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Órákat és cukorkát is kért hazánktól kártérítésként  a Szovjetunió  
magyar millenium 
2014. 10. 06. 

 
Volt-e esély a magyar ellenállásra az 1944-es német megszállás idején? Hány zsidó maradt a háború 
végén Csonka-Magyarországon? Hogyan zajlott a Szálas i-féle nyilas-hungarista hatalomátvétel? Milyen 
felelőssége volt Horthynak 1944-ben? 

Milyen lehetőségei voltak az Ideiglenes Nemzeti Kormánynak? 

Miért volt tabu évtizedeken át beszélni a szovjet katonák által megerőszakolt magyar nők tragédiájáról? Minek 
kellett 200 ezer karóra a szovjeteknek Magyarországtól? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a 
VERITAS Történetkutató Intézet Megszállástól – megszállásig, Magyarország a nagyhatalmak szorításában 
1944-1949 című, az Országház felsőházi üléstermében megrendezett tudományos konferencia előadói. 

 

Újra a trianoni határok között 

Romsics Ignác nyitó előadásában kiemelte: a két világháború közötti magyar politikai vezetők a történelmi 
Magyarország helyreállítását és a Kárpát-medencei magyar vezető szerep visszaállítását remélték a német 
szövetségtől, ám ez a korabeli német források ismeretében teljesen megalapozatlan volt. A németek azt 
tervezték, hogy remélt világháborús győzelmük után még az időközben Magyarországhoz visszacsatolt területek 
egy részét is elveszik, így például Észak-Erdélyt, valamint Bácska, Bánát és Nyugat-Magyarország egyes részeit. 

A háború utáni rendezést illetően az antifasiszta szövetségesek álláspontja eltért egymástól. Az Egyesült Államok 
a térség államainak a liberális demokrácián alapuló erős szövetségbe tömörülését látta volna szívesen. Kisebb 
módosításokat el tudott volna képzelni Magyarország javára a trianoni határokhoz képest, de ez jóval kevesebb 
volt annál, mint amit a németek ígértek. Erdély az amerikai elképzelésekben időnként önálló államként jelent 
meg, a kisebbségek pedig autonómiát kaptak volna - húzta alá az Eszterházy Károly Főiskola egyetemi tanára. 

Anglia konföderációban, egyfajta európai egyesült államok részeként képzelte el a régió államait. Ám a nyugati 
szövetségesek álláspontja a háború során módosult, és a változó erőviszonyok függvényében egyre inkább 
elfogadták a szovjet elképzeléseket, amelyekben nem szerepelt semmiféle konföderáció. Moszkva eredetileg egy 
10-15 éves átmeneti időszakkal számolt, az átállásban pedig Horthy Miklós szerepét is elképzelhetőnek tartotta. 
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A nagy keleti szomszéd a régió széttagoltságában volt érdekelt, Magyarországnak pedig a trianoni határokat 
szánta, ami lényegében be is következett - fejtette ki Romsics Ignác. 

Volt-e esély az ellenállásra? 

Már az 1944. március 19-i bevonulást megelőzően 1655 fő (továbbá 20 harci gép) tartózkodott hazánk területén a 
német légierő állományából, a németek a rájuk jellemző precizitással szervezték meg az akciót, a legkisebb 
esélyt sem hagyva az ellenállásra; a német hadvezetés kezdetben szlovák és román csapatokkal is számolt, de 
erről végül lemondtak, ahogy a Tiszántúl megszállásáról is – mondta el Számvéber Norbert, a HM HIM 
Hadtörténelmi Levéltár levéltárvezetője. 

Miként arra előadásában rámutatott, az aktuális német hadrend sokat változott a keleti front elszívó hatása miatt, 
s azt a magyar ellenállástól tették függővé. Hozzátette: a németek nem úgy bántak Magyarországgal, mint egy 
szövetségessel, hanem valóságos katonai hadműveletet hajtottak végre a kormányváltás, a hinta-politikát, titkos 
béketárgyalásokat folytató Kállay-kormány elmozdítása érdekében. 

Szórványos ellenállási kísérletek így is történtek, például az újvidéki vasúti hídon, ahol a tűzváltásban egy magyar 
tartalékos honvéd meghalt, egy másik pedig megsebesült. A magyar hadsereg 450 ezer kiképzett, mozgósítható 
katonából állt, de a legütőképesebb 90 ezer katona éppen a szovjet harctereken volt; Számvéber Norbert szerint 
bár nem volt esély katonai ellenállásra, a németek passzív ellenállásra azért számítottak. 

