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Az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek, mint az új demokratikus hatalom 
alapjának és legfelsőbb államhatalmi szervének a létrejöttével, s az 
általa megalkotott Ideiglenes Nemzeti Kormány működésének megin
dulásával teljessé váltak a központi felelős államszervezetre vonatkozó 
igények és a feltételek is ahhoz, hogy Magyarország döntő lépéseket 
tehessen a hitlerista Németországtól való elszakadásra és az antifasiszta 
koalíció oldalára történő átállásra. E lépésekhez mind a nemzetgyűlés 
állami programot nyújtó „Szózat"-a, mind az ideiglenes kormány fel
hatalmazását is jelentő „Nyilatkozat"-a minden törvényes jogalapot és 
részletes feladatmegjelölést megadott. 

Mindkét dokumentum a legelső feladatok közé sorolta ezeket a teen
dőket. A „Szózat"-ban, még mint célkitűzés, így fogalmazódott meg 
1944. december 21-én a legfontosabb három teendő: „Szakítani kell 
a hitlerista Németországgal! Fegyverszünetet kell kötni a győztes szö
vetséges hata lmakkal . . ." és „álljon talpra a nemzet szent szabadság
harcra a német elnyomók ellen!"1 A kormánynak, mint végrehajtó 
szervnek az első, december 22-i ,,Nyilatkozat"-a messzebb ment az első 
kérdésben: „Az ideiglenes kormány egyszer s mindenkorra szakít az 
országot évszázadokon át leigázó német elnyomókkal és a német szö
vetséggel . . . " A többieket a kormány is csak mint programot, gyorsan 
elérendő célokat fogalmazta meg: „ . . . az ideiglenes kormány legsür
gősebb feladatának tekinti, hogy haladéktalanul fegyverszünetet kössön 
a Szovjetunióval és mindazokkal a szabadságszerető országokkal, ame
lyekkel Magyarország hadiállapotban van. . . . vállalja azoknak az 
anyagi károknak a jóvátételét, amelyeket Magyarország a Szovjetunió 
és a szomszéd népek ellen folytatott háborújával okozott." Továbbá 
célul tűzte ki, hogy az ország minden erejét és erőforrását mozgósítsa 
a szövetségesek oldalán a német—nyilas megszállók ellen függetlenségi 
és szabadságharcra.2 

A legfontosabb államhatalmi — a törvényhozói és végrehajtói — 

1 Ideiglenes Nemzetgyűlés (a tovább iakban — Id. Ngy.) Naplója . Hiteles k iadás . 1946. 9— 
10. o . ; Népújság, 1944. december 24. 1. o. Megjelent n y o m t a t á s b a n : Fe lszabadulás . 1944. szep
t ember 26—1945. ápri l is 4. D o k u m e n t u m o k . Budapes t , 1955. 202—204. o. 

2 Id. Ngy. Naplója . . . 23—24. o. 
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szerveknek ezek az első, az ország átállítását célzó, hivatalos megnyi
latkozásai — először, úgy tűnik — minden vonatkozásban megfeleltek 
mind a célok kitűzését, mind pedig a foganatosított döntéseket illetően. 
A célokat a fenti szervek valóban helyesen szabták meg, azok minden 
vonatkozásban jól szolgálták a honmentés feladatait. Végre egyértelmű 
és határozott programmá vált ekkor az átállás. A foganatosított dönté
seket illetően azonban a kormány, a legfelsőbb végrehajtó szerv nyi
latkozatában már több problémát találunk. Különösen szembetűnőek 
ezek, ha összehasonlítjuk az átálló román, finn, vagy az új bolgár kor
mány első megnyilatkozásaival. 

Romániában az 1944. augusztus 23-i fordulattal kapcsolatos első nyi
latkozatok, mind a király aznap esti, 22 órai kiáltványa, mind pedig az 
új, a Sanatescu-kormány azt követően kiadott nyilatkozata határozot
tan és egyértelműen bejelentették, hogy Románia kilépett a német szö
vetségben folytatott háborúból és átállt a szövetségesek oldalára. Ezzel 
együtt kérte a fegyverszünet megkötését. A Németországnak szóló 
hadüzenetre is — a királyi udvar és a kormány jobboldali szárnyának 
a szabad német elvonulást biztosítani szándékozó machinációja ellenére, 
annak kudarca után és a baloldali erők határozott fellépésére — már 
1944. augusztus 24-én sor került!3 Ezt a gyors és határozott román ál
lásfoglalást és fellépést mind az 1944. szeptember 13-án aláírt fegy
verszüneti egyezmény, mind pedig a Romániával kötött békeszerződés 
feltüntette és kellőképpen értékelte.4 

A szovjet előzetes feltételeket elfogadó finn kormány e feltételek 
egyikeként, 1944. szeptember 4-én jelentette be, hogy megszakította a 
kapcsolatokat Németországgal és kilép a vele együtt folytatott háború
ból. E napon szüntették meg finn részről a harctevékenységet, és for
dult a kormány hivatalosan is fegyverszüneti egyezményért Moszkvá
hoz, amelyet szeptember 19-én írtak alá.5 A katonai helyzet nem köve
telte meg, hogy Finnországtól a szovjet kormány hadüzenetet is kí
vánjon Németország ellen, ezért arra csak a finn belpolitikai helyzet 
balratolódása után, 1945. március 1-én került sor! 

Bulgáriában szintén — mint Horthy ék számára 1944. októberében 
— még a cári kormánynak jelölte meg előzetes feltételként a szovjet 
kormány, a nyugati hatalmakkal együttműködve, hogy szakítson Né
metországgal és üzenjen neki hadat. Pár napos huzavona után, szep
tember 7-én, a cári bolgár kormány megszakította kapcsolatait Hitle
rékkel, és hogy magát mentse, 8-án végül hadat is üzent Németország
nak. Ez azonban már nem segített rajta, mivel szeptember 9-én a fegy
veres felkelés elsöpörte. Az új, népi demokratikus kormány rögtön 
megerősítette a hitleri Németországgal való szakítást és a hadüzene
tet is. Ezután kérte és kapta meg a kormány a fegyverszüneti tár
gyalások lehetőségét, amelyek eredményeként 1944. október 28-án alá-

3 Vnyesnyaja polityika Szovjetszkovo Szojuza v period Otyecsesztvennoj vojnü. 2. köt. 
Moszkva, 1946. 172—176. o. és 542. o. ; Foreign Relations of the United States. Diplomatic Pa
pers. 1944. IV. köt. Európa. Washington, 1966. 191—192. és 206—207. o.; Románia hozzájárulása 
a fasizmus felett aratott győzelemhez. Bukarest, 1965. 7—31. o. 

4 Lásd: Orosz—román fegyverszüneti egyezmény. Kolozsvár, 1955. Józsa Béla Athenaeum 
kiad., és Contributia Rominiei la razboiul antihitlerist. Bucuresti, 1958. 

5 Vnyesnyaja polityika . . . 2. köt. 184—185. o. és 214—220. o. 
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írták az antifasiszta nagyhatalmak Bulgáriával a fegyverszüneti egyez
ményt.6 

Mint látható, a többi kis — Németországgal volt szövetséges — or
szág nemcsak Horthyéknál, hanem még az ideiglenes kormánynál is 
valamivel határozottabban és teljesebb döntéseket nyújtó nyilatkozat
tal kezdte meg a fasiszta koalícióból való kiválását. Első megnyilatko
zásaikban már benne foglaltatott az egyértelmű szakítás a német szö
vetséggel és annak háborújával, s a hadüzenet vagy azokkal együtt, 
vagy azt rövidesen követve történt. A magyar ideiglenes kormány de
cember 22-i nyilatkozatában ugyan benne van, hogy a kormány „sza
kít" a német szövetséggel, de ez részben folyamatnak, s ezáltal hatá
rozatlannak tűnőén fogalmazódott meg, másrészt pedig nem konkrétan 
Hitler Németországáról volt szó a mondatban, hanem elvontan, a tör
téneti múltba veszően, „német elnyomókról". Éppen ezért szinte magá
tól értetődik, hogy az ideiglenes magyar kormánynak ezt a nyilatko
zatát hivatalosan nem tekinthették a nagyhatalmak olyannak, amellyel 
Magyarország már hadat is üzent volna Németországnak, vagy akár 
csak szakított volna a fasiszta szövetséggel ! 

Elismerten is minderre csak azután került sor, amikor e lépések 
határozott megtételére a szovjet kormány néhány nap múlva, mint lát
ni fogjuk, felhívta a figyelmet Debrecenben. Vagyis, csak egy hét el
teltével, 1944. december 28-án, amikor a kormány a Németországgal 
való egyértelmű szakítással együtt a hadüzenetet is deklarálta. A né
met szövetségből és háborúból való magyar kilépésnek és a hadüzenet
nek így ez a nap lett a hivatalos dátuma, amelyet a későbbi nemzetközi 
szerződésekben feltüntettek.7 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány létrejötte és a Németországgal való 
szakítás, valamint a neki szóló hadüzenet bekövetkezése közötti több 
napos késés önmagában nem bír különösebb jelentőséggel. Ezt még, a 
sietségen túl, annak a számlájára is lehetne írni, hogy a leendő kor
mánynyilatkozatot már a hónap elején elkészítették, és azután azon 
már semmit sem változtatott a dezignált kormány. Ugyanakkor a Né
metországgal való szakításnak és a hadüzenetnek a kormány meg
alakulása utáni napokban bekövetkezett sorsa bizonyos magyarázatot 
rejt magában arra vonatkozóan is, hogy miért nem történt több al
kotó kezdeményezés legalább a kormány létrehozása, hivatalba lépése 
után a fenti, legfőbb kérdésekben. Vagyis, hogy miért nem történt meg 
már a kormány megalakulásával és első megnyilatkozásával együtt — 
magyar kezdeményezésre és határozott intézkedésre — a szakítás Né
metországgal és a neki szóló hadüzenet meghozatala is. Ehhez és a 
bekövetkezett tényleges tettek bemutatásához sorra kell vennünk a kor
mánynak a szóban forgó kérdésekben kifejtett tevékenységét. 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány már megválasztása napján, 1944. 

