóirat következő két számában látnak napvilágot. 

1918–1949 fordulatokban, barbarizmusokban bővelkedő időszakának néhány eseményét felidézve 
Marinovich Endre, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettese 
üléselnökként mondott bevezetőjében elmondta, hogy a korábban befolyásolt kutatói irányok, évtizedes 
kényszer-elhallgatások, most elfogultságok, a világ többi részén számunkra ismeretlen történések 
halmazából kell kibontanunk a valós, hiteles tényeket, összefüggéseket annak alapján, hogy a világ 
nem fehér-fekete. Ezért kell folyamatos, őszinte és tárgyilagos számvetést végeznünk. Nevéből 
adódóan a VERITAS Intézet igaz számvetés, egyúttal önismeret, önbecsülés és fejlődés érdekében 
kezdeményezte ezt a konferenciát. 

 

Köszöntőjében Boross Péter nyugalmazott miniszterelnök, a VERITAS Intézet tanácsadó testületének 
elnöke „a szemtanú hitelességével” emlékezetett arra, hogy 1944 tavaszán a német hadsereg és vele 
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a barbarizmus vette át az uralmat, 1945-től pedig egy másik hadsereg és hatalom (a szovjet és hazai 
hűbéres uralom) hosszú-hosszú évtizedekre meghatározta nemcsak a nemzet sorsát, de még azt is, 
hogy mit kell arról írni, gondolni. Az elfogultságok és kényszerek a mai napig hatnak… 1948–53 között 
„kiemelt fokozatú terror” uralt el mindent, széttépték a társadalmunk sok évszázados szövetét, egyéni 
egzisztenciákat tettek tönkre. Boross Péter hangsúlyozta: „A cél, hogy lássuk magunkat világosan, 
egyértelműen! Ítéljük el azt, ami rossz, de ne vegyük magunkra a bűnöket, amelyek nem minket illetnek, 
ami nem a mi felelősségünk!...” Aláhúzta: tárgyilagosan, kiegyensúlyozottan kell elszámolni a nemzeti 
és egyéni bűnökkel, de a minket körülvevő világgal is! „Fontos nekünk az igaz, a tárgyilagos szó, ami 
visszavezethet a nemzeti önbizalomhoz és a közös megértéshez, cselekvéshez. A ma is aktív közéleti 
Boross Péter a jövőre nézvést úgy vélte: „Egy jól kormányzott, összefogott, szilárd, többé-kevésbé egy 
véleményen lévő közgondolkodás lehet képes elviselni azt, ami a következő évtizedekben várható. 
Köszöntöm e nemes szándékot!” 

Megnyitó beszédében Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a tanácskozás védnöke leszögezte: „A 
feladat nem a külvilág érdekeinek képviselete a magyarok között, hanem a magyarok képviselete a 
külvilágban”. A házelnök a politikai elit felelősségét is taglalta, fölvetvén: vajon miért vesztette el a 
magyar állam történelme során többször – például az ország három részre szakadása, a dualizmus 
vagy 1919–20, illetve 1944 idején is – legfőbb funkcióját: az ország és a nemzet védelmét, miért nem 
tudta megvédeni polgárait? Hogyan süllyedhetett rabszolgává egy történelmileg nagy nemzet, miként 
válhattak felettünk uralkodóvá idegen eszmék? 
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A konferencia témájáról hét évtized elteltével is nehéz beszélni a politika súlyos felelőssége miatt, 
nemcsak a valóságtorzító hatásai miatt kártékony ún. politikai korrektség követelményei miatt, hanem 
a minden egyéb szakma felelősségi szabályaitól eltérő, a politikusokat terhelő saját és súlyosabb 
felelősség miatt– állapította meg Kövér László. – A politikai osztály felelőssége egyrészt erkölcsi, ami a 
legsúlyosabb, objektív, szigorúan az eredményre van tekintettel, és nem kimenthető. Másrészt a vezető 
rétegnek van politikai felelőssége, amely a politikai cselekvőképesség arányában érvényesül, tehát 
relatív. Harmadrészt pedig lehet jogi felelősséget vizsgálni, ami joguralom idején világos és tiszta, 
jogállamon kívül azonban inkább a leszámolás eszköze. A fideszes politikus aláhúzta: 2010 után 
lezárták a rendszerváltozást követő posztkommunista átmenet két évtizedét és a felvetődő kérdésekre 
az Alaptörvénnyel adták meg a választ. 