Az 1944. március 19-i végrehajtás négy irányból (északnyugati, délnyugati, déli és északi támadó csoport), 
összetartó menetekkel valósult meg. A németek tökéletesen tisztában voltak a Magyar Királyi Honvédség 
harcértékével, így például tudták, hogy kevés géppisztolyunk van és hogy hol vannak a mozgósított magyar 
seregtestek. 

A páncélos állomány számszerűleg megegyezett, de haditechnikailag a németek hatalmas fölényben voltak. A 
magyar légierő néhány óra alatt elveszítette volna a harcot a magyarországi légtér feletti uralomért, a németek a 
vadászgépek számát tekintve több mint tízszeres túlerőben voltak. Számvéber Norbert összegzése szerint 
katonai szempontból egyértelműen a számok döntöttek, a Magyar Királyi Honvédség pedig nem volt abban az 
állapotban, hogy hatékony ellenállást fejtsen ki. 

Horthy a helyén maradásával legitimálta a történtek et 

Szakály Sándor, a Veritas főigazgatója előadásában arról beszélt, hogy Horthy Miklós kormányzó szerepe 
legfelsőbb hadúrként meghatározó volt a hadseregben: katonai vezető csak az lehetett, aki az ő feltétlen bizalmát 
élvezte, ám ez a helyzet a német megszállással megváltozott. Az 1944. október 15-ei kiugrási kísérlet a történész 
szerint katonai erővel nem biztosított, rosszul előkészített akció volt. 

Újváry Gábor, a Veritas kutatócsoport-vezetője elmondta, hogy a német megszállás után jelentős változások 
voltak a katonai vezetésben és közigazgatásban a kormányfőtől a minisztereken és a főispánokon át sok más 
pozícióig. Ezreknek kellett menekülniük a német hatóságok elől: Kállay Miklós kormányfő a török követségen 
talált ideiglenes menedéket, de végül német koncentrációs táborba került. Bujkálnia kellett a németek elől Bethlen 
István volt miniszterelnöknek csakúgy, mint Szekfű Gyulának. Tízezres nagyságrendben történtek letartóztatások, 
újságírókat, művészeket, ügyvédeket, szakszervezeti vezetőket, lengyel menekülteket fogtak el, és a 
letartóztatási hullám az arisztokratákat is nagyon jelentősen sújtotta. 

A német megszállás nyomán pártokat tiltottak be, 130 újságot szüntettek meg, 1900 egyesületet oszlattak fel. A 
magyar lakosság mind a németellenes emberek letartóztatásához, mind a későbbi deportálásokhoz passzívan 
viszonyult – tette hozzá. Horthy felelősségéről szólva Újváry Gábor kiemelte, hogy az államfő a helyén 
maradásával legitimálta a történteket. A hagyományos, 19. századi úri becsületkódex jegyében a 
kötelességérzettől vezettetve járt el, miközben a német politika csak saját érdekeinek kíméletlen érvényesítésére 
volt tekintettel. 

A zsidóság helyzete 
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A német megszállás a magyarországi zsidók számára annak ellenére volt meghatározó pillanat, hogy már a 
háború kitörését követően is súlyos csapások érték őket – hívta fel a figyelmet Haraszti György. Az MTA BTK 
Történettudományi Intézet munkatársa emlékeztetett: a zsidókérdés végső megoldásának” megtervezésére 
összehívott 1942. január 20-i wannseei konferencián, a területileg kibővült Magyarország vonatkozásában egy 
740 ezres tömeget jelöltek meg. A szakirodalomban a hazai zsidóság számarányait illetően számos adat 
szerepel, a fenti esetben ez körülbelül az 1941-es népszámlásának felel meg: zsidó az, aki az izraelita vallás 
tagja. Ez azonban nem vette figyelembe a kikeresztelkedett zsidókat (70-80 ezer fő), holott ők a magyarországi 
zsidótörvények értelmében zsidónak számítottak. 

Haraszti György felidézte: a trianoni Magyarország területén 460-470 ezer zsidó maradt, akiknek a száma 1938-
ig 400 ezerre csökkent, egyrészt a negatív demográfiai folyamatok, azaz a természetes népességcsökkenés, 
másrészt a tömeges kikeresztelkedések miatt. Minden ellenkező állítás és propaganda ellenére tehát a zsidóság 
száma 10-20 százalékkal csökkent. Az országgyarapítások következtében több mint 350 ezer izraelita felekezetű 
polgár került vissza Magyarországra, ezzel a zsidóság száma 750 ezerre nőtt, illetve ott voltak a már említett 
kikeresztelkedett zsidók is. 

