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A Bethlen István kormányf ő nevével fémjelzett id őszakot érdemesebb lenne Bethlen-
Horthy-kornak nevezni, mivel egyértelm űen az volt a rendszer csúcspontja - {...} 

{...} hangzott el a Horthy Miklós és Magyarország a két világháború között című, a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében a VERITAS Történetkutató Intézet által 
megrendezett pénteki konferencián. 

Boross nem tapasztalt antiszemitizmust 

Boross Péter volt miniszterelnök személyes anekdotákkal fűszerezett bevezető előadásában 
hangsúlyozta: az utókor ítélete szerint a Horthy-korszak a bűnök és nemzetrontás időszaka volt, de saját 
gyerekkori tapasztalata azt mondatja vele, nem igaz az a kép, amit az 1945 utáni történészek és a népi írók 
Horthy Miklósra és a korszakra ráragasztottak. 

Boross Péter felidézte: tízévesen 1938-ban a kőszegi katonaiskolában kezdett tanulni, édesapja egy nagybirtokon 
volt erdőmérnök, és ebben a közegben nem volt érezhető, hogy bárkit kirekesztettek volna. Összejárt a helyi 
katolikus, református és zsidó értelmiség, "elég markáns, derék összejövetelek voltak ezek" - emlékezett Boross 
Péter, hozzátéve: családja 1943-44 karácsonyán is vendégül látott zsidó ismerősöket. 

 

"Ahol én éltem, nem volt antiszemitizmus" - mondta Boross Péter. Azt nem tagadta, hogy voltak a korszakban 
antiszemita hangok, s hogy a "magyarság befogadó múltjához méltatlan bűnök" is történtek - ő is gyermekkori 
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barátait veszítette el a holokauszt során -, de a múlt átírásának szerinte nagyon szomorú következményei 
vannak, ezért úgy látja, hogy sokkal tárgyilagosabb képet kellene alkotnunk a Horthy-korszak egészéről. 

Boross Péter szerint az 1945 utáni politikai vezetést - amely azt hangoztatta, hogy a magyar múlt egy gyalázat, 
és tele van bűnökkel - tudatos nemzetvesztési szándék vezérelte. Horthyról szólva kifejtette: bár történtek bűnök, 
nem szabadna csak ezek alapján megítélni a korszakot. A volt kormányfő szerint Horthy nélkül nem kerülhetett 
volna sor a bethleni konszolidációra sem, s nagy érdeme, hogy Magyarországon stabil kormányzás volt ebben az 
időben. 

Nem tudott államférfi lenni 

Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója előadása elején leszögezte: ahogy a korszak, 
úgy Horthy Miklós pályafutása is vitatott. Horthy 1918. november elejéig haditengerésztisztként szolgált, ami 
rányomta bélyegét későbbi tevékenységére, de ezt nem negatív értelemben kell érteni, hangsúlyozta. A kitűnő, 
sokat látott, több nyelven beszélő tengerésztiszt Ferenc József szárnysegéde lett, mely idő alatt Horthy hatalmas 
tapasztalatra tett szert. IV. Károly - több, rangban felette álló sorhajókapitányt és tengernagyot megelőzve - 
később őt nevezte ki a császári és királyi flotta parancsnokává. 

Horthy életében tragikus pillanat következett be 1918 végén: a Monarchia elveszítette a háborút, majd IV. Károly 
utasítására átadta a délszláv nemzeti tanácsnak a flotta hajóit. Bár miután Károlyiék leszerelték, Horthy békésen 
élhetett volna visszavonulva kenderesi birtokán, nem ez történt: 1919-ben az ellenkormány hadügyminisztere lett, 
s megkezdte a Nemzeti Hadsereg szervezését, amelynek létszáma már augusztus végére 3500-ra nőtt - idézte 
fel. 

Szakály Sándor hangsúlyozta: 1919-20 körül a győztes nagyhatalmak jóindulata nélkül nem lehetett államfővé 
válni. Mint fogalmazott: az addig politikai múlttal nem rendelkező Horthyt, azaz egy katonát választott meg a 
Nemzetgyűlés 1920. március 1-jén ideiglenes kormányzóvá, mely ideiglenesség 24 éven át tartott. Horthy a bel- 
és a külpolitikától is távol tartotta magát, ezt rábízta miniszterelnökeire, közülük is kiemelkedik Bethlen István - 
fejtette ki Szakály Sándor, osztva Romsics Ignác megállapítását, miszerint érdemesebb lenne Horthy-Bethlen 
korszakról beszélni.  