6 Uo. 200—201. és 284—292. o. ; A Nagy Honvédő Hábo r ú Tör téne te . 4. köt . Budapes t , 1966 
253. o. 

7 Lásd pl . a magya r békeszerződést . A pár izs i m a g y a r békeszerződés m a g y a r á z a t a . Bu
dapest , 1947.. 7. o. Megjelent m é g : Magyar—szovjet kapcso la tok 1945—1948. D o k u m e n t u m o k . 
A Magyar Népköz tá rsaság Külügymin i sz té r iuma és a Szovjetunió Külügymin i sz t é r iuma 
Kiadása . 168. és köv. o. 
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december 22-én este, puhatolózó tanácskozást folytatott a Debrecenben 
levő felelős szovjet személyekkel arra vonatkozóan, hogy a kormány 
megalakulásáról, kül- és katonapolitikai célkitűzéseiről, a megteendő 
lépésekről milyen módon és formában tájékoztassa a nagyhatalmakat, 
illetve hogyan induljon el. Ezek során alakult ki az az álláspont, hogy 
a kormány döntéseit, fegyverszüneti óhaját hivatalos írásbeli közlés 
vagy kérés formájában kell helyi képviselői útján a szovjet kor
mány tudomására hozni. Erre a másnapi minisztertanácsi ülésen több
ször történt utalás.8 

Ezután a lendületes nekikészülés után, úgy gondolná még a külső 
szemlélő is, hogy az első kormányülés saját kezdeményezésére és teljes 
felelősséget vállalva már meg is hozta elhatározó döntéseit valamennyi 
fő kül- és katonapolitikai kérdésben. A minisztertanács első ülésének a 
jegyzőkönyve azonban nem támasztja alá ezt az elvárást, amelyet 
egyébként mind az általános körülmények, mind pedig legégetőbb 
nemzeti létkérdéseink már jó ideje nemcsak szükségessé, hanem egye
nesen elkerülhetetlenné is tettek. 

A december 23-án fél 11-től fél kettőig tartó első minisztertanácsi 
ülésen a miniszterelnök, megnyitó és üdvözlő szavai után, a feladatok 
számbavételével indította meg a munkát. „Legsürgősebb ezek között 
— idézzük szó szerint Miklós Béla szavait a jegyzőkönyvből — a szov
jet kormánynak a kormány megalakulását bejelenteni és annak el
ismerését kérni." Javasolta, hogy erről a külügyminiszter állítson össze 
egy megfelelő dokumentumot és Szuszajkov vezérezredesnek átadva 
jutassa el Moszkvába. ,,Azután következik a fegyverszünet megköté
sére vonatkozó elvi kérdés eldöntése . . . Tudom, hogy a szovjet kor
mány is nagy súlyt helyez arra, hogy a fenti kérdések mielőbb ren
deződjenek. Természetesnek tartom, hogy a fegyverszünettel egyidejű
leg a hadsereg felállításának kérdése és a hadüzenet a németek ellen 
ugyancsak rendeződjék." Indítványozta még a miniszterelnök: a fegy
verszüneti küldöttségbe jelöljenek több személyt, hogy a szovjet kor
mány közülük választhassa ki a neki megfelelőeket.9 

A kormány ülésén részt vevő Balogh páter szerint ekkor még Nagy 
Imre, Gyöngyösi János és Vörös János neve vetődött fel, illetve ezek 
mellett döntöttek. ,,Nagy Imrére azért esett a választás — írta neve
zett a szerző kérdésére —, mert jól tudott oroszul, amit úgy ítéltek 
meg, hogy nagyon jó lesz a bizottságban."10 Vörös János naplója vi
szont azt tartalmazza a fegyverszüneti küldöttségre vonatkozó 23-i 
minisztertanácsi döntésre hivatkozva, hogy a „Moszkvába küldendő 
fegyverszüneti delegáció elnökségével bíztak meg."11 Az egyébként 

8 Miniszter tanács T i tkársága I ra t t á ra . Miniszter tanácsi J egyzőkönyvek 1944/1945. Az Ideig
lenes Nemzet i K o r m á n y 1944. december 23-i ü lésének jegyzőkönyve , (a tovább iakban — 
Id. NK. j k v . . .) A december 21 -i t anácskozásra h ivatkozik Teleki Géza is! Lásd : Dr. Teleki 
Géza: A moszkvai fegyverszüneti t á rgya lások . H í r ü n k a nagyvi lágban . V. évf. 8. sz. Wa
shington, 1955. 5. o. 

9 Uo. 
10 Dr. Balogh Is tván 1972. m á j u s 2-i í rásbeli válasza a szerző ké rdésé re (a szerző b i r to 

kában) . 
11 Hadtör téne lmi Levéltár . Vörös Tibor Naplója arról , hogy hol já r t , k ikkel és miről 

tá rgyal t Vörös János , (a t ovább iakban — HL Vörös Naplója) 1944. december 23-i bejegyzés. 
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igen tömören és röviden összefoglalt hivatalos minisztertanácsi jegy
zőkönyvben az egyes személyekre vonatkozó fenti adatok nem talál
hatók. Viszont azok valószínűsége nem kizárt, sőt, a küldöttségre vo
natkozó, még a végleges összetétel kialakulása előtti egyéb elképzelése
ket más visszaemlékezések is érintenek. 

A miniszterelnök előterjesztéseiről, javaslatairól a miniszterek között 
nyomban élénk vita alakult ki, amely már jelezte, hogy a kormány 
egy-két jobboldali tagja igyekezett visszafogni a kezdeményező tevé
kenységet, lendületet. A miniszterelnöki javaslat ugyan minden lénye
ges kérdést tartalmazott, de indoklásai és a belőle kicsengő elhúzódó, 
lassú ütem nem elégítette ki a kormány tagjainak egy részét. Nagy 
Imre egyrészt a fegyverszünet azonnali megkötését követelte, másrészt 
pedig bírálta Miklós Bélát, hogy nem azért szükséges annak a meg
kötése, mert az oroszok sürgetik, hanem ,,ki akarom emelni — mon
dotta —, hogy a fegyverszünet megkötésére nekünk van szükségünk . . . 
A fegyverszünet nekünk kell, a mi elhatározásunkból kell folynia, s 
ezért a minisztertanács ezt azonnal határozza e l . . . " E kérdést a ne
vezett miniszter olyan fontosnak tartotta, hogy a már legépelt és hoz
zászólását csonkán visszaadó jegyzőkönyvben kézírással helyesbítést 
eszközölt annak szokásos utólagos aláírásakor. A beírt helyesbítés a 
következő: „helytelen a dolgot úgy beállítani, mintha a fegyverszünet 
megkötésére azért lenne szükség, mert az oroszok erősek és azt kö
vetelik". A delegáció összeállítását illetően Nagy azt javasolta, hogy 
előzetesen kellene a szovjet féllel a személyi kérdésekben konzultálni.12 

Faraghó Gábor nem tartotta szükségesnek a kormány megalakulásá
nak bejelentésén túl külön kérni annak az elismerését is. Szerinte 
ugyanis, amennyiben a nagyhatalmak az ideiglenes kormánnyal a fegy
verszünet megkötéséről tárgyalásba kezdenek, ez a kormány elismeré
sét is jelenti. Ehelyett Faraghó és Nagy miniszterek együtt azt java
solták, hogy a szóban forgó jegyzékbe a kormány megalakulását, a 
fegyverszünet kérését és a hadüzenetet kellene belefoglalni!13 

A miniszterelnök ezt követően megpróbálta a vitát összefoglalni és a 
következő állásponttal lezárni: „Tehát a kormány megalakulását be
jelenteni, hivatkozva a nemzetgyűléstől kapott felhatalmazásra és egy
ben a fegyverszünetet is fogjuk kérni." Ez az álláspont azonban újabb 
vitát váltott ki. Gyöngyösi külügyminiszter is amellett foglalt állást, 
hogy ,,ne csak a békés szándékot, hanem a fegyverrel való részvéteit 
is domborítsuk ki." Erre viszont Teleki Géza próbálta a miniszterelnök 
álláspontját újabb érvekkel védelmezni. ,,Az előzetes fegyverszüneti 
szerződésben már szerepelt a fegyverrel való részvétel — hangoztatta 
—, tehát a fegyverszünet megkötésével gyakorlatilag már a részvételt 
is kifejeztük." Ezek után Nagy Imre és Faraghó Gábor, a szovjet kor
mánynak küldendő jegyzékben szereplő témákat újra felvetve, is
métlik, hogy ,,me g alakulás, a fegyverszünet kötés, a honvédség meg
alakítása s egyben annak a németek ellen váló fegyveres fellépése 
veendő fel."Uí 

12 Id. NK. 1944. december 23-i ü lésének jkv-e . 
13 Uo. 
14 Uo. 
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A jegyzőkönyvben lefektetettekből megítélhetően az elég éles vita 
és eltérő célú s módszerű álláspontok után Miklós Béla kérte a külügy
minisztert, hogy az elhangzottak szellemében készítse el a szovjet kor
mánynak szóló jegyzék szövegét. Gyöngyösi János azonnal hozzákez
dett a dokumentum megírásához. Ezalatt a kormány ugyan más — 
alább tárgyalásra kerülő — kérdések megvitatásához látott, de a kész 
szöveg meghallgatására és jóváhagyására annak összeállítása után rög
tön visszatért. 

A külügyminiszter által beterjesztett jegyzéket a kormány változ
tatás nélkül azonnal el is fogadta. A dokumentum első felében tájé
koztatta a szovjet kormányt, hogy demokratikus alapon, széles nemzeti 
egységre támaszkodva Debrecenben létrejött a magyar nép egyetlen 
törvényes képviseleti szerve, Magyarország Ideiglenes Nemzetgyűlése, 
amely ideiglenes kormányt is alakított. ,,Az Ideiglenes Nemzeti Kor
mány legsürgősebb feladatának tekinti — olvashatjuk szó szerint to
vább —, hogy szakít az eddigi német szövetséggel és haladéktalanul 
fegyverszünetet köt a Szovjetunióval s a vele szövetséges hatalmakkal, 
amelyekkel Magyarország hadiállapotban van." Ehhez kérte a kormány 
a továbbiakban, hogy közöljék vele a fegyverszüneti feltételeket. 
Mindezeket követően a jegyzék kitért a vitában felvetett másik két fő 
kérdésre is, a hadüzenetre és az antifasiszta háborúba történő magyar 
bekapcsolódásra, de azokat nem határozatként, mint befejezett tényt 
hozta a szovjet kormány tudomására — ahogyan azt pl. a román, vagy 
a bolgár átálló kormány tette —, hanem feltételes megfogalmazásban, 
mint szándékot. „Szükségesnek tartja azonban az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány már most kifejezésre juttatni a magyar népnek azt az el
tökélt szándékát — folytatódott a jegyzék —, hogy hadat üzen Német
országnak s a Szovjetunió hadseregével és a többi demokratikus nem
zettel együtt fegyveres erővel óhajt hozzájárulni a hitlerizmus meg
semmisítéséhez és jóvá akarja tenni azokat a hibákat, melyeket az 
előző kormányok a Szovjetunió és más szabadságszerető népek ellen 
elkövettek. 