Kövér László megjegyezte: azért jó, hogy a Felsőházi teremben rendezik meg a tanácskozást, mert míg 
az alsóházban nem (mindig) sikerül szót érteniük a politikusoknak, reméli, hogy ez itt sikerül a 
történészeknek. Ezután köszönetét fejezte ki a VERITAS Intézetnek és a résztvevőknek, hogy egy 
szintén nem könnyű korszakot körüljárva tisztázzák a tényeket. Zárszóként jó munkát és hasznos 
okulást kívánt. 

 

Romsics Ignác történész akadémikus ekként adta meg az alaphangot: Magyarország (miként Közép–
Kelet-Európa) sorsát alapvetően a nagyhatalmak határozták meg a XX. században. A két világháború 
közötti német orientáció hívei, katonai vezetői is a történelmi Magyarország helyreállítását és a Kárpát-
medencei magyar vezető szerep visszaállítását remélte a német szövetségtől. Azon hite, hogy a 
győztes helyreállítja Magyarország régi nagyságát (Werth Henrik levele Horthynak: „a Szovjetunió elleni 
hadjárathoz való csatlakozás jutalmaképpen biztosan visszakapjuk a történelmi Magyarország egész 
területét”) – illúziónak bizonyult. A náci-német elképzeléseiről nem is szólva, hiszen például vissza 
akarták csinálni a megvalósult területcsatolásokat, Észak-Erdélyt, Nyugat-Dunántúlt Németország 
részének szánták, a Bácska-Bánátból német tartományt terveztek, a zsidó befolyásúnak tartott magyar 
elit elmozdításával és a maradék állam felső vezetésének átvételével számolt; a saját befolyásuk 
maradéktalan érvényesítése volt a tervük. 

Az angol-amerikai-szovjet szövetség részéről már 1941-ben elkezdődött az új világrend kidolgozása. A 
korabeli amerikai elképzelések 1941-ben, majd később is több ízben azt célozták meg, hogy az etnikai, 
nyelvi ellentéteket liberális demokrácián alapuló (Ausztria, Magyarország, Lengyelország, 
Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia alkotta) föderáció formájában csökkentsék a legkisebbre. 
Ausztria kivételével minden határszakaszon módosítást javasoltak, több ízben fölvetették Erdély önálló 
állammá alakítását, illetve Erdély, valamint a kisebbségek, így a székelyek önrendelkezését. 1945-ben 
Molotov még a partiumi sáv átadását is ellenezte.  A brit elképzelések – a térség országait európai 
egyesület államok részeként konföderációba tömörítve – hasonlítottak az amerikaira, mert a fő cél a 
Monarchia után támadt űr kitöltése volt, mi több, Bethlen Istvánnak vezető szerepet szántak, és a 
Felvidék esetében elfogadták volna az I. bécsi döntést. Ám amikor 1945-ben Molotov ellenállt a partiumi 
sáv (Szatmárnémeti-Nagyvárad térsége, 7 ezer nkm, félmillió magyar) átadásának, az angolok mélyen 
hallgattak... 
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A változó erőviszonyok (a térség Vörös Hadsereg általi elérése) függvényében egyre inkább elfogadták 
a Szovjetunió álláspontját, amely minden vele határos életképes állam tervét elvetette, mert a régió 
széttagoltságában volt érdekelt, saját befolyást, birodalmi határokat tartott szem előtt. Bár még Sztalin 
is számolt egy független Erdéllyel, ám azt később Besszarábia kompenzálására használta. S mivel már 
Teheránban világossá tette: nem fogad el semmiféle angolszász befolyású föderációt, az ő törekvései 
érvényesültek a híres-hírhedt „százalékos felosztásban”, Churchill és Roosevelt a népek jogait 
előirányzó jaltai nyilatkozata semmissé vált. S jött az 1947-es Trianont is felülmúló „békeszerződés”, a 
hatalmas (a szovjeteknek elsősorban árualapú) jóvátétel, az át- és kitelepítések, lakosságcserék sora… 
Az Ausztriával való összeköttetés miatt oda és hozzánk telepített szovjet csapatok 40 évig a nyakunkon 
maradtak. 