Horthy - fejtette ki Szakály Sándor - nem bízott Hitlerben, s hazánk nem a nemzetiszocialista ideák iránti 
vonzódás miatt közeledett a Harmadik Birodalomhoz; Magyarország a németek oldalára sodródott, ami eleinte 
területi gyarapodásokkal járt. Ugyan később megtámadhattuk volna Csehszlovákiát, de a kormányzó nem ment 
bele ebbe, mondván, nem akar agresszor lenni - ezt a Führer sosem felejtette el neki, fogalmazott az előadó. 

A második világháborús hadba lépésről szólva Szakály Sándor elmondta: az volt a tét, hogy egy gyors német-
szovjet háborúban német győzelem esetén lemarad-e a területi osztozkodásnál Magyarország a románok és a 
szlovákok mögött, elbukva ezzel az esélyt Észak-Erdély visszaszerzésére. A Szovjetunió elleni hadba lépés bár 
jogszerű, erősen vitatható, és ezért is felelősséggel tartozik az államfő, mondta. 

Szakály Sándor szerint abban sincs konszenzus, hogy mit kellett volna tennie Horthynak 1944. március 19-én, a 
német megszállás után. Mint ismeretes, Horthy a lemondásról elmélkedett, de végül azzal sikerült maradásra 
bírni, hogy helyette a szélsőségesek fognak jönni, s majd lesz egy olyan pont, amikor vissza lehet szerezni 
elveszített szuverenitásunkat. 

Ezután jött el Magyarország történelmének egyik legtragikusabb időszaka, a 437 ezer magyarországi zsidó 
állampolgár deportálása. Horthy végül leállította a transzportokat, többek között ezért is fordulhatott elő, hogy a 
kormányzót nem nevezték háborús bűnösnek és nem végezték ki több, korabeli európai vezetőhöz hasonlóan. 
Szakály Sándor szerint Horthy naiv volt abban a tekintetben, hogy majd a nyugatiak felé lehet kilépni, ám 1944 
szeptemberére teljesen megváltozott a nemzetközi helyzet. "Nem járt sikerrel, és politikusból nem magasodott 
államférfivá" - fogalmazott. 

Apponyi vs. Horthy 

Anka László, a VERITAS tudományos segédmunkatársa Apponyi Albert életét ismertetve rámutatott: jóllehet 
Apponyit elsősorban politikusként ismerjük, a párizsi békekonferencia magyar delegátusának későbbi vezetője 
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nagy szervezőképességről tett tanúbizonyságot hosszú élete folyamán. Apponyit nagyfokú szociális érzékenység 
és humanizmus jellemezte, rajongott a zenéért, s a Zeneakadémia új épületének kapuit is ő nyitotta meg 
kultuszminiszterként. 

1889-ben az ellenzéki pártok élén vett részt az emlékezetes véderővitában, s a kiegyezésben biztosított nemzeti 
jogok érvényesítését követelve meghátrálásra késztette Tisza Kálmánt. A Ferenc József szemében egyre inkább 
megbízhatatlanná váló Apponyi a kiegyezés kritikájából vezette le programját - fogalmazott az előadó. 

Anka László utalt arra, hogy a Lex Apponyi-féle nemzetiségi törvény (amely kimondta, hogy minden iskolában, 
attól függetlenül, hogy állami vagy sem, tanítani kell a magyar nyelvet) kapcsán Apponyi felelőssége is felvethető 
oly módon, hogy ez a lépés is kikövezte az utat Trianonhoz. Ezt a források szerint a politikus egyszer elismerte, 
máskor tagadta. 