Debrecen, 1944. évi december hó 23." | :> (Kiemelés — K. M.). 
Az ideiglenes magyar kormánynak az első hivatalos külpolitikai lé

pése tehát követte a „Nyilatkozat" nem egyértelműen határozott hang
ját. Sőt, a feltételes megfogalmazás a kormány tagjainak a szóban 
forgó kérdésekben vallott eltérő nézetei közötti kompromisszumot tük
rözi. Vagyis, már ennél az első lépésnél látszott, hogy a volt horthysta 
politikusok és katonatisztek egy részére is kiterjedő németellenes ösz-

15 Uo. A jegyzék magyar nyelvű fogalmazványa a 23-i jkv-höz van csatolva. Megjelent 
még magyarul: Felszabadulás. . . id. dok. 209—210. o.; Magyar—szovjet kapcsolatok. . . id. 
dok. 22. o. (E helyen azonban — minden valószínűség szerint a kétszeri fordítás miatt, ma
gyarról—oroszra 1944-ben és vissza az idézett kötet kiadásakor — a jegyzék feltételes meg
fogalmazása, a jövőt, a szándékot és óhajt kifejező értelme nem kísérhető nyomon vilá
gosan és egyértelműen. Pedig a magyar kormány közölt álláspontját 1944. december végén 
Moszkvában is még csak célnak és szándéknak fogták fel. Ezt bizonyítja a következő: a 
szovjet külügyminisztérium 1944. december 27-én tájékoztatta az USA és Anglia moszkvai 
képviselőit a magyarországi helyzetről, melynek során „Molotov röviden összefoglalta a leg
frissebb magyarországi eseményeket és közölte, hogy az Ideiglenes Kormány kifejezésre 
juttatta azt a szándékát, hogy szakít a németekkel és hadat üzen Németországnak." Foreign 
Relations . . . 1944. i. m. III. köt. 940. o. Harriman nagykövet 1944. december 28-i jelentése a 
külügyminiszternek Washingtonba. 
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szefogásnak nemcsak várható pozitívumai vannak, hanem azonnal je
lentkeznek a negatívumai is. Itt elsősorban abban, hogy a kormány 
nem tudta — a miniszterek egy része miatt — azonnal maximálisan 
kihasználni az ország számára a helyzetben rejlő lehetőségeket és elő
nyöket. 

A jóváhagyott jegyzéket az ekkorra tisztázódott fegyverszüneti dele
gáció tagjai nevével együtt a külügyminiszter 1944. december 24-én 
adta át Debrecenben G. M. Puskinnak, a szovjet kormány magyaror
szági meghatalmazottja politikai tanácsadójának és I. Z. Szuszajkov 
vezérezredesnek, a 2. Ukrán Front haditanácsa tagjának.16 

A fegyverszüneti küldöttség tagjaira vonatkozó végleges kormány
állásfoglalás csak 23-án este, az újabb konzultációk eredményeként ala
kult ki. Erről dr. Balogh István, a küldöttség egyik volt tagja, a követ
kezőként tájékoztatott. „1944. december 23-án este, vacsora után, a 
szovjetek által bemutatott filmelőadásról hívtak ki a mellettem ülő 
Erdei miniszterrel együtt, azért, hogy a miniszertanácsnak újra össze 
kell ülni egy kérdés eldöntésére. Ugyanis délelőtt úgy döntött a mi
nisztertanács, hogy a fegyverszünetet kérő bizottság tagjai Nagy Imre, 
Vörös János és Gyöngyösi János miniszterek lesznek . . . Közben azon
ban felmerült, hogy mégse menjen bizottsági tagként egy kommunista, 
főleg olyan, aki Szovjetunióból jött haza. Helyette javasoltak engem, 
aki nemcsak más demokratikus pártnak, a kisgazdapártnak a tagja, 
hanem még hozzá pap is. Ebben döntöttünk 23-án este."17 így tehát 
az ideiglenes kormány fegyverszüneti küldöttségének a tagjai Balogh 
István, Gyöngyösi János és Vörös János lettek. 

Az ideiglenes kormány fegyverszüneti küldöttsége, hasonlóan ahhoz 
a hatalomhoz, amelyet képviselt, minden vonatkozásban teljesen új 
volt. Annak, mint később látni fogjuk, semmi kapcsolata nem volt sem 
jogi, sem gyakorlati vonatkozásban sem idehaza, sem pedig az anti
fasiszta nagyhatalmak politikájában a korábbi horthysta fegyverszüneti 
küldöttséggel, vagy az az által aláírt, de soha nem teljesített „elő
zetes" fegyverszüneti feltételekkel. 

A kormány első ülése a vizsgálandó fő kérdéseink szempontjából 
még egy igen fontos problémával foglalkozott, az új magyar hadsereg 
felállításának a kérdésével. Vörös honvédelmi miniszter, hivatkozva 
Szuszajkov tábornokkal folytatott többszöri előző megbeszéléseire, elő
adta: el kell érni, hogy először legalább egy hadosztályt nagyon gyor
san felállítsanak és azonnal be is vessenek a német—nyilas erők elleni 
harcba. Erre, húzta alá, különösen és elsősorban politikailag és de
monstrációs okokból lenne nagyon nagy szükség. Ezt követően újabb 
hadosztályok is jöhetnének. 

Vörös vezérezredes az új hadsereg felállításánál mindenek előtt a 
szovjet fogságba került magyar katonákra építette tervét. „Szuszajkov 
vezérezredesnél azt szeretném elérni — fejtegette a minisztertanácson 
—, hogy az október hó 15-től át jötteket teljes számban, az előbbi idő-

16 Magyar—szovjet kapcsolatok . . . id. dok. 22. o. 
17 Dr. Balogh I. idézett írásbeli válasza a szerző kérdéseire. 
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pontban fogságba esettek közül az önként jelentkezőket bocsássa ren
delkezésemre." A felszerelést is a szovjet hadsereg által zsákmányolt 
magyar és német készítésű fegyverekkel és eszközökkel kívánta min
denekelőtt biztosítani, amelyeket szintén a szovjet kormánynak kellene 
rendelkezésre bocsátani. A további személyi szükségletet, a politikai 
pártok vezetői javaslatának megfelelően, „toborzással" gondolta kielé
gíteni. Ehhez a már december 16-án előre elkészített toborzási felhívást 
is beterjesztette, amit a kormány kisebb változatásokkal el is fogadott. 

Vörös János fenti tervének volt egy lényeges gyengéje. Mégpedig 
az, hogy nevezett a létrehozandó és sikeresen működő hadsereg elő
feltételének — figyelmen kívül hagyva, hogy a bekövetkezett helyze
tért Horthy Magyarországa és Szálasi a felelős —, a belső rend és a 
közbiztonság megteremtését tekintette. Ebből azután erőteljes vita 
bontakozott ki ismét a kormány ülésén, amelynek tendenciája a kato
nai vezetés részéről nem kimondottan olyan irányú volt, hogy a meg
alakítandó hadseregnek fontosabb feladata lenne a német—nyilas meg
szállók elleni harc, mint az itthoni közbiztonság megteremtése.18 

A kérdéshez elsőnek az egyik kommunista miniszter, Nagy Imre 
szólt hozzá, aki egy hadseregnek mindenekelőtt a saját, az országban 
fellelhető erőkre és eszközökre építő gyors felállítása megkezdését és 
egy hadosztálynak még sürgősebb bevetését szorgalmazta. Ehhez elő
ször is — hangsúlyozta — el kell érni, hogy a hadműveletek alakulása 
folytán a nagyhatalmak közül az ország területén a katonai-politikai 
kérdéseket kézben tartó és felelős szovjet kormány a magyar hadsereg 
szervezését engedélyezze. Majd, Vásáry és Erdei miniszterekkel együtt, 
a toborzási felhívás szövegének pontosításához szólt hozzá, melynek 
során Nagy felhívta a figyelmet: ha szabadságharcos, öntudatos had
sereget akarunk szervezni, akkor az önkéntes toborzás szervezése kap
csán a legjelentősebb népi szervekről, a nemzeti bizottságokról sem 
lehet megfeledkezni. Azokra is támaszkodni kell. Ezért a toborzás szö
vegébe a pártok megemlítése után „fontosnak tartom — jelentette ki 
— a nemzeti bizottságokat is bevenni, mert azok fontos szervek." 

A kommunista miniszter élesen bírálva vetette el a hadseregszerve
zésnek a. közbiztonsággal való összekapcsolását és annak együttes fel
vetését. Kiemelte, hogy Magyarországnak a hadsereg kérdése egyedül
állóan, minden másnál fontosabb. Ezért a közbiztonság problémáját és 
az e téren levő sérelmeket a hadsereg engedélyezésének kérése kapcsán 
politikai okok miatt sem lehet felvetni. A belügyminiszter a szovjet il
letékes katonai hatóságoknál külön járjon el a rendőrség kérdésében. 
A hadsereg és a közbiztonság a rendőrséggel együtt két különböző 
dolog. A kérdések ilyen formájú megközelítését a vitában több hoz
zászóló is magáévá tette.1() 

Magyarországnak minden, még esetleg rendelkezésére álló, saját moz
gósításul és szervezésű erejével és lehetőségeinek maximális kihaszná
lásával is történő gyors és önkéntes bekapcsolódása a hitlerizmus él

is Vörös tervét és álláspontját lásd: Id. NK. 1944. december 23-1 ülésének jkv-e. 
19 Uo. Nagy Imre, Vásáry István, Erdei Ferenc, Valentiny Ágoston és Gyöngyösi János 

hozzászólásai. 
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leni harcba az adott, szinte utolsó lehetőség közepette, valóban első
rendű nemzeti érdek volt. Sőt, ennek a jelentősége az ország számára 
olyan körülmények között fokozódott és vált döntő szempontú érték
mérővé, amikor a fasizmus leverésének előrehaladása eredményeként 
a felszabadító háborúba való magyar bekapcsolódás egyre jobban és 
mindinkább csak magyar érdek maradt. Az antifasiszta hatalmaknak 
ugyan továbbra is sokoldalú érdéke fűződött ahhoz, hogy Magyarország 
átállításával csökkentsék és bomlasszák a fasiszta blokk katonai és po
litikai erejét, de annak a jelentősége, hogy részt vesz-e — főleg még 
ezután szervezendő és még bizonytalan erejűvé váló s ismeretlen szel
lemű katonasággal — az ország a Hitler-ellenes harcban, 1944—45. for
dulójára nagymértékben vesztett már az erejéből, szükségességéből és 
fontosságából. Miután az elmúlt hónapokban a magyar tábornokokkal 
együtt nem álltak át teljes és nyomban be is vethető nagyobb, sereg-
testnyi magyar egységek, a szövetséges hatalmak új magyar haderő 
megszervezésének a lehetőségét Magyarország valamilyen formájú hi
vatalos átállásától tették függővé. Ez az állapot éppen a szóban forgó 
december végi időszakban, a kormány megalakulásakor olyan változás 
felé haladt, hogy csak a Magyarországgal megkötendő fegyverszünet 
aláírása és érvénybelépése eredményeként válhat lehetővé új magyar 
hadsereg szervezése. 