Ekkor a zsidóság közel fele, 44 százaléka élt a visszacsatolt területeken. A zsidóságról alkotott kép is átalakul: 
1938-ig elsősorban az asszimilált zsidók határozták meg a zsidóság arculatát, 1938-41 között azonban már a 
vidéki ortodox zsidók adták a magyarországi zsidóság többségét. Ezzel megszűnt Budapest primátusa, s a 
visszacsatolások során olyanok kerültek vissza Magyarországra, akik 20 évig nem Magyarországon éltek, és már 
nem is nagyon tudtak magyarul. 

Haraszti György arról beszélt, hogy 1941-től az 1944. márciusi megszállásig a magyarországi zsidóság súlyos 
veszteségeket szenvedett, de a német érdekszférában egyedüliként "intakt maradt". Három nagyobb csapást 
említett: elsőként a kamenyec-podolszkiji vérengzést, az ún. pre-holokausztot, amelynek 13-14 ezer zsidó esett 
áldozatul, a zsidó munkaszolgálatosok tragédiáját (35 ezer fő, a 2. magyar hadsereg veszteségének negyede), 
illetve az újvidéki vérengzéseket, amely során 800-1000 zsidót öltek meg. A történész rámutatott: az 1944-es 
deportálásoknak 430-440 ezer áldozata volt, nagyobbrészt a visszacsatolt országrészeken, illetve vidéken élő 
zsidóságot sújtotta, a trianoni Magyarországon élő 480 ezer zsidóból 190 ezer maradt.  

Botos János egyetemi tanár elmondta, hogy összesen 5450 millió pengőnyi zsidó vagyon veszett el 1944 és 1947 
között. A történész a zsidóság vagyonvesztéséről szóló előadásában egyebek mellett arról beszélt, hogy a 
magyar állam és a németek által elrabolt értékekre vonatkozó nemzetközi előírásoknak a világháború utáni 
magyar kormányok csak formailag tettek eleget, valójában azonban nem adták vissza a zsidó vagyont jogos 
tulajdonosaiknak. 

Szálasitól Dálnokiig 

A hatalomgyakorlás szempontjából kedvező helyzet fogadta Szálasi Ferencet a nyilas-hungarista hatalomátvétel 
pillanatában – emelte ki előadásában Kovács Zoltán András, az Alkotmányvédelmi Hivatal igazgatója, utalva arra, 
hogy egyfelől ekkor már érvényben volt a rendeleti kormányzás, lezajlottak a szükséges személycserék, a 
közigazgatásban meginduló változásokat pedig "csak" be kellett fejezni. A Sztójay-kormány korábban betiltotta a 
pártokat és zár alá vonta a vagyonukat, így a Nyilaskeresztes Párt maradt az egyedüli politikai erő, amely legális 
tevékenységet folytathatott az országban. 

A hatalom egyik sarokpontja a tervszerűség volt. A kormány első ülésére 1944. október 17-én került sor, itt 
elfogadták az 1945. január 1-ig a hungarista állam felépítéséhez elvégzendő feladatokat tartalmazó Országépítési 
tervet. Szálasi január 4-én rendelkezett a "nemzetvezető munkatörzsét alkotó nemzetpolitikai irodák" (előbb 11, 
majd 13) felállításáról. A nyilas hatalom célja az államvezérkar felállítása és a szakvezérkarok megalakítása lett 
volna, megszüntetve ezzel a minisztériumokat. 

A végrehajtó hatalom szerveinek a Dunántúlra való költöztetése, Budapest kiürítése már egy hónappal a 
hatalomátvétel után, 1944 decemberében megkezdődött. Míg a kormány több száz jogszabályt hozott a 
hatalomátvételt követően, a rendeletalkotási folyamat ekkor drasztikusan lelassult, a létszámhiánnyal küzdő 
közigazgatás kaotikussá vált, s februárban a hadműveleti kormánybiztosi rendszert is felszámolták – mondta el 
Kovács Zoltán András. 
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Szerencsés Károly, az ELTE egyetemi docense kiemelte, hogy bár 1944 őszén Magyarország kettős megszállás 
alatt volt, a történelmi példák azt mutatták, hogy ebből az apokaliptikus helyzetből is kellett lennie egy kiútnak. 
Kiugrásra semmilyen esély nem mutatkozott, az egyetlen esély az átállás volt. 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés is egy ilyen kísérlet volt. Moszkvában kezdtek el gondolkodni arról, hogy létre kell 
hozni egy másik parlamentet a Sopronban székelő törvényhozás helyett. A Moszkvában folyó tárgyalások három 
csoportra támaszkodhattak: az egyik a fegyverszüneti delegáció, a másik a Horthy Miklósnak engedelmeskedő 
tábornokok, a harmadik pedig a moszkvai kommunista magyar emigráció volt. 