A történész elmondta, hogy Apponyi - aki az 1890-es években a pacifista nemzetközi mozgalom híve lett - 
humanista felfogása az első világháború kitörését követően megváltozott, a politikus támogatta a korlátlan 
tengeralattjáró-hadviselést, és síkraszállt a német szövetség mellett. Az őszirózsás forradalom és 
Tanácsköztársaság idején igyekezett együttműködni Károlyival és a kommunistákkal, de ezt később igyekezett 
elfelejteni. 

Apponyi elvállalta a párizsi békedelegáció vezetését, híres beszéde pedig a revizionizmus ideológiai alapját 
képezte. 1919 őszén aktivizálta magát, neve miniszterelnökként is felvetődött, de hamar kiderült, hogy a 
tényleges hatalom Horthy és hívei kezében összpontosult. A kormányzóválasztás előtt a megkeresést 
visszautasította, beállt Horthy mögé, s bár nem jelölték, 7 szavazatot így is kapott a szavazáson. Apponyi a 
Horthy-korban a legitimisták élére állt, de megbízatásai (Interparlamentáris Unió, Népszövetség) sokszor külföldre 
szólították, így a belpolitikai vitákból kimaradt. 

A magyar "gazdasági csoda" 

Az első világháború pusztításai, a Tanácsköztársaság kisajátításai és a 28 ezer vagonnyi, hadizsákmányként 
elvitt áru miatt hazánk sokkal nagyobb gazdasági veszteséget szenvedett az utolsó békeévhez viszonyítva, mint 
a többi szövetséges ország - mondta Kádár Béla akadémikus a két világháború közötti magyar gazdaság 
helyzetét ismertetve. Mint felidézte: Trianon nemcsak hatalmas terület-és népességveszteséggel járt, hanem 
súlyos térszerkezeti, munkamegosztási torzulásokat is okozott. A jelentős vidéki alközpontok - mint Pozsony, 
Kassa, Temesvár - elcsatolását követően 60-70 ezres városok maradtak a trianoni Magyarország területén, 
hazánk elvesztette a Monarchia piacait, és nyersanyagfüggőség állt be. 

A helyzet tragikus jellege teljesen egyértelmű volt a politikai vezetésnek, abban nem volt vita, melyek a főbb 
célok: ki kellett alakítani az új állam kereteit, intézményeit, meg kellett fékezni az inflációt, újraindítani a 
gazdaságot és újjászervezni a külgazdasági kapcsolatokat. A vita csak abban volt, hogy mindezt milyen 
forrásokból lehet finanszírozni. Az első Teleki-kormány úgy látta, hogy önerőre kell támaszkodni, a fő forrásnak 
az adóemelést és az egyszeri, 5-20 százalékos vagyondézsma kivetését tekintette, de az ötlet a vagyonos réteg 
széleskörű ellenállásán megbukott. 

Bethlen István abból a feltételezésből indult ki, hogy elkerülhetetlen a külső erőforrásra való támaszkodás. A 
kormány igyekezett a belső tömegbázist szélesíteni (együttműködés a kisgazdákkal, Bethlen-Peyer paktum, 
földreform), majd többlépcsős programba kezdett. A pénzhiány enyhítésére a bankóprés eszközéhez nyúlt, ami 
ugyan a lakosságnak szenvedést hozott, de ösztönözte a külföldi beruházásokat, az angol és amerikai tőke ekkor 
jutott jelentős tőketulajdonhoz Magyarországon, majd létrejöttek azok a hatékony, exportorientált vállalatok, 
amelyek évtizedekre a magyar gazdaság zászlóshajói lettek. 

Bethlen második lépésben adót emelt: a 7 kulcsos, progresszív, 1-40 százalékos adót a nemzeti bajtársiasság és 
a keresztény szolidaritás jegyében vezették be - fejtette ki Kádár Béla, aki szerint a kormányfő ezzel bizonyos 
nemzeti, lelki békét teremtett meg. A harmadik lépcsőfokot a népszövetségi kölcsön megszerzése jelentette, 
amely lehetővé tette a belső önellátás mértékének növekedését. Ennek eredményeként 1924-re sikerült 
megfékezni az inflációt. 