Az új magyar fegyveres erő kérdésében mindezeket a változásokat 
a volt magyar katonai vezetők alig érzékelték tervük elkészítésekor. 
Továbbra is úgy gondolták, hogy a Szovjetuniónak és szövetségeseinek 
változatlanul elsőrendű érdeke és törekvése Magyarországnak a német
ellenes küzdelembe történő bevonása, amelyért esetleg még jelentős 
anyagi áldozatokra is készek. Talán ezen az alapon még az alku lehető
ségét is feltételezték, ami különösen olyan értelmű törekvésben nyil
vánult meg, hogy az új hadsereghez a Szovjetunió adja és szállítsa is 
vissza azonnal a hadifoglyokat és a szükséges felszerelést, és hogy 
esetleg a belső „rendet és biztonságot" az irányításuk alatt felállítandó 
magyar csapatok látnák el az országban. Az előbbi nem csak azért volt 
szinte teljesen keresztülvihetetlen, mert a szovjet főparancsnokságnak 
és kormánynak nagyobb gondja volt hadseregei növekvő nehézségű 
utánpótlását biztosítani, mintsem hogy a magyar hadifoglyok és a 
szükséges felszerelések szállításával foglalkozzék, hanem azért is, mert 
eddig egyik volt német szövetséges ország vonatkozásában sem folytat
tak ilyen politikát, sem a Szovjetunió Kelet-Európában, sem pedig az 
angol—amerikai vezetés Olaszországban. Mindez nagymértékben meg
nehezítette új magyar hadsereg felállítását. A második feltételezés eset
leg azzal kecsegtette a volt korábbi vezetők egy részét, hogy az össze
omlott Horthy-rendszer mind több elemét és kiváltságaikat tudnák 
megőrizni, illetve átcsempészni. Ez különösen akkor válik világosabbá 
és érthetőbbé számunkra, ha megnézzük az első minisztertanácson fel
merült ilyen irányú kérdéseket is. 

Vörös János honvédelmi miniszter a minisztertanácson egyben ve
zérkari főnökké is történt jelölésének elfogadása után az iránt érdek-
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lődött, hogy vezérkari főnöki címét használhatja-e a továbbiakban. Ezt 
követően a felvetett problémához kapcsolódva igen érdekes és a volt 
horthysta tisztekre és politikusokra jellemző állásfoglalások történtek 
a rangok és a címek kérdésében. A vezérkari főnöki cím viselésében 
ugyan „döntés nem történt — írja az ülés jegyzőkönyve —, azonban 
Miklós miniszterelnök a nemesi előnév, Teleki miniszter a grófi cím és 
Faraghó a vitézi cím fennmaradása mellett emelt szót. Ellenvetés nem 
történt, de leszögezve sem lett, hogy ezek után hivatalosan, mit fognak 
megtartani."20 Ügy tűnik, hogy e kérdésekkel a miniszterek nagy több
sége egyáltalán nem tartotta érdemesnek foglalkozni, nem szólt hozzá 
és a kormány, mint testület, nem is foglalt állást azokban. Ettől füg
getlenül a nevezettek az első időkben tüntetőleg használták nemesi, 
grófi vagy volt vitézi előnevüket, címüket, illetve katonai rangjukat. 
Miklós Béla például felváltva hol a „dalnoki" nemesi előnevet, hol 
pedig a vezérezredesi rangot írta ki neve és miniszterelnöki titulusa 
mellé, Faraghó a „vitéz" előnevet, Teleki pedig a grófi rangot.21 Ké
sőbb ezek az anakronisztikus jelzések szégyenlősen el-eltüntek az ille
tők neve mellől. 

Még egy, a fentieknél lényegesen nagyobb súlyú, de azokhoz mégis 
hasonló kérdésben volt vita és állásfoglalás is az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány első ülésén. Miklós Béla a kormány kiépítéséhez és műkö
déséhez szükséges adminisztratív problémák között felvetette az elké
szítendő bélyegzők szövegének a kérdését. Vörös és Faraghó minisz
terek „javasolják — rögzítette -a jegyzőkönyv —, hogy a régi: »Ma
gyar Királyi« szerepeljen továbbra is." Néhányan mindkét jelző el
hagyása mellett szóltak, de a miniszterek többsége csak a „királyi" szó 
további használatát nem tartotta szükségesnek, ezért „végül is meg
állapodtak abban, hogy a »királyi« szót törlik és a körbélyegző pl. Ma
gyar Földművelésügyi Miniszter körirattal és koronás címerrel marad* 
jon".22 Ezzel az egész államformát ugyan nem érintő döntéssel, formai
lag mégis megtette az ideiglenes kormány az első lépést egy új állam
forma irányába. Legalább a saját intézményei nevében törekedett & 
monarchikus elnevezések likvidálására. Ez is a konzervatív erők feletti 
kisebb győzelmeket szaporította az indulás napjaiban. 

A kormány jobboldali konzervatív erői más irányokban is megpró-
báltak tevékenykedni, hogy pozícióikat erősítsék és legalább részlege? 
rendszerátmentő eredményeket érjenek el. Ilyen volt pl. a kapcsolat
felvétel és összeköttetés kiépítése a Horthy—Bethlen csoporttal a 
nemzetgyűlés üléseinek napjaiban, majd Vörös János megbeszélései a 
katolikus ifjúsági mozgalmat irányító jezsuita vezetőkkel. Erről saját 
maga 1944. december 28-án a következőket diktálta naplójába: „14 óra
kor Kerkai Jenő jezsuita páter volt nálam, aki felajánlotta szolgálatát, 
hogy mint a Kalot ifjúság egyik vezetője meg fogja kezdeni működé
sét, hogy minél több nemzeti érzéstől áthatott, demokratikus szellemű 

20 Uo. 
21 Lásd többek között a Magyar Közlöny Debrecenben kiadott számait. 
22 Id. NK. 1944. december 23-i ü lésének jkv . -e . 
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magyar ifjúság álljon az új magyar honvédség soraiba. Működéséhez 
én meghatalmazó levelet is adtam."23 (Kiemelés — K. M.) 

Ezek a konzervatív, pozíciót megőrző, vagy kézbevevő, és kiszélesítő 
próbálkozások azonban túl sok eredménnyel nem járhattak. A demok
ratikus és népi forradalmi erők a nemzeti egység létrehozásakor kiala
kított baloldali túlsúlyú kompromisszum állapotát az alapkérdésekben 
és a lényeges fő területeken nem engedték megváltoztatni. Egyébként 
is e konzervatív csoport az aktív és gyors kezdeményezéshez, helyzet
felismeréshez, s így a nagyobb eredményekhez is szükséges készségé
nek és képességének nem túlzottan kimagasló szintje e téren is érez
tette hatását. Az említett próbálkozások zöme külső indíttatású. Pl. a 
jezsuitákkal kialakított akció ez utóbbiak kezdeményezésére jött létre 
azok alapján, hogy — visszaemlékező leírások szerint — akkorára már 
megszerezték a saját és a Kalot működéséhez a 2. Ukrán Front pa
rancsnokságának a hozzájárulását is!24 A jobboldali konzervatív mi
niszterek és támogatóik próbálkozásai azonban annyi következménnyel 
mégis jártak, hogy lefékezték, vagy időben kitolták a kezdeményezések 
megvalósulását, s mindezekkel akadályozták a lehetőségek maximális, 
vagy még az optimális kihasználását is az ország javára. 

* 

A Debrecenben tartózkodó szovjet megbízottak, Szuszajkov tábornok 
és Puskin tanácsos, az ideiglenes kormány 24-én átadott, megalakulását 
bejelentő és fegyverszünetet kérő jegyzékét azonnal továbbították 
Moszkvába. A magyar jegyzékben foglaltakat a szovjet kormány pozi
tívan fogadta és már december 25-én támogató álláspontjának leszö-
gezésével továbbította véleménynyilvánítás céljából az Egyesült Ál
lamok és Nagy-Britannia kormányának. Az ideiglenes magyar kormány 
létrehozásának előkészítő munkálatairól a szovjet kormány december 
21-én már egyszer tájékoztatást nyújtott szövetségeseinek.25 Ezért az 
erre való hivatkozás után a 25-i szovjet aide-memoire közölte, hogy 
Magyarország felszabadult területén, Debrecenben már meg is alakult 
valamennyi németellenes erő részvételével az ideiglenes magyar kor
mány, amely „tájékoztatta a Szovjet Kormányt, hogy úgy véli, a Né
metországgal fennálló szövetségének megszakítása, a Németországnak 
szóló hadüzenet és a fegyverszünet azonnali megkötése a Szovjetunió
val és más szövetséges hatalmakkal, amelyekkel Magyarország hadiál
lapotban áll, a kormány elsőrendű feladata . . . e célt tartva szem előtt, 
arra kérte a Szovjet Kormányt, hogy közölje a fegyverszüneti felté
teleket és engedélyezze, hogy fegyverszüneti küldöttséget indítsanak 
Moszkvába." Ezt követően Moszkva saját álláspontként a következőket 
közölte és kérte szövetségeseitől: ,,A Szovjet Kormánynak szándéká-

23 HL Vörös naplója , 1944. december 28-i bejegyzés. 
24 A jezsui ták vezet te ka to l ikus „Ka lo t " ifjúsági szervezetnek a fe lszabadulás nyomán 

azonnal tör ténő új jászervezéséről és a szervezkedésnek a 2. Ukrán Fron t p a r a n c s n o k s á g á 
val elért megegyezéséről lásd részletesen Dr. Nagy Töhötöm: Jezsui ták és s z a b a d k ő m ű v e 
sek c ímű könyve 116—142. és köv. oldalak. 

25 Lásd : Magyar—szovjet kapcsola tok . . . id. dok. 26. o. 
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ban áll kedvező választ adni az Ideiglenes Magyar Kormány kérésére 
és a Szovjet Kormány szeretné megismerni az Egyesült Államok kor
mányának álláspontját erről a kérdésről." Majd javasolta még a Ma
gyarországnak átadandó fegyverszüneti feltételekre vonatkozó szov
jet—angol—amerikai tárgyalások haladéktalan újrakezdését is. E szovjet 
jegyzéket Washingtonban A. A. Gromiko nagykövet nyújtotta át az 
amerikai külügyminiszternek,26 az angol kormánynak szólót pedig Lon
donban adta át az ottani szovjet nagykövet.27 

Az angol és amerikai választ be sem várva a szovjet kormány a 
saját véleményéről és az általa már megtett és várható lépésekről de
cember 26-án tájékoztatást adott a magyar félnek. E napon 13 órakor 
Puskin követ szóbeli közlést továbbított a magyar kormánynak. Ab
ban először nyugtázta a 23-i magyar jegyzéket, „amelyben kifejezésre 
jut, hogy Magyarország szakít az eddigi német szövetséggel és fegyver
szünetet kér a Szovjetuniótól és a vele szövetséges hatalmaktól". 
A magyar kormány jegyzéke, itt újra meggyőződhetünk a szovjet rea
gálásból, csak e két kérdésben volt egyértelműen határozott! 