Számvéber Norbert hadtörténész a semmi esélyt nem hagyó Margaréta-terv szerint 1944. március 19-
én hajnali órakor kezdődött megszállást elemezve kiemelte: a Magyar Királyi Honvédség rövid 
kiképzéssel, elavult, gyenge technikával, az átszervezés állapotában nem volt olyan felkészült, hogy 
hatékony ellenállást fejtsen ki a bevonuló németekkel szemben. A megszállók viszont a keleti front 
kiemelt volta miatt is jelentős haderőt állomásoztattak, kb. tízszeres túlerővel, óriási technikai fölénnyel 
bírtak; pl. tartalékos páncélos hadtesttestük egymaga nagyobb tűzerővel rendelkezett, mint az egész 
magyar haderő. A németek nem bízván semmit a véletlenre, mindenről rendkívül precíz, részletes 
ismeretekkel rendelkezve, csapatszállításnak álcázva pillanatok alatt lezárták a tiszai átjárókat, 
körülzárták Budapestet – a titkos tárgyalások elfojtása, a hintapolitika megszüntetése, a német 
érdekeknek megfelelő magyar kormányösszetétel elérése végett. Tehát minden tekintetben mindvégig 
nem szövetségesként, hanem valódi megszállóként viselkedtek. A korabeli források tanúsága szerint 
magyar lakosság jószerével föl sem fogta, mi történt, mi történik… Horthyval 1944 márciusára 
Magyarország katonailag olyan helyzetbe lavírozta magát, hogy a megszállással szemben már nem 
tudott fellépni, politikailag októberre pedig olyanba, amelyben már nem lehetett megvalósítani a kiugrást. 

 

Erre példaként ismeretes a külföldön működő katonai attasék sorsa: a semleges országokban lévő 
attasék a kudarc után megtagadták szolgálatuk ellátását, ezért hadbírósági eljárás indult ellenük. A 
romániai és bulgáriai attasékat a szovjetek, a németországit a németek tartóztatták le – tudtuk meg 
Szakály Sándortól. A történész professzor alapos ismeretekkel, adatokkal alátámasztva bemutatta, 
hogy Horthy Miklós kormányzóként, legfelsőbb hadúrként ugyan megkerülhetetlen volt, döntő szerepet 
játszott a (még egyet nem értés esetén is) a személyéhez teljes mértékben lojális katonák, katonai 
vezetők körében, meglehet, többnyire az őt befolyásoló politikusok oldalára állt, akik rendre felülírták a 
hadvezetők elképzeléseit; a katonai koronatanácsban sokszor születtek nem várt döntések. 

A helyzet megváltozott a német megszállással. Mindez alól képes volt-e Horthy kivonni magát? Nem, 
hiszen a megszállással korlátozott szuverenitás, mind erőteljesebb német befolyás (és tájékozottság) 
érvényesült. Horthy nem rendelkezett számottevő, ütőképes hadsereggel. Két héttel a megszállás után 
a németek hozzáláttak a magyar katonai vezetés „megtisztításához”, amelybe Horthynak be kellett 
egyeznie. Noha a nyugati front távol volt, a keleti meg egyre közeledett, mégsem tudta, kitől kérjen 
fegyverszünetet. Jobb alkalomra várt. Ilyen lehetett volna 1944. augusztus 23-a. Ám a tábornokok, 
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tisztek nem voltak egységes állásponton, ahogy az október 15-i kiugrási kísérlet kérdésében sem, így 
az információ- és bizalomhiány, katonai erő biztosítása híján kudarcot vallott. Hasonló sorsra jutott a 
Faragho Gábor vezette moszkvai tárgyalás is. a német érdek érvényesülhetett: Magyarország 
háborúban tartása minél tovább. A magyar megoldás sikeressége érdekében Horthy lecserélhette volna 
a megbízhatatlanokat, mert mint Szakály professzor kijelentette: „1944 őszére a hadi helyzet okán a 
német katonai és politikai vezetés már nem volt képes olyan nyomást gyakorolni az államfőre, hogy 
ezen akaratát ne tudta volna keresztülvinni”. 

 

Ujváry Gábor, a VERITAS Intézet Horthy-korszakkal foglalkozó kutatócsoportjának vezetője 
vélekedése szerint az 1944-es megszállás nagyobb traumát okozott, mint az 1918-19-es. Egy 1944. 
júniusi újságcikket idézet, miszerint soha nem tapasztalt változások következtek be a magyar életben 
és elitben, a katonai vezetésben és a közigazgatásban a német megszállók érdekeinek megfelelően, 
azaz hazánk minden erőforrását kihasználni a német győzelem szolgálatában. Közéletiek, tudósok, 
művészek, újságírók (130 újság szűnt meg!), arisztokraták, lengyel menekültek ezrei voltak 
kénytelenek, lemondani, elmenekülni, bujkálni (mint pl. Bethlen István, Szekfű Gyula) a német 
hatóságok elől, rengetegen tűntek el nyomtalanul. Tízezres nagyságrendben történtek letartóztatások, 
13 ezren hurcoltak munkatáborba. A civil szférát szinte teljesen felszámolták. Még az antialkoholisták 
szövetségét is, pedig az akkori időket aligha lehetett józanul elviselni, s a szovjet megszállásra is föl 
kellett készülni – jegyezte meg Ujváry Gábor. 