Ezzel egy időben zajlott Churchill és Sztálin moszkvai találkozója. 1944. október 9-én Churchill Anthony Eden brit 
külügyminiszter társaságában tárgyalt Sztálinnal a háború utáni befolyási övezetekről. Churchill egy darab papírra 
felírta, hogyan képzeli a felosztást: hosszas alkudozás után Bulgária és Magyarország esetében a britek 
beleegyeztek a 80/20 százalékos arányba. Moszkva szándéka egyértelműen az volt, hogy serkentse az átállást - 
mondta el a történész. 

Mint azt Szerencsés Károly előadásában kiemelte: az Ideiglenes Nemzeti Kormány élén Vitéz lófő Dálnoki Miklós 
Béla volt, s vele szemben állt Szálasi Ferenc, a "bizonytalan származású, bizonytalan nemzetiségű, kiugrott 
őrnagy". Feltette a kérdést: sikerült-e megteremteni a tartós, demokratikus kibontakozás alapjait az Ideiglenes 
Nemzetgyűlésnek és az Ideiglenes Nemzeti Kormánynak? Sajnos nem, utalva arra, hogy Magyarország fél évre 
véres hadszíntér lett. Az összesen csupán 28 órát ülésező Ideiglenes Nemzetgyűlés összetétele "eklektikus" volt, 
választásokat nem tarthatott, legitimitása ezért nem volt elég erős, ráadásul olyan pártok alkották, amelyek sem 
céljaikban, sem működésükben nem voltak demokratikusak. 

Nem beszélünk a meger őszakolt magyar n őkről 

Pető Andrea egyetemi docens (CEU) a Szexuális erőszak és megszálló seregek a második világháborúban 
Magyarországon című előadásában elmondta: rendkívül nehéz a téma kutatása, mivel kevés forrás áll 
rendelkezésre, igaz, azokat – leszámítva a nem kutatható orosz levéltári forrásokat – már feldolgozták. Az előadó 
– minden módszertani hibája ellenére – fordulópontnak nevezte Krausz Tamás és Varga Éva Mária közös 
könyvének megjelenését, amely leszögezte, hogy a magyar megszálló csapatok is követtek el a civil nők ellen 
szexuális erőszakot, "olyan bűnöket, melyek büntetlenek maradtak". 

Mint azt Pető Andrea elmondta: azáltal, hogy a német hadsereg rövid ideig állomásozott Magyarország – egy 
szövetséges állam – területén, az maradt meg a kollektív emlékezetben, hogy a német katonák nem erőszakolták 
meg a nőket, ellentétben a Vörös Hadsereggel, amely már Magyarország felszabadításakor elvesztette e téren az 
emlékezetpolitikai háborút. 

A magyar nők ellen elkövetett szexuális erőszak egy többszörösen tabuizált kérdés maradt - fogalmazott a kutató, 
hozzátéve: kevés az írásos forrás, így közvetett forrásokból lehet következtetéseket levonni. A magyarországi 
közigazgatási jelentések, országosan a főispáni jelentések ugyan megemlítenek egyes eseteket, de önmagukban 
nem elegendőek a teljes kép megrajzolásához. 

Óvatosan kell bánnunk a népbíróságok ítéleteivel, de a Budapest Főváros Levéltárában fennmaradt tisztiorvosi, 
kórházi fondok szintén hézagosan informálnak. A fő források az interjúk, ám ezekkel az a probléma, hogy nem 
maguk a szexuális erőszakot elszenvedők az alanyok, ráadásul idővel egyre kevesebb esély van arra, hogy 
olyanok szólaljanak meg, akik átélték ezeket a borzalmakat. 

Pető Andrea figyelmeztetett: a szexuális erőszak áldozatainak számát erkölcsi és tudományos szempontból is 
nehéz megállapítani. Csak egy példát említve: mi van olyankor, amikor egy nőt egy este többen is 
megerőszakoltak? Szerinte ezért fordulhatott elő, hogy a témát feldolgozó, Skrabski Fruzsina rendezte, tavaly 
bemutatott filmben "80 ezertől 800 ezerig repkednek a számok". 