Az előbbiek után a szóbeli jegyzék a következőket tudatta még az 
ideiglenes kormánnyal: „A Szovjet Kormány ennek a jegyzéknek a 
felhívását közölte Anglia és az Egyesült Államok kormányaival és 
egyben közölte a fenti kormányokkal azt is, hogy a Szovjet a magyar 
ajánlatra pozitív választ fog adni. A Szovjet Kormány, mihelyt meg
kapja az Angol és az Egyesült Államok kormányaitól a választ, rögtön 
értesíteni fogja a magyar kormányt a fegyverszüneti tárgyalásokról." 
Puskin követ véleménye szerint — közli még a szóbeli jegyzék tar
talmát rögzítő magyar feljegyzés — valamennyi választ már a legköze
lebbi napokban megkaphat az ideiglenes kormány.28 

Már a fenti tájékoztatással is megértést és jóindulatot kifejező volt a 
szovjet kormány álláspontja az ideiglenes magyar kormánnyal szem
ben. Ennél azonban még messzebb is elment. Miután a 23-i magyar 
jegyzék nem volt egyértelmű abban a fő kérdésben sem, hogy Magyar
ország szakított-e már a fasiszta szövetséggel, a hadüzenetet Német
országnak pedig csak mint „szándékot", tervet tartalmazta, Puskin 
még ugyan azon a napon, vagyis december 26-án, egy következő ta
nácskozáson ajánlotta, tanácsolta, hogy célszerű és hasznos lenne a 
továbbiakra nézve, ha e kérdésekben már most döntene a kormány. 
A tanácskozásról készült magyar feljegyzés ezt a messzemenő szovjet 
segítő szándékot a következőként rögzítette: ,,Puskin követtel folyta
tott beszélgetés során Puskin követ Ür kifejtette, hogy az Ideiglenes 
Magyar Kormány lehető legrövidebb időn belül kifejezné, hogy a né
met szövetséggel való kapcsolatot megszakította és Németországnak 
hadat is üzenne. Ezt a kormányhatározatot a hadüzenet átadásával 
egyidőben minél szélesebb mértékben terjeszteni is kellene."29 

Ez a közvetlen szovjet figyelemfelhívás indította arra az ideiglenes 

26 Foreign Relat ions . . . id. dok. 1944. III. köt. 937. o. 
27 Megjelent : Magyar—szovjet kapcso la tok . . . id. dok. 23. o. 
28 Id. NK. 1944. december 23-i ülése jkv-éhez csatolt feljegyzés Pusk in szóbeli közléséről . 
19 Uo. Feljegyzés a Pusk inna l folytatot t beszélgetésről . 
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kormánynak most már valamennyi tagját, hogy félreérthetetlenül állást 
foglaljon a német szövetséggel való szakítás és a Németországnak szóló 
hadüzenet mellett. A megfelelő kormányhatározat azonban a karácso
nyi ünnepek miatt csak december 28-án született meg. Addig viszont 
meg is érkezett a szovjet kormány hivatalos válasza, hogy fogadja a 
magyar fegyverszüneti küldöttséget. 

December 27-én délután 15 órakor adta át Puskin követ az ideigle
nes kormány képviselőinek szóbeli közlésként ezt a moszkvai döntést. 
,,A Szovjet Kormány kész fogadni a magyar fegyverszüneti delegációt, 
hogy a fegyverszünetről tárgyalásokat folytassanak — jegyezték fel 
akkor Puskin közlését — A magyar fegyverszüneti delegációnak össze
állítása úgy, ahogyan azt a Szovjet Kormánynak az Ideiglenes Magyar 
Kormány bejelentette . . . beosztottak olyan mértékben, amennyire a 
delegációnak szüksége van." Végezetül a szovjet diplomata még arról 
is értesítette a magyar felet, hogy december 28-ra Szuszajkov vezér
ezredes már el is készíti a küldöttség számára a különvonatot, amelyen 
a megbízott szovjet személyiségek is Moszkvába utaznak a tárgya
lásokra.30 

A nyugati nagyhatalmak — a szovjet kormány azon kérésére, hogy 
kezdjék meg újra a már kormánnyal rendelkező Magyarországnak át
adandó feltételek kidolgozását — igen gyorsan, még december 26-án, 
pozitívan válaszoltak.31 Ez tulajdonképpen nem is követelt új kormány
döntést, hiszen mind az angol, mind pedig az amerikai kormány már 
november végén és decemberben többször kifejezte ez irányú kész
ségét, és már egy magyar kormány megalakításával is számoltak. 
Ezek a tárgyalások, mint később részletesen tárgyaljuk, 27-én meg is 
indultak. Kissé elhúzódott e kormányok válasza arra a kérdésre, hogy 
készek-e a Debrecenben alakult Ideiglenes Magyar Kormánnyal fegy
verszüneti tárgyalásokat kezdeni és a fegyverszünetet aláírni. Bár az 
amerikai külügyminisztérium december 27-én, amikor megerősítőleg 
utasította moszkvai követét a feltételeket kidolgozó tárgyalások foly
tatására, már a következőket is közölte: „haladéktalanul folytassák 
Moszkvában a tárgyalásokat a három fő szövetséges kormány között a 
magyar fegyverszüneti feltételekről és erről értesítsék »Magyarország 
Ideiglenes Nemzeti Kormányának« képviselőit. . ."32 (Kiemelés — K. 
M). Ez ugyan nem jelentett egyértelmű elfogadást, de ahhoz a szovjet 
kormánynak elégséges volt, hogy lehetővé tegye a magyar delegáció 
Debrecenből Moszkvába történő elindulását. 

Az USA egyértelmű, hivatalos jóváhagyása csak december 29-én 
született meg. Ekkor az amerikai külügyminisztérium a washingtoni 
szovjet nagykövetnek többek között a következőket válaszolta a deb
receni kormány fegyverszünetkötésre tett javaslatát elfogadó szovjet 
állásponttal kapcsolatban : „Jóllehet az Egyesült Államok kormánya 
mind ez ideig csekély tájékoztatást kapott »Magyarország Ideiglenes 

30 UO. 
31 Foreign Relations . . . id. dok. 1944. III. köt. 938. o. Harrimari 1944. december 26-i sür

gönye az USA külügyminiszterének. 
32 TJo. 938—939. o. Stet t inius sürgönye Moszkvába H a r r i m a n n a k . 
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Nemzeti Kormányáról«, egyetért a Szovjet Kormánynak azzal a dön
tésével, hogy erre a lépésre kedvező választ ad."33 

Az angol kormány hasonló beleegyező, elismerő álláspontja az év 
utolsó napjaiban valószínűleg már szintén kialakult, de annak a szov
jet féllel való közlése csak 1945. január 2-án, szóbeli tájékoztatás for
májában történt meg. Ezeknek a kissé elhúzódó angol—amerikai dön
téseknek érdekesnek tűnő magyarázata található az USA külügymi
nisztériumának közreadott dokumentumaiban. A washingtoni kormány, 
láthatóan saját információi és a szovjet tájékoztatás alapján, elégedeti 
volt az Ideiglenes Magyar Kormány összetételével. Ez az álláspontja 
már december 27-re kialakult. Mégis, megpróbálta halasztani a vá
laszadási a szovjet kormánynak, mert abban reménykedett, hogy a 
nagyhatalmak a kormány összetételét, létrejöttének formáját is meg ' 
tárgyalják előbb, és ez úton módjuk lesz a nyugati hatalmaknak döntő 
beleszólást biztosítani Kelet-Európa sorsába, legalább Magyarországon. 
Minderről a már idézett december 27-i, Harrimannak Moszkvába kül
dött külügyminiszteri üzenetben a következőket olvashatjuk: „Bizal
mas tájékoztatása végett — értesítik a nagykövetet —, az USA kül
ügyminisztériuma abban reménykedett, hogy az ideiglenes magyar kor
mány megalakulásának ügye, amellyel a szövetséges kormányok a 
fegyverszünetet aláírnák, tanácskozás tárgyát képezné a három szö
vetséges kormány között. Jóllehet, úgy tűnik, hogy azok a szervek, 
amelyeket most hoztak létre Debrecenben, széles alapon képviselik a 
szövetséges-barát politikai erőket Magyarországon, mindaddig, amíg a 
csoportra (értsd: kormány és nemzetgyűlés — K. M.) vonatkozó rész
letesebb tájékoztatás megvizsgálására nem kerül sor, az USA külügy
minisztériuma nem tehet határozott nyilatkozatot arról, hogy azt for
málisan elismeri Magyarország ideiglenes kormányaként.3/ ' 

Az amerikai és angol tőkés köröknek ez a „reménykedése" azonban 
nem vált valóra. Elmúlt már az az idő, amikor egyoldalúan értelmez
hették a Szovjetunió és a két nyugati szövetséges közötti viszonyt, 
vagyis, hogy utóbbiak, például Nyugat- és Dél-Európában a hadműve
letek terén és a kapitulált Olaszországban 1943 közepén — őszén, a 
Szovjetunió megkérdezése nélkül szinte azt tettek, amit akartak, míg 
Kelet-Európában viszont legalább a Szovjetunióval egyenrangú be
leszólási jogot igényeltek maguknak a kérdések eldöntésében. 

E nyugati politikai törekvések és reménykedések céljáról az angol 
kormánynak az üggyel kapcsolatos dokumentumaiból lehet következ
tetni. A brit kormánynak a debreceni kormánnyal való fegyverszüneti 
tárgyalásra vonatkozó egyetértését írásban is tudtul adó, Molotovnak 
szóló levél a következő konkrét és jellemző kérdésekre kért Magyar
országot illetően felvilágosítást: 

,,a) Mennyire hatékony hatalommal rendelkezik az Ideiglenes Kor
mány és milyen mértékben ismerik el hatalmát a felszabadított terü
leten ? 

33 UO. 942. O 
34 UO. 939. o . 
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b) Helyre lehetett-e állítani a magyar polgári közigazgatást a fel
szabadított területen, s ha igen, elismerik-e a helyi közigazgatási szer
vek az Ideiglenes Kormány hátaimat? 

c) Milyen mértékben képes az Ideiglenes Kormány helyreállítani a 
központi közigazgatást, vagyis helyre tudta-e állítani a különféle mi
nisztériumokat."35 

A moszkvai brit ügyvivő által 1945. január 6-án írt fenti levél kér
déseinek tendenciájából, főleg a b) és a c) pontokéból, nem nehéz a 
célra, törekvésükre következtetni. Vagyis arra, miszerint a brit mono
polistákat az izgatta elsősorban, hogy a régi helyi és központi állam
gépezet helyreálljon és tovább működjön, illetve azt elérjék Magyar
országon, mert az a tőkés társadalmi rend és a nyugati monopóliumok 
érdekeltségei megőrzésének egyik pillére lehet, főleg úgy, hogy az új 
kormány ezektől a régi államigazgatási szervektől, az ő elismerésüktől 
függjön! 

Formailag a magyarországi viszonyok megfeleltek a brit várakozá
soknak. Ezért volt megnyugtatóbb a nyugati hatalmak számára a ma
gyar ideiglenes kormány és magyarországi helyzet például a bulgáriai
nál, ahol a fegyveres felkelés eredményeként radikális irányú változás 
kezdődött meg az élet szinte minden területén. A helyes, a nemzetközi 
lehetőségeket is figyelembe ' vevő eddigi magyarországi politikai gya
korlat most kezdte meghozni az eredményeit. Az Ideiglenes Magyar 
Nemzeti Kormányt valamennyi antifasiszta nagy- és közvetlenül ér
dekelt kisebb hatalom minden különösebb vita nélkül elismerte olyan 
felelős és megfelelő szervnek, amely Magyarország nevében fegyver
szüneti egyezményt köthet. 