Edmund Wiesenmayer abszolút teljhatalmat gyakorolva érvényesítette a német szándékokat, jól 
szervezett titkosszolgálata közreműködésével. Félév alatt három kormány alakult, melynek során pl. 
Hóman Bálint nemcsak visszautasította újbóli kultuszminiszteri kinevezését, de politikai szerepet vállalt, 
és számos zsidót mentett meg. Ekkor 440 ezer zsidó honfitársunkat fenyegette közvetlen veszély a 
német megszállás következtében. Még inkább súlyosbodott a helyzet a náci érdekeknek megfelelően, 
koalíciós alapon hatalomra juttatott Szálasi-kormány idején. 

Horthy felelőssége? – vetette föl Ujváry Gábor. A kormányzó a helyén maradásával legitimálta a 
történteket. Egy hagyományos, XIX. szd.-i lovagi becsületkódex szerint élt és cselekedett, ez pedig a 
legtávolabb állt a náciktól, akik kíméletlenül érvényesítették érdekeiket, gyors, többszöri és kiterjedt 
elitváltás után egy évre hadszíntérré változtatták Magyarországot. Ujváry Barcza Györgyöt is idézte, aki 
szerint Horthy odadobta Magyarországot a németeknek… Ujváry Gábor kiemelte: elfogadhatatlan a 
deportálásokhoz vezető korabeli hivatalos politika mentegetése, ám az is, hogy ha valaki azt a korábbi 
magyar történelem folytatásának tekinti. 
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Ezt követően Haraszti György egyetemi tanár, a Holokauszt Emlékközpont kuratóriumának elnöke 
arról beszélt, hogy a magyar történelmet, benne a magyar zsidóság történetét, így az 1938-44 közötti 
utat is összeurópai összefüggésekbe kellene helyezni és elemezni, összehasonlító módszerrel lehetne 
tárgyilagosan láttatni. A komparatív történetírás azért is fontos lenne, mert a szóban forgó időszakról, a 
zsidóság lélekszámáról és az áldozatokról is többféle adat létezik. Például az 1941-es népszámlálás 
szerint a visszacsatolt területekkel kibővült Magyarországon 740 ezer, a zsidó, de más felekezetűekkel 
együtt 820-870 ezer fővel számoltak. Az izraeli Jad Vasem Múzeum nyilvántartása 460 ezer főt és 220 
ezres veszteséget tart nyilván. A zsidóság 1918 előtt zömmel vidéken élt, ortodox vallású volt és jiddist 
vagy szűkebb pátriája szerinti nyelvet beszélt. Ez az összetétel Trianon után többségében városi, fele 
budapesti lakóhelyűre, 95%-ban magyar nyelvet beszélőkre módosult, majd 1938–41 között megint 
visszájára fordult a területi visszacsatolások, továbbá a hozzánk menekült lengyel és szlovákiai zsidók 
által. 

Mi történt a magyarországi zsidósággal 1941–44 között? A súlyos veszteségek dacára német 
érdekszférában egyedüliként „intakt maradt.” Három nagy csapás érte: a német megszállás (kb. 60 ezer 
áldozat; köztük a Máramarosból, Székelyföldről a román állampolgárság megtagadásával a románok 
által az akkor Szovjetunióhoz tartozó, ám németek megszállta Galíciába, így Kamenyec-Podolszkijba 
toloncolt 20-22 ezer hontalan zsidó, akik közül 12-14 ezret a németek ukrán segédlettel meggyilkoltak). 
A második nagy csapás a II. magyar hadtest negyedét kitevő 40 ezres munkaszolgálat volt, amelyből 
ötezren tértek vissza. S végül az újvidéki szégyenteljes eset, amely 800 magyar zsidó életét követelte. 
a holokauszt-áldozatok többsége vidéki, valamint határon túli, a túlélők többsége budapesti. A 
deportálások össz-vesztesége 430-440 ezer ember; a trianoni Magyarországon élő 480 ezer zsidóból 
190 ezer maradt – vezette végig számszerűen az adott időszakot Haraszti György. 