Szovjet "felszabadítás" vagy "birtokbavétel"? 

A harmincas évek második felében Magyarországról egy reakciós, fokozatosan fasizálódó állam meglehetősen 
differenciálatlan képe rögzült az oroszokban - mutatott rá a szovjet propagandát vizsgáló előadásában Kolontári 
Attila, a Kaposvári Egyetem egyetemi docense. Elmondta, hogy Rákosi Zoltánt 1938-ban például azért érték 
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retorziók, mert Rákosi Mátyás Moszkva szerint "fasiszta ügyvédekkel" folytatott levelezést. Ezen a képen tovább 
rontott háborús szerepvállalásunk. 

A szervezeti intézményi átfedések és az azonos ideológiai alap miatt nem nagyon lehetett elkülöníteni egymástól 
a moszkvai magyar kommunista emigráció és a szovjetek propagandáját - húzta alá a kutató. A magyar 
kommunista mozgalom vezetői időnként nem találták meg a hangnemet, ilyenkor a legfelsőbb szintről érkezett a 
beavatkozás. Rákosiék például illegális kommunista rádióadóban gondolkodtak, de Sztálin közbelépése miatt 
elálltak az ötlettől. Sőt Rákosi 1944-ben egy erősen kétértelmű programadó cikket is szeretett volna a Pravdában 
megjelentetni, ám azt Molotov végül nem hagyta jóvá. 

A front közeledtével a frontparancsnokságok szintjére terelődött át a propaganda. A Vörös Hadsereg magyar 
területre lépő parancsnoksága felhívások egész sorát tette közzé a polgári lakosság felé. Miként arra Kolontári 
Attila előadásában felhívta a figyelmet, a belső katonai dokumentumokban - ellentétben a lengyel és csehszlovák 
területekkel - nem olvasható a felszabadítás szó, mindig egy terület elfoglalásáról, birtokbavételéről beszélnek a 
szovjetek Magyarország esetében. 

A magyarországi fogyasztásra szánt kiadványokban a felszabadítás kifejezést használják, a társadalom széles 
rétegei azonban megszállásként, "második tatárjárásként" élték meg a valóságot, amit a magyar politikai vezetők 
időnként szóvá is tettek. Rákosi Dimitrovnak írt levelében erre panaszkodott, szerinte a Vörös Hadsereg 
Magyarországon állomásozó katonái károsan befolyásolják a kommunista párt magyarországi pozícióit - mondta 
el a történész. 

Moszkvában a Gyöngyösi János külügyminiszter vezette magyar küldöttség és a szövetséges nagyhatalmak 
nevében Vorosilov szovjet marsall 1945. január 20-án írta alá a magyar fegyverszüneti egyezményt. A kártérítést 
300 millió amerikai dollárban állapították meg, amelyet hat év alatt kellett törleszteni áruban, gépekben stb. A 
kártérítés összegéből 200 millió dollár a Szovjetuniót illetett meg, a Csehszlovákiának és Jugoszláviának járó 
kártérítés 100 millió dollár volt – kezdte előadását Földesi Margit. 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem kutatója kirívó eseteket említett: a "kártérítés" részeként leszerelték az 
összes, inzulint gyártó gépet, így a cukorbetegek ellátás nélkül maradtak. A szovjetek 200 ezer órát is kértek, de 
mivel a magyar ipar nem tudott svájci rugókat gyártani, így azokat előbb meg kellett venni Svájctól. Moszkva azt 
is előírta, hogy a nem dohányzó szovjet katonák részére 52 mázsa cukorkát szerezzen be a magyar kormány. 

A szovjetek ezenfelül havi 5 százalékos pönálét állapítottak meg a késedelmes szállításokért. A jóvátételben 
szerepelt a hadizsákmány fogalma is: bármit elvihettek, amire szükségük volt, így akár művészeti alkotásokat, a 
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bankok trezorjait is. Földesi Margit elmondta, hogy csak 1958-ra sikerült teljesítenünk a jóvátételt, a szovjeteknek 
150-180 millió dollár kártérítést fizettünk, s összesen 60 ezer ember dolgozott a jóvátételi kötelezettségeinken - 
60 ezer ember, akiknek a munkaereje hiányzott a romba döntött ország újjáépítésénél. 

MTI - mult-kor.hu 