Időközben, 1944. december 28-án, megtartotta második ülését a deb
receni kormány és azon a szovjet figyelemfelhívásra meghozta végre a 
sikeresebb fegyverszüneti tárgyalások érdekében is nagyon fontos ha
tározatait a fasiszta koalícióval való szakításra és a hitleri Németor
szágnak szóló hadüzenetre vonatkozóan. Az ülésen először dr. Balogh 
István miniszterelnökségi államtitkár tájékoztatta a kormányt Puskin 
előző napokban történt szóbeli közléseiről és a vele folytatott megbe
szélésekről. Így a magyar fegyverszüneti kérdés elfogadásáról és dele
gáció küldésének a lehetőségéről is, valamint arról a szovjet tanács
ról, hogy célszerű lenne, ha a kormány nem várna már tovább semmire 
a Németországgal való szakítással és a neki szóló hadüzenettel. Ezek
nek a szellemében a külügyminiszter felolvasta a már elkészített had
üzeneti kiáltvány dokumentumát, amelyet a minisztertanács vita nél
kül, egyhangúlag el is fogadott.36 Ezzel vált jogilag határozattá és tu
lajdonképpen teljessé is az ideiglenes kormánynak az átállásra és had
üzenetre vonatkozó álláspontja, amelyet elméletileg már a nemzetgyű
lés is, de a kormány 23-i ülése is meghozott. 

35 M a g y a r - s z o v j e t kapcsola tok . . . id. dok. 25—26. o. A szovjet kü lügymin i sz té r ium az 
angol kormány kérésére 1945. január 12-én adott választ, melyben az ideiglenes kormány 
összetételéről, a Németországnak küldött hadüzenetről, programról és a megmaradt helyi 
közigazgatási apparátusra épülésről tájékoztatott. (Uo. 31—32. o.) 

36 Id. NK. 1944. december 28-i ü lésének jkv . -e . 
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Maga a Németországgal való szakítást és a hadüzenetet tartalmazó 
dokumentum néhány, a korabeli szemléletek szempontjából érdekes 
állásfoglalást is tartalmaz. Abból indult ki, hogy a magyar nép által 
elítélt Németország oldalán folytatott háború „kezdettől fogva" „bű
nös" és „törvénytelenül" indított háború volt, ellentétben állt a ma
gyar érdekekkel és hagyományokkal, és „kizárólag német ügyet szol
gált". Ez az egész háborút egyértelműen és határozottan elítélő ki
induló pont a következetesen antifasiszta és háborúellenes erők jelen
tős politikai győzelme volt! Nem szabad ugyanis megfeledkezni arról, 
hogy mind a kormányban, mind a nemzetgyűlésben és egyéb vezető 
helyeken nem kevés volt azoknak a száma, akik — így mindenekelőtt 
a tábornokok és az átállt főtisztek is — csak az 1944. október 15-e 
után történteket, vagy csak a német megszállást követő politikát ve
tették el, az azt megelőzőeket nem! Nem vetették el, mert az biztosí
totta legtöbbjüknek az elért karriert és jólétet. Ezekkel egy kormány
ban, országvezetésben együtt dolgozni a nemzet megmentésén és elfo
gadtatni velük az egyedül helyes álláspontot — nem volt túl könnyen 
elérhető eredmény. Ezt bizonyítja, hogy a kérdésben nyilvánosan és 
élesen, sajtóban is kifejtetten kellett a hadüzenet napjaiban hadakozni 
a demokratikus erőknek. Pl. a debreceni Néplap 1944. december 30-i 
számában Révai József írt erről egy határozott hangú, de meggyőzést 
szolgáló cikket, amelyben kifejtette, hogy nemcsak 1944. október 15-ért, 
vagy a német megszállásért kell harcolnunk Németország ellen, ha
nem a már 1941-től meglevő okok miatt, a kezdettől való igazságtalan 
háborúért, a magyar függetlenségnek a német fasiszták által ettől az 
időtől való eltiprásáért stb. stb . . .37 

A hadüzeneti dokumentum a továbbiakban rámutatott arra, hogy 
„Németország 1944. március 19-én orvul megtámadta és megszállta 
Magyarországot" (Kiemelés — K. M.), majd október 15-én puccs útján 
hatalomra juttatta Szálasit s ezzel megakadályozta a fegyverszünet
kötést Magyarország és a demokratikus hatalmak között. Németország 
megfosztotta függetlenségétől országunkat, sárba tiporta szuverenitá
sunkat és lakosságunk százezreinek vágóhídra hurcolásával együtt ki
fosztotta és feldúlta hazánkat. „Mindezeket figyelembe véve — vonta 
le a következtetést a minisztertanács határozata —, az Ideiglenes Nem
zeti Kormány, a felhatalmazás alapján, melyet programja megvaló
sításához az Ideiglenes Nemzetgyűléstől kapott, érvényre juttatja a 
magyar nép akaratát, semmisnek nyilvánítja a Németországgal kötött 
szerződéseket, megszakít vele mindennemű kapcsolatot, és ezennel 
hadat üzen Németországnak." Továbbá, határozta e L a kormány, „az 
ország összes erőforrásainak a mozgósításával" részt vesz a Szovjetunió 
és szövetségesei oldalán a háborúban az ország teljes függetlenségének 
a kivívásáért. Majd ezek után közölte még, hogy fegyverszünet meg
kötése céljából kéréssel fordult az antifasiszta szövetséges hatal
makhoz.38 

37 Néplap 1944. december 30., 3. o. Révai J.: „Hadüzene t Néme to r szágnak" c. c ikke. 
38 Megjelent : Nép lap 1944. december 30., 10. o. Hadüzene t Németországnak . Az ideiglenes 
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A hadüzeneti határozat meghozatala után a miniszterelnök javasolta,, 
hogy azt a fegyverszüneti delegáció vigye azt magával Moszkvába 
és kérje meg a szovjet kormányt, hogy svédországi nagykövete útján 
juttassa el az ottani német külképviselethez a német kormányhoz tör
ténő továbbítás céljából!39 A szovjet kormánynak még e napon elkül
dött határozatot kísérő levél is aláhúzta, hogy a kormány „hadat 
üzent", majd kérte címzettet: „szíveskedjék közölni Nagy-Britannia 
és az Amerikai Egyesült Államok kormányával, hogy Magyarország 
hadüzenete már befejezett tény."m (Kiemelés — K. M.) Ezzel együtt 
arról is döntés született, hogy újság, hirdetmény, röplap stb. formá
ban a lehető legnagyobb figyelemfelhívással kell terjeszteni a Német
országnak szóló hadüzenetet. A nemzet haladó demokratikus, forradalmi 
erői által régen várt dokumentum — amely szakított Németországgal 
és hadat üzent neki — tehát végre megszületett, és ennek segítségé
vel is nagy lépéssel jutott előre az ország a háborús katasztrófából 
való kilábalás útján. Mégis, az ideiglenes kormányban és az általa fe
lelős funkcióba állítottak között akadtak olyanok, akik a „hadüzenetet 
csak szimbolikusnak szánták".41 Talán ezzel is összefügghet az a kö
rülmény, hogy a kormány hadüzeneti határozatát hiába keressük a 
debreceni kiadású Magyar Közlönyben!? 

A minisztertanács fenti ülése más kérdések megtárgyalása mellett 
jóváhagyólag tudomásul vette, hogy még aznap elindul Debrecenből 
Moszkvába a kormány fegyverszüneti küldöttsége. Ennek alapján de
cember 28-án este 8 órakor dr. Gyöngyösi János vezetésével az ország 
ideiglenes fővárosának pályaudvaráról elindult a magyar fegyverszüneti 
delegáció különvonata.42 A magyar delegációval együtt utazott Moszk
vába Szuszajkov vezérezredes, a 2. Ukrán Front haditanácsának tagja, 
Puskin tanácsos és Grigorjev követségi titkár is.43 

A küldöttség Románián, a Moldvai Szovjet Szocialista Köztársa
ságon és Ukrajnán keresztül utazva érkezett meg 1945. január elsején 
késő este a moszkvai Kijevi pályaudvarra, ahol Dekanozov külügymi
niszterhelyettes, Molocskov, a külügyminisztérium protokollosztályá-
nak vezetője és Kutuzov vezérőrnagy fogadta.44 

A magyar külügyminiszter, mint a delegáció vezetője, január 3-án 
jelentkezett a szovjet külügyminiszternél, aki az első megbeszélésre 
4-én este 22 órakor fogadta. Ez a tanácskozás csak rövid, egyórás, 
tisztelgő és kapcsolatfelvevő jellegű volt. „A külügyi népbiztos úr 
mindenek előtt az Ideiglenes Nemzeti Kormány munkája iránt érdek-

39 Id. NK. 1944. december 28-i ü lésnek jkv . -e . 
40 Magyar—szovjet kapcso la tok . . . id. dok. 24. o. : A ké ré snek Gromiko december 30-án 

tet t eleget Wash in tonban . Foreign Relat ions . . . id. dok. 1944. III. köt . 940. o. 
41 így összegezte a kérdés egyik svájci történésze a szereplők egy részének az álláspont

ját. Lásd: Gosztonyl Péter: A debreceni ideiglenes kormány történetéből. Üj Látóhatár, 
1968. II. szám. 130—131. és köv. o. 

42 A küldöt t ség ké t miniszter (Gyöngyösi és Vörös János) és egy á l l amt i tká r (dr. Balogh 
István) h iva ta los tagján k ívül ve lük u tazot t még beosz to t tként dr. T a r n a y Is tván követségi 
t i tkár és Kiss I s tván százados, Mátay Florence és Szántó Kata l in gépíró , va lamin t a kü l 
ügyminisz ter felesége. (Id. NK. 1944. december 23-i ü lése j kv . - ének melléklete.) 

43 Id. NK. 1944. december 23-i ülése jkv . - ének mel lékle te , P u s k i n 1944. december 27-i szó
beli közlése. 

44 P ravda , 1945. j a n u á r 2., 4. o.; Vnyesnya ja pol i ty ika . . . id. dok. 3. köt. Moszkva, 1947. 
61. o. 
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lődött — számolt be a február 1-i kormányülésen Gyöngyösi. — Meg
állapíthatóan a magyar hadsereg újjászervezése és a németek elleni 
harcban való tevékeny részvétel, földreform kérdése, továbbá a háborús 
bűnösök ellen való megtorlás, valamint az országnak a fasiszta elemek
től való megtisztítása voltak azok a problémák, amelyek a külügyi 
népbiztos urat leginkább érdekelték." Gyöngyösi, beszámolója szerint, 
a kormányprogram alapján válaszolt Molotov kérdéseire, kiemelve, 
hogy ,,egy új, demokratikus Magyarország" képviseletében érkeztek 
meg, „amely az előző kormányzati rendszerrel szellemi közösséget nem 
vállal." Végül a szovjet külügyminiszter „közölte, hogy a fegyver
szüneti tárgyalások felvétele tekintetében legyünk türelemmel, miután 
a kérdéskomplexumot a Szövetséges Hatalmakkal le kell tárgyalni, s 
ezek kormányaiktól várják az utasításokat."*? 