A zsidóság vagyonvesztéséről vázolt előadásában Botos János egyetemi docens elmondta, hogy a 
lakhelykijelölést és a vagyonösszeírást a Sztójay-kormány kezdte el. Az 1944. áprilisi 1600-as miniszteri 
rendelet írta elő a bejelentési kötelezettséget, a zár alá vételt, a könnyen mozdítható értékeknek 
központi gyűjtőhelyekre való szállítását. A nehezebben mozdítható tárgyakat árverésekre bocsátották. 
A zsidóvagyon kezelésére kormánybiztosságot állítottak fel. A vagyonokat egyszerű lefoglalás, 
zsarolás, deportálás révén kaparintották meg. Az értékek elsősorban (készpénz, nemesfémek, 
ékszerek, műkincsek, festmények, szobrok, szőrmék, szőnyegek, porcelán stb.) náci tisztekhez, 
nyilasokhoz kerültek. 

A Szálasi-kormány 3840-es rendelete a zsidóság vagyonának köztulajdonba vételét fogalmazta meg. 
Nem kímélvén a nemzeti bank raktárát sem, ezekből a mobil, nagyértékű vagyontárgyakból – a 
nagyságrendet érzékeltetve – 105 teli ládát, 2 vaskazettát vitt ki a híres-hírhedt aranyvonat és 
gépkocsikonvoj. 340 tonnányi „hadizsákmány” került elő az amerikai zónában. A veszteséget tetézte, 
hogy a „felszabadító” szovjetek is minden mozdíthatót magukénak tekintettek. Becslések szerint 60 ezer 
darab műtárgy, műkincs, mobil érték van ezen a számlán. A politikai nyomásgyakorlás mellett a szovjet 
dominanciájú Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) tevékenysége is kiegészült azzal, hogy a volt 
német tulajdonban volt ingatlanokat visszavásároltatta a magyar állammal, majd saját részére lefoglalta 
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azokat. 1945. március 17-től száz különböző rendelet jelent meg a zsidóság vagyoni rehabilitációjáról, 
a párizsi „békeszerződés részeként szintén megjelent az 1947/27. sz. rendelet az állami kártalanításról. 
A visszaszerzés zömében nem járt sikerrel, mivel nyilvántartás, azonosíthatóság (jelek) nélkül hajtották 
végre a javak megszerzését. 

 

Kovács Zoltán András, az Alkotmányvédelmi Hivatal igazgatója rámutatott: bár kizárta a nemzeti 
szabadelvűeket, konzervatívokat, baloldaliakat, zsidókat, szabadkőműveseket, mégsem volt egypárti 
diktatúra a Szálasi-időszak, mert a formális parlamentet és kormányt _ német háttérrel – 
szélsőjobboldali koalíció alkotta, és a nyilas-hungarista hatalomgyakorlás gyökerei balról származtak. 
Zöld kommunistáknak is nevezték őket. 

Szálasi Ferenc 1933-tól több államkoncepciót tervezett, most, hatalomra jutásakor is mindinkább 
elméleti síkon ábrándozik az új világról, 1944. október 15-20. között első lépéseik között 150-200 magas 
tisztségviselőt tartóztattak le, és német összekötők közreműködésével hozzáláttak a nyilas-hungarista 
hatalmi rendszer, közigazgatás kiépítéséhez, így a pártmegbízotti rendszer, besúgóhálózat 
kiépítéséhez, megbízhatósági listákat állítottak össze. Az országgyűlést a Törvényhozók Nemzeti 
Közössége alkotja, a központi hatalmat az államvezérkar jelenti, a minisztériumokat szakvezérkarok 
váltják fel, 13 nemzetpolitika iroda irányítja a jogi, kulturális stb. területeket. 