A magyar költségvetés 1925-re került egyensúlyba, egy évvel később pedig a kivitel megnégyszereződött. A 
nemzeti összjövedelem végül 1927-re érte el az utolsó békeév szintjét. Magyarország gazdasága ezekben az 



 SA J T Ó M E G J E L E N É S E K  A R C H Í V U M A  

 
FORRÁS: 
http://www.flagmagazin.hu/magyar_millenium/lett_volnae_bethleni_konszolid
acio_horthy_nelkul 

 

4 
KÖZZÉTÉVE: 2014. december 10. FLAG Magazin 

években 7 százalékkal bővült - mondta el Kádár Béla, megemlítve, hogy míg ugyanezt a gazdasági teljesítményt 
az ötvenes években az NSZK és Olaszország esetében csodaként emlegették, addig Magyarországgal 
összefüggésben nem hangoztak el ilyen dicsérő szavak. 

Ebben az 1929-ben az Egyesült Államokból kiinduló, ám a legnagyobb károkat Európa országaiban okozó 
gazdasági válság okozott törést. Bethlen nem ismerte fel a liberális gazdasági rend összeomlását; az a hit, hogy 
a piacok önszabályozó rendszere mindent megold, szertefoszlott. A Bethlent váltó Károlyi Gyula ugyan 
próbálkozott ortodox módszerekkel, de széleskörű ellenállásba ütközött. 

Gömbös érzékelte, hogy bizonyos tekintetben korszakváltás van, és meghirdette 95 pontos nemzeti 
munkaprogramját, amely a gazdaságtörténet első átfogó, ún. holisztikus programja volt. Ez két pilléren nyugodott: 
egyrészt a kötött devizagazdálkodáson, amely azt jelentette, hogy a pengő átválthatósága korlátozottá vált, 
továbbá sor került a külgazdasági kapcsolatok átszervezésére, a kétoldalú megállapodásokban megjelentek a 
klíring számlák, vámot emeltek és bevezették a felárrendszert - fejtette ki az előadó. 

A gazdasági világválságot Magyarország hat év alatt élte túl. Horthy kormányzóvá választása, 1920 és a győri 
program meghirdetése, 1938 között a magyar nemzeti jövedelem megkétszereződött, ami figyelemre méltó tett 
volt. Az akadémikus kiemelte: abban a történészek kivétel nélkül egyetértenek, hogy két területen, a gazdasági 
teljesítményt és az oktatást tekintve Magyarország sikeres volt ebben az időben. 

Volt-e alternatívája a magyar külpolitikának? 

Sáringer János, a VERITAS tudományos főmunkatársa a két világháború közötti külpolitikát és diplomáciát 
bemutató előadásában Pritz Pál megállapításait idézve elmondta: a magyar külpolitikának nem létezett 
alternatívája, kényszerpályán mozgott, a mozgástér szűkült, a vezetés a nagyhatalmak kegyeiért való 
versengésen túl nem tehetett többet. 

A nyitás látványos jele a Népszövetségbe való felvétel kérelmezése volt 1922-ben, ami indokolt, elkerülhetetlen 
volt - mint arra korábban Romsics Ignác is rámutatott, Bethlen, ha akart, sem tehetett volna mást. Sáringer János 
szerint Magyarország Trianon után sokáig őrizte birodalmi attitűdjeit, a külpolitikai korlátokat pedig nem csak 
Trianon sokkja jelentette, az elit hozzáállásán is sok múlott. 

Első külpolitikai sikerünket az 1921. októberi velencei konferencia jelentette, ahol a kormány képviselői 
kiharcolták, hogy Sopron és a környékén fekvő nyolc falu népszavazás útján dönthessen hovatartozásáról. A 
húszas évek második felében a nemzetközi mozgástér is tágult - ekkor több bilaterális szerződés megkötésére 
kerül sor -, s fontos állomás volt a gazdasági és katonai ellenőrzés megszüntetése. 

Ahogy arra előadásában Sáringer János is utalt, a magyar külpolitikát a korszakban a revizionizmus kérdése 
határozta meg. A magyar beilleszkedés feladásának nyitányát az 1927-es olasz-magyar barátsági szerződés 
létrejötte jelentette, 1938 novemberében pedig már kétségtelenné vált, hogy a további revízióhoz a német 
támogatás elengedhetetlen, ám azt Németország csak korlátozott mértékben volt hajlandó teljesíteni. 