A nagyhatalmak megállapodására (a magyar fegyverszüneti feltéte
lek szövege kérdésében) a magyar küldöttség több, mint két hétig vá
rakozott Moszkvában. Bár január 10-én Dekanozov szintén fogadta és 
két óra hosszat tárgyalt a magyar külügyminiszterrel, érdemi, fegyver
szüneti témákról azonban itt sem volt még szó. A felvetett kérdések 
azonosak voltak a Molotovnál tárgyaltakkal/' ' ' 

Hasonló tájékozódó megbeszélésre jelentkezett Moszkvában Vörös 
János is a szovjet vezérkarnál. Konkrét hadseregfejlesztési tervet kí
vánt előadni és engedélyt kieszközölni a szervezés egyre halasztódó 
megkezdésére a szovjet vezetéstől. Érdekes és nem elhanyagolható mo
mentum, hogy erre a megbeszélésre Sz. Stemenko hadseregtábornok 
visszaemlékezése szerint csak azután — 1945. január 9-én — került 
sor, amikor a magyar fegyverszüneti feltételek ez időben folyó meg
szövegezése és megtárgyalása során Anglia és az USA beleegyezett 
abba, hogy Magyarország mintegy 8 hadosztályt állítson ki és bocsás
son — Bulgáriához hasonló formában — a szövetségesek rendelke
zésére.47 

Vörös Jánost január 9-én Kuznyecov vezérezredes, vezérkarifőnök
helyettes a következő szavakkal fogadta: „Kész vagyok meghallgatni 
Önt vezérezredes úr." Vörös erre kifejtette: „Álláspontunk az, hogy a 
legaktívabban be kell kapcsolódnunk a harcba, de meg kell jegyeznünk, 
hogy ez attól függ, milyen mértékben és hogyan történik majd az 
emberállomány átadása." Ezt követően előadta azt is, hogy a polgári 
lakosságból is toboroznának majd katonákat. A hadifoglyok szabadon
bocsátása mellett Vörös kérte a szovjetektől a felszerelésük biztosítá
sát, magyar és német hadizsákmányból fegyvert, lőszert, nehéztüzérsé
get stb. Végül a hadosztályok részletes szervezési tervét ismertette a 
magyar tábornok. Kuznyecov válaszában leszögezte: „Parancsnoksá
gom megbízott, hogy a következőket közöljem Önnel: A szovjet kor
mány már hozzájárult egy magyar hadosztály felállításához. Malinovsz-
kij marsall megkapta az erre vonatkozó utasításokat. 

45 Id. NK. 1945. február 1-i ülése jkv . -ének melléklete . Gyöngyösi J á n o s írásbeli beszá
moló ja a küldöt t ség moszkva i munká j á ró l . ; P r a v d a 1945. január 5., 4. o. 

46 Uo. lásd mind a jkv . -e t az ülés vitájáról , mind pedig a mellékletet . 
47 Sz. Stemenko: Európa szívében. III. a Fák lya XVI. évf. mel lékle te 8. o. 
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Kormányunk és parancsnokságunk úgy véli, hogy a magyar hadosz
tály felépítése maguknak a magyaroknak az ügye, olyant szervezze
nek, amilyen Önöknek jó." (Kiemelés — K. M.) Ezután a szovjet tá
bornok közölte még, hogy a hadosztályhoz szabadon engednek magyar 
hadifoglyokat, és a 2. Ukrán Front birtokában levő zsákmányolt fegy
vereket is juttatnak. A hír közlését Vörös megköszönte és további nagy 
terveiről, egy egész hadsereg ilyen formájú szervezéséről kezdett be
szélni. „Csak egy hadosztály szervezéséről van tudomásom — vála
szolt a szovjet fél —, de úgy vélem, hogy továbbiak szervezése attól 
függ, miként hajtják végre ennek a hadosztálynak a felállítását." 
Vörös végül többszörös ígéretet tett a szervező munka gyors megindí
tására, az erők totális mozgósítására, a hadsereg demokratikus szelle
mű átalakítására és a csapatok mielőbbi harcbavetésére, hogy ne csak 
,,a nemzetgyűlésben" és ,,az asztal mellett" beszéljenek együttműködés
ről és az orosz, valamint a magyar csapatok barátságának kialakulásá
ról, mert az ,,a harctéren születik". Kuznyecov válaszában találóan fe
jezte ki az egész magyar katonai vezetés hozzáállásának a lényegét a 
Németország elleni harchoz, amikor a következő szavakkal zárta le a 
tanácskozást: „És nemcsak szavakkal, hanem tettekkel i s . . . " 4 8 Az itt 
kapott értesítés alapján Vörös János Moszkvából azonnal utasítást kül
dött Debrecenbe, hogy a hadosztály munkálatait azonnal kezdjék meg. 
Ez azonban csak január 16-án érkezett el az őt honvédelmi miniszter
ként helyettesítő Faraghó Gáborhoz. Addig viszont Debrecenben is 
történt egy-két kisebb kísérlet a hadseregszervezési munkálatok előre-
lendítésére. 

Már a december második felében folytatott tárgyalásokon Vörös J á -
nosék által előadott kérésnek megfelelően, Debrecenben, a szovjet ka
tonai vezetők az előző hetekben fogságba esett, vagy átállt magyar tá
bornokok és főtisztek egy-egy csoportját december végétől egymás 
után bocsátották a kormány rendelkezésére. A volt Horthy-hadsereg 
tisztjei e csoportjaiból kezdték megszervezni előbb a honvédelmi mi
nisztériumot, majd később a hadseregszervezéshez szükséges katonai 
hálózatot is.49 

Az alakulatok felállítására vonatkozó elképzelések is konkretizálód
tak, amikor Faraghó Gábor január 5-én tájékoztatást kapott, hogy 
Debrecenben már 16 ezer magyar hadifogoly van, 1—2 nap múlva még 
4 ezer érkezik, és Jászberényben is van kb. 10 ezer. Erre rögtön újabb 
tervet készített és kérte január 10-én a szovjet parancsnokságot annak 
teljesítésére. Ezt a tervet, és a kerületi parancsnokságok azonnali fel
állítására előterjesztetteket is — a magyar vezetők leírása szerint — 
a 2. Ukrán Front parancsnoksága korainak tartotta, hiszen még nem 
volt aláírva a fegyverszüneti egyezmény, amely megadhatta a had
seregszervezés nemzetközi nagyhatalmi engedélyezését.50 

48 A megbeszélésről készül t feljegyzést l á sd : Magyar—szovjet k a p c s o l a t o k . . . id. dok. 
27—35. o. 

49 HL Vörös Naplója. 1944. december 28-i be jegyzés ; Uo. Tan. gy. 2599. sz. Kéry K á l m á n 
1964-es v isszaemlékezése ; Dr. Műnk Károly: A fegyverszünet i szerződéstől a szocialista 
hadseregig . Budapes t , 1964. 31—36. o, 

50 Uo. 1945. j a n u á r 5-i és 10-i be jegyzés . ; HIL Tan , gy. 2599. sz. Kéry K á l m á n id. visz-r 
szaemlékezése . < 
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A szovjet katonai vezetés érdeklődése tehát egy új magyar hadsereg 
megteremtése iránt tovább csökkent. Ilyen irányban — mint látni 
fogjuk — még jobban vonakodó angol és amerikai szövetségeseivel 
egyetértésben, a fegyverszüneti egyezmény alapján tervezte megtenni 
a következő lépést. A magyar katonai vezetés viszont a nagy részben 
saját, belső, még meglevő és összeszedhető állományra és eszközökre 
épített alakulatok létrehozását kivihetetlennek tartotta. 

Mint érintettük, január 16-án érkezett meg Debrecenbe Moszkvából 
Vörös János sürgönye, amely a Kuznyecov vezérezredes által közölt, 
egy hadosztály szervezésére vonatkozó utasításokat tartalmazta. Vörös 
utasítása — ellentétben a korábban szinte csak hadifoglyokra való 
számítással — önkéntesek toborzását és sorozását írta elő, de a tiszte
ket, reálisan értékelve a lehetőségeket, továbbra is a hadifoglyok közül 
kérte biztosítani.51 

A rendelkezésünkre álló anyagokból arra következtethetünk, hogy 
miután a toborzás nagyobb területre kiterjedően kívánta meg a nem 
kevés fáradsággal járó effektív munkát, a megkezdett tevékenység le
lohadt. A kitartó és szívós szervezőmunka helyett új vita indult a 
tisztek között arról, hogy toborzással teremtsék-e elő a hadosztály le
génységét, vagy sorozzanak. Faraghó és Miklós Béla, Vörös naplójának 
tanúsága szerint, a toborzás mellett sorozást is akart, mert az előző 
esetleg nem lesz „kielégítő eredményű".52 A vitát végül a miniszterta
nács 5., január 18—19-i ülése elé vitték, ahol a sorozást akaró kato
nákat a honvédelmi államtitkár is támogatta. A kommunista minisz
terek ,,a toborzás mellett szólalnak fel — rögzítette a jegyzőkönyv —, 
mert nem abból kell kiindulni, hogy 8 hadosztály felállítása szüksé
ges, hanem abból, hogy egyet sürgősen fel kell állítani. Toborzottak a 
németek elleni harcban a leglelkesebbek, így a leghasználhatóbbak 
lesznek." Ezek hatására a kormány a sürgős toborzás mellett foglalt 
állást és a másnapra elnapolt folytatólagos minisztertanácsi ülésen 
újra megtárgyalta a már december közepén elkészült és kormányülésen 
egyszer jóvá is hagyott toborzási felhívás szövegét. A kormány a had
osztály költségeire, Faraghó előző napi írásbeli megkeresése alapján, 
az 50 millió pengős kiadási tervet tudomásul vette.53 

E döntéseknek megfelelően a miniszterelnök még január 19-én le
vélben fordult Szuszajkovhoz, hogy a 6 pontban felsorolt tennivalókat 
a szóban forgó hadosztály felállításához engedélyezze és azok elvég
zéséhez nyújtson segítséget. Érdekes, hogy Miklós Béla ebben a leve
lében, a minisztertanács döntése ellenére, az első pontban az önkénte
sek toborzása mellett sorozás engedélyezését is kérte 14 városban, majd 
hadifogoly tisztek kiengedését, laktanyák visszaadását, kiegészítő pa
rancsnokságok és közös összekötő törzsek felállítását, valamint a szük
séges zsákmány anyagok rendelkezésre bocsátását.54 

51 HL HM 1945/eln. I. doboz 20 047. sz. (A sü rgöny szövege.) 
52 HL Vörös naplója . 1945. j a n u á r 16.-i bejegyzés . 
53 Id. NK. 1944. j a n u á r 18—19-i ü lésének jkv . -e . : Üj Magyar Központ i Levél tár (a t ováb 

b iakban — UMKL) XVII/ l-a . Debreceni PM. l/a. ü. oszt. (15 063. sz. irat.) 
54 UMKL II/1-a ME-ség tö redékes i ra ta i . B. IV/I. 505/1945. sz. 
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A kormány — főleg a katonai vezetők, illetve volt katonatisztek 
miatt — későn jutott el arra az álláspontra, hogy zömmel saját erőből 
kell kiállítani az első magyar seregtesteket, és azokat a lehető leggyor
sabban és saját elhatározásunkból önként kell harcba vetni a német— 
nyilas bitorlók kiűzésére és szétzúzására. így mind a korábbi, mind 
pedig az ideiglenes kormány létrejötte utáni próbálkozások, felemás 
kísérletezések nemcsak a fasiszta szövetséggel való szakításban és a 
Németország elleni hadüzenet meghozatalában jártak késlekedésekkel, 
hanem a fentiek megtörténte után a fasizmus elleni tényleges köz
ponti fegyveres fellépésünk is kitolódott, s nem is tudtuk elérni, il
letve megkezdeni azt a fegyverszüneti egyezmény megkötéséig. Ezért 
elmulasztottuk azt a lehetőséget is, hogy az ország Hitler-ellenes harca, 
ha utolsónak is a nemzetek sorában, de saját elhatározásából folyó 
önkéntes harc legyen. 