Amikor 1944 októberétől az ország hadműveleti területté változott, Endre László hadműveleti főbiztos 
vezetésével 11 hadműveleti kormánybiztos lépett színre. A tragédia egyik fő szála: Szálasi elhitte, hogy 
Hitler „felszabadítja” Magyarországot a „szovjet megszállás” alól. 
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Sem a kiugrási kísérletkor, sem a (kétszer, 28 órát ülésezett) Ideiglenes Nemzetgyűlés és a 
(Moszkvában létrehozott) Ideiglenes Kormány létrejöttekor nem volt semmi esélyünk, akkorra már 
eldőltek a dolgok. Molotov így nyilatkozott: „Ezt a kormányt én csináltam meg” – idézte föl Szerencsés 
Károly történész, majd részletesen taglalta a kormányösszetételt, szólt Churchill–Sztalin hírhedt cetlijét, 
amelyben hazánkat 50-50 %-os befolyás alá sorolták volna. Hogy azután mi történt, ma sincs tisztázva, 
de tény: ez 80-20 %-ra, majd teljes megszállássá módosult. 

Mi lett volna a helyes magatartás? Hova álljunk, kihez tartozzunk? – vetette föl az örök kérdést 
rokonszenves hevülettel a szakember, majd mintegy megválaszolva széchenyis tételt fogalmazott meg: 
– Egymagunk vagyunk. Harmadik út? Azt is sokan, sokat kerestük, keressük. 1944 őszén is, amely 
időszak legfőbb kérdése az átállás biztosítása volt (lett volna). Egyetlen partner maradt: a szovjet. Ám 
rá nyilván hatással volt a féléves magyar-német ellenállás, Budapest irtóztató ostroma. Lévén a szovjet-
sztálini „szocializmus” diktatúra, befolyása nyomán messzi távolba süllyedt a magyar demokratikus 
átalakulás is. Ennek legfőbb okát Szerencsés Károly is abban jelölte meg, hogy a szövetségeseknek a 
demokrácia meghonosítására vonatkozó célja csupán deklarációnak bizonyult, megvalósításához 
odaengedték a Szovjetuniót, vagyis lemondtak e térségről. 

Hiába tették életüket a demokráciára olyan kiválóságok, mint pl. az ideiglenes formációkban szerepet 
vállaló Zsedényi Béla, Vásáry István, Miklós Béla, erős hazai és külföldi hátterük nem lévén, 
visszavonulásra, emigrációba kényszerültek, ha megúszták a szovjet fellépést. „Ha azt mondom tehát, 
hogy nem volt esélyünk – vetette föl ismét Szerencsés Károly –, akkor felmentést adunk az 5. 
hadoszlopnak, a kollaboránsoknak stb. Ezek persze kihullanak a rostán. De még nézem, kihullottak-
e…” 

 

Rendkívül izgalmas Az 1945 utáni új hatalom kiépítése, különös tekintettel a politikai rendőrségre 
témaköre is, amelynek jeles szakértője Zinner Tibor tiszteletbeli egyetemi tanár. Többek között arra a 
fontos körülményre emlékeztetett, hogy Sztálingrád sikere után Washington és London nagyhatalomnak 
ismerte el a Szovjetuniót, annak befolyási övezetét, s ezzel eldőlt minden. Ennek jegyében hazánk 2/5-
öde nem is vehetett részt az új választásokban, nem beszélve az újra elcsatolt területek magyarjairól, a 
hadifogságban lévőkről. Igazat kell adnunk Ormos Máriának: Sztalin szabad kezet kapott. 

Ennek nyomán juthattak hatalomra a moszkvai hűbéres emigránsok, erőltethették rá a szovjet modellt 
Magyarországra, és Kádár János belügyminisztersége alatt, Péter Gábor vezetésével tombolhatott a 
szovjet párt "üdvhadseregének", az NKVD-nek magyarországi változata: az Államvédelmi Hatóság 
(ÁVH). (De volt magyar GPU is). Ezek célját, szervezetét, működését ismertetve Zinner Tibor idézte 
Rákosi Dimitrovnak írt, a hazai helyzetről szóló levelét is, miszerint ezeknek „sejtelmük sincs a 
kommunizmusról, de hamarosan ellepik a fontos funkciókat, mert kellően intelligensek, okosak, 
kapzsiak…” Tehát a gátlástalan karrierizmus, a degenerált szadizmus vitt sokakat az ÁVH-ba. A 
feljelentésekről szólva, a történész rámutatott, hogy azok többsége hamis volt, bosszú táplálta (s persze 
önigazolás, karrier). Ok, időpont nélkül több mint félmillió ember ellen kezdeményeztek eljárást. E 
korszak borzalmairól sokat elmondanak olyan művek, mint a Temetetlen holtak, a Börtönvilág 
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Magyarországon. A rémséges következmények kapcsán Zinner Tibor az intő jelekre hívta fel a 
figyelmet. 

Részben ismert, de még jócskán feltárásra váró történelmi fejezetet tárt a kongresszus elé Pető 
Andrea, a Közép-Európai Egyetem docense a Szexuális erőszak és megszálló seregek a II. 
világháborús Magyarországon című előadásában. Az intencionalista és a strukturalista megközelítést 
taglalván aláhúzta: sem a szőnyeg alá seprés, sem a leegyszerűsítés vagy a hatalmi eszköznek való 
tekintés nem visz közelebb a feltáráshoz, a megértéshez. 

 

Orosz László, a VERITAS tudományos főmunkatársa a magyarországi németek sajátos helyzetét 
mutatta be az adott időszakban. A magyar polgárosodás hangsúlyos szereplői körében a történelmi 
Magyarország feldarabolása után alaposan (majd’ kétmillióról 500 ezerre) megváltoztak demográfiai 
arányaik, átértelmeződött a hungarus-tudatuk, statisztikai állományba vételük átpolitizálódott. A III. 
birodalom térhódításával a német örökség továbbvitele és a birodalmi hovatartozás nemzedéki 
kérdéssé (is) vált. Orosz László megerősítette: az idő teltével mindinkább talaját vesztő Volksbund még 
papíron sem tömörítette a magyarországi németeket, akiknek vezetése sem volt egységes. A 
megszállást követően toborzási egyezményt kényszerítettek Magyarországra, az SS minduntalan 
erőltetve a verbuválást az önkéntes alapról csakhamar a kötelező sorozásra helyezte a hangsúlyt. Ez 
csak a magyar területgyarapodások révén ért el némi sikert. a szervilis Sztójay-kormány a 3. toborzási 
egyezménnyel kényszersorozást vezetett be, hajtóvadászatot indított az ellenpropaganda és a bujkálók 
ellen. A három sorozás összesen 120 ezer főt érintett. A „végjáték” idején szervezett Deutsche 
Mannschaft nevű, Vass Ferenc vezette csoportosulás végül Ausztriába menekült, ahonnan az 
amerikaiak kiszolgáltatták őket; Vasst a népbíróság halálra ítélte. Összességében a negyedmilliós, 
hazai németségnek csaknem a fele veszett oda. A rendkívül differenciált összetételű népcsoportnak 
egy kalap alá vétele, a kollektivizmus máig hatást mutat. Orosz László megjegyezte: az ún. 
Hűségmozgalom is további kutatásokat igényel. 

A hazánkról terjesztett szovjet propaganda már a hadifogoly-táborokban kezdetét vette, a Komintern 
vezérlésével – tekintett vissza Kolontári Attila, a kaposvári Egyetem docense. – A háttér- és 
frontpropagandában magyar bolsevikok is részt vállaltak, Magyar Újság, majd ’44 végétől Új Szó címmel 
lapot is kiadtak, főszerkesztője, Illés Béla őrnagy volt az egyik legnagyobb mítoszgyártó. Guszev 
kapitány 1848-as regéjében odáig ment, hogy orosz levéltári forrásokat jelölt meg, amelyekben kutatva 
a szovjet történészek visszajutottak az eredeti forráshoz: Illéshez. 
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1848-at felhasználván Kossuth Rádió néven sugároztak adást. Az oroszoknak a magyarok Habsburg-
ellenes küzdelmeinek támogatását terítették rá a Vörös Hadsereg „felszabadító” hadjáratára, s azt 
terjesztették, hogy nem kívánják szovjetizálni Magyarország társadalmát, tulajdonviszonyait. 
Ugyanakkor a hadinaplók, napiparancsok arról tanúskodnak, hogy míg lengyel, szlovák viszonylatban 
a felszabadítást (aszvabazsdényije) a szóhasználat, a magyaroknál a megszállás (okkupácija). 
Okkupácija emlékérmet is osztogattak. 

A nácival vetekedő szovjet profi propaganda egyik elképesztő alakja Ilja Ehrenburg, aki írásai a 
gyűlöletkampány mintapéldái. Hírhedt a Steinmetz–Osztyapenko-eset is, amelyet „aljas gyilkosságként” 
röpítették világgá, holott aknára futó gépkocsi, aknatűz okozta a halálukat. A leharcolt, belefáradt 
magyarokkal szembeni győztes fensőbbség kíméletlen megnyilvánulásait, a megszállók magatartását 
minősíti, hogy 1956-ban az egyik fő jelszó a „Ruszkik, haza!” volt. 

 

A fentiekhez szorosan kapcsolódva Földesi Margit történész, a Ring magazin főszerkesztője a jóvátétel 
– elégtétel, azaz a magyar gazdaság korabeli erőforrásainak szovjet célokra való kiaknázását vette 
történelmi górcső alá. Nem vetődött fel a jogos kérdés: ki a bűnös (állam, nép, vezetők), mi a bűn(össég) 
és a bűnhődés határa, csak kollektív bűnösséget mondtak ki ránk. Ám ahogy nincs kollektív bűnösség, 
úgy kollektív ártatlanság sincs! – szögezte le Földesi Margit. 

Tehát e téren is totális megszállás uralkodott. A jóvátételi bizottság tagját, Káldor Illést idézve: Nem 
könnyű kommunistának a szovjetek ellen harcolni”. 

A szovjetek már a fegyverszüneti egyezmény idején a jóvátétel fogalmába sorolták a hadizsákmányt, 
vagyis: amire azt gondolták, hogy hadizsákmány, azt elvették (még a banki trezorokat is fel tudták 
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nyitni). Egy záradékban aláíratták, hogy a gyárakat az 1945. januári állapotnak megfelelően kell 
átadnunk. (Ekkor kezdődtek a bombázások!) Ezt megismételték a ’47-es „békeszerződésben”. Tehát 
nem volt kegyelem! 

A jóvátételért kb. hatvanezer ember gürcölt. Röpke hat év alatt 300 millió (200 szovjet, 70 millió cseh, 
30 millió jugoszláv számlára fizetendő) dollár jóvátételt szabtak meg számunkra. A magyarok leginkább 
a gépeket, berendezéseket féltették, hiszen azok nélkül nemigen lehetett termelni s abból fizetni. a 
szovjetek viszont élelmiszert, árut, gépet, követeltek, 200 ezer db svájci órát, nemdohányzó katonáknak 
52 mázsa cukorkát! 

A történész asszony viharos tapsot kiváltó idézettel zárta előadását: „Még nem késő az embernek, még 
nem késő a nemzetnek – boldogulni!” 

 

Hogyan tagozódott be hazánk a szovjetrendszerbe 1944-49 között? E kérdést járta körül Baráth 
Magdolna, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának osztályvezetője. Miután a Marshall-
tervet a Nyugat fenyegetésének minősítette a Szovjetunió, ezért ún. barátsági és együttműködési 
szerződéseket kényszerített rá a közép–kelet-európai országokra, s ez lett a szovjet blokk alapja. 

Ez idő tájt Jugoszlávia volt a favorit, Magyarország – Révai József szavai szerint – ekkor még nem 
döntötte el, hogy polgári vagy nép demokráciát épít, így jócskán lemaradt, amit folyton szemére vetett 
a szovjet vezetés, mi több, a Kominternnel kidolgoztatta a magyar nép demokratikus, szocialista fejlődés 
menetrendjét. Ez lényegében koncepciós pereket, a demokratikus, polgári pártok, az nevelés-oktatás, 
a művészet, az önszerveződő civil világ szétverését; a nagytőke, a kis- és nagykereskedelem 
kiszorítását, a teljes államosítást, majd a termőföld megszerzését, a szövetkezeti mozgalmat, a 
szocialista vidéket, falut, egyszóval minden hídfőállás elfoglalását jelentette, amelyet szovjet háttérrel, 
fokozatos beépüléssel, politikai nyomással fokról fokra elért a szovjet vezérlésű magyarországi 
kommunista, majd a kollaboránsokkal kibővült baloldali blokk. A következő állomás a Komintern tétele 
volt: a szocializmus építésében nincs nemzeti, külön út. 1949-cel totális túlsúly birtokában kezdetét vette 
a Rákosi-, majd Kádár-féle diktatúra korszaka, amelynek valós képe még számtalan kutatás után válik 
teljessé. 

Gergely András egyetemi tanár, a VERITAS Intézet dualizmust kutató csoportjának vezetője, a 
tanácskozás üléselnöke záróbeszédében kifejtette, hogy a jól megválasztott témakörök és kiváló 
szakértőik, a folyamatos érdeklődés és a hibátlan szervezés együttesen sikeressé tették a tudományos 
tanácskozást. Kitűnt: bár rengeteg még a feltárnivaló, csökken a forráshiány, már előkerülnek a 
hazugságok függönye mögül a hiteles, valós tények, azaz az igazság és a történelem összefüggései. 

Pillanatképek a tanácskozásról 
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