Ez a lehetőség és kérdés a december végén megindult és január 
közepéig tartott szövetséges hatalmak közötti magyar megadási fel
tételeket kialakító tárgyalásoknak is témája volt. De ezek a megbeszé
lések más kérdésekben is igen fontos döntésekkel járultak ahhoz, hogy 
Magyarország képviselői 1945. január 18-án kézhez kapják és 20-án 
aláírják azt a fontos nemzetközi dokumentumot, amely az igazságtalan 
és vesztes háború és az abból következő, ránk rótt kötelezettségek és 
terhek ellenére is a népi Magyarország egyik legfontosabb induló ok
mánya. Ezért e tanácskozásokat is részletesen meg kell vizsgálnunk. 

* 

A három antifasiszta nagyhatalom közötti tanácskozások a magyar 
fegyverszüneti feltételek végleges megszövegezésére az ideiglenes kor
mány megalakulása után rövidesen elkezdődtek. A szovjet kormány 
a debreceni kormány fegyverszünetkérését az angol és amerikai kor
mánynak továbbító 1944. december 25-i értesítésében már arról is 
tájékoztatta partnereit, hogy ,,a Magyarországgal kötendő fegyverszü
net feltételeivel kapcsolatos tárgyalásoknak haladéktalanul meg kell 
kezdődniök a szövetséges kormányok között Moszkvában."55 Ez a szov
jet közlés a magyar feltételekről történő tárgyalásra tulajdonképpen 
nemcsak kezdeményezés volt, hanem válasz is az angol és amerikai fél 
október 15-e utáni többszöri e vonatkozású felajánlkozására, tudni
illik, hogy folytassák az október 15-e sikertelensége miatt abbahagyott 
munkát. Például az amerikai kormány már november 10-én levélben 
értesítette erről Molotovot, majd az amerikai külügyminiszter decem
ber 18-án hasonló javaslatot tett moszkvai nagykövetének mind szov
jet, mind angol irányba értendően.56 Tehát a nyugati partnerek a szó-

55 Foreign Relations . . . id. dok. 1944. III. köt. 937. o. (Gromiko, a Szovjetunió washingto
ni nagykövete december 25-i „aide-memoire"-je az USA külügyminisztériumának). Stetti-
nius december 26-i sürgönye Moszkvába, Harrimannak és Harriman december 25-i sürgö
nye a külügyminiszternek. (Dekanozov december 25-i közlése Harrimannal és John Bal-
fourral Magyarországról) ; Magyar—szovjet kapcsolatok. . . id. dok. 23. o. (A szovjet kor
mány december 25-i azonos szövegű üzenete az angol kormánynak.) 

5j> Uo. 927. o.: Harriman 1944. november 10-i sürgönye a külügyminiszternek, és 935. o. : 
Stettinius december 18-1 távirata Harrimannak. 
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ban forgó tárgyalás újra kezdésére azonnal késznek mutatkoztak. En
nek alapján a szovjet külügyminiszter már 26-án elküldte az USA és 
Anglia moszkvai képviselőinek a meghívót a 27-én délután újra kez
dendő megbeszélésekre.57 

Mint az előzőekből ismert, mindhárom nagyhatalom már 1944. 
augusztus vége és október eleje között külön-külön kidolgozta az akkor 
Magyarországnak szánt fegyverszüneti feltételeit, és azoknak az össze
egyeztetését a szovjet javaslatok alapján október közepén egyszer már 
meg is kezdte. így, ha a mostani magyar partner teljesen új alakzatot 
is jelentett és a körülmények is sokban újak voltak, mégis, ez az 
1944-es őszi munka mintegy előzményül, előkészítésül szolgált a vég
leges feltételek év végén megkezdett kidolgozásához. Miután külön ta
nulmányok részletesen elemzik az akkor kidolgozott javaslatokat,58 

azok megismétlése itt nem látszik szükségesnek. Ezért a továbbiakban 
az igen lényeges december végi és január eleji változtatások szintén 
részletes vizsgálatát az a helyekre történő utalással, illetve összehason
lításokkal végezzük el. 

Az 1944. december 27-én Molotov elnökletével és Harriman moszkvai 
amerikai nagykövet, valamint Balfour brit ügyvivő részvételével meg
indult háromhatalmi tanácskozással — amerikai külügyminisztériumi 
hivatalos dokumentumkiadványai tanúsága szerint — hét alkalommal 
tartott megbeszéléssorozat kezdődött el a 3 szövetséges között a ma
gyar fegyverszüneti feltételek megfogalmazásáról, amelyet január 
15-én még kiegészített egy tárgyalás a két közvetlenül érdekelt kisebb 
szövetséges, Jugoszlávia és Csehszlovákia képviselőinek bevonásával. 
Mindezek után, január 18-án, illetve 19-én, még két megbeszélést tar
tottak a magyar delegáció részvételével, és csak e tíz tárgyalás után 
került sor a végleges feltételi pontok aláírására, január 20-án. 

A december 27-én délután 5 órakor kezdődött megbeszélésen Mo
lotov külügyminiszter a megnyitó szavak után összefoglaló tájékozta
tást adott a magyarországi helyzetről, az új magyar kormány létre
hozásáról, annak a nagyhatalmakhoz már elküldött céljairól, terveiről 
és fegyverszüneti kéréséről, valamint arról, hogy név szerint milyen 
fegyverszüneti küldöttség megérkezésére számíthatnak. A két nyugati 
hatalom képviselője válaszul kifejezte a tanácskozások megkezdésének 
fontosságát, bár mindkettő hangsúlyozta, hogy csak most várja kor
mánya újabb és részletes utasításait a tárgyalásokhoz. Ezeket ők csak 
a következő napokban fejthetik ki. Ezt követően a szovjet külügymi
niszter átnyújtotta a már elkészített új tervezetet a magyar fegyver
szüneti feltételekről, amelyet az amerikai nagykövet jelentésében így 
indokolt meg: „Molotov aláhúzta, hogy a körülmények némileg meg
változtak, amióta a Szovjetunió az eredeti tervet javasolta a feltételek
ről, és hogy most tanácsosnak tartják egy újabb terv előterjesztését." 

57 Uo. 938. o. Harriman december 26-i sürgönye a külügyminisztériumnak. 
58 Lásd: 1. Korom Mihály: Magyar rendszermentő kísérletek nyugaton és a szövetséges 

nagyhatalmak politikája a háború döntő fordulatától 1944 őszéig. (Történelmi Szemle, 1972. 
3—4. szám.) 2. Korom Mihály: Horthy kísérlete a háborúból való kiválásra és a szövetséges 
nagyhatalmak politikája. (Századok, I. rész. 1974. 4. sz., II. rész. 1974. 5. sz.) 
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Az új tervvel kapcsolatban a miniszter kiemelte, hogy az 6 változta
tást tartalmaz az eredeti szovjet javaslathoz képest.59 

Ezek sorrendben a következők: 
1. A bevezető részben ,,Magyarország Kormányzója és kormánya" 

szavakat a bekövetkezett változásoknak megfelelően „Magyarország 
Ideiglenes Nemzeti Kormánya" szavakkal helyettesítették. Ezzel kap
csolatban Molotov, az átmenetet igen körültekintően megmagyarázan
dó, még a következőket mondotta: „minthogy most a kormányzó a 
németek kezén^van, valamennyi küldött, aki eredetileg azért jött 
Moszkvába, hogy fegyverszünetről tárgyaljon Horthy nevében, vissza
tért Magyarországra, hogy csatlakozzon az Ideiglenes Kormányhoz, 
kivéve Szent-Iványi Domokost, aki összekötőként Moszkvában maradt." 
A bevezetőben még a következő változás történt: miután a felszaba
dult területeken létrejött új magyar hatalmi viszonyok és a hadmüve
letek előrehaladása folytán nincs szükség „előzetes feltételek" kisza
bására, ezért minden említés kimaradt itt is és az egész tervezetből is 
a volt előzetes feltételekre! 

2. A javasolt új első cikkelyt a szovjet szerzők jelentősen átalakítot
ták. Már nem a jövő feladataként, hanem mint bekövetkezett helyzetre 
hivatkozva írják: „Magyarország kilépett a Szovjetunió és más Egye
sült Nemzetek elleni háborúból és miután minden kapcsolatot meg
szakított Németországgal, belépett a háborúba és hadat visel a szövet
ségesek oldalán Németország ellen azzal a céllal, hogy helyreállítsák 
Magyarország függetlenségét és szuverenitását, aminek az érdekében 
nem kevesebb, mint nyolc gyalogoshadosztályt ad kisegítő egységekkel 
együtt." Ezek a magyar seregtestek a „szövetséges (szovjet) főparancs
nokság" általános irányítása alatt tevékenykednének és a harcok vé
geztével lefegyvereznék azokat. 

Ez a javasolt új megfogalmazás arról tanúskodik, hogy a szovjet 
kormány igen nagy előlegezett jóindulattal és bizalommal viseltetett a, 
debreceni kormány iránt. Ugyanis, késlekedése ellenére is, úgy fogal
mazták meg e pontot, mintha már nemcsak a szakítás és hadüzenet 
történt volna meg Németországgal — ami ekkor, december 27-én még 
szintén csak „folyamatban" volt —, hanem már ténylegesen harcolna 
is Magyarország a szovjet csapatok oldalán függetlensége visszaszer
zéséért. A végső szövegből, mint később szó lesz róla — miután addig 
sem következett be az ország tényleges harca Németország ellen —, 
sajnos, ezt az egész utolsó részt törölni kellett! Emellett amerikai és 
angol ellenzésre az egész pont is átalakult. 

3. A még 1944. októberben megfogalmazott javaslat volt III. cikke
lyéből az előzetes feltételekre való hivatkozás szintén kimaradt. Ké
sőbb a korábban még a 2. cikkelyben szereplő német katonai szemé
lyek lefegyverzésére és átadására vonatkozó mondatnak az első pont
hoz történt csatolása miatt ez a régi III. cikkely előbbre került egy 
hellyel, az összes többivel együtt. 

4. Magyarország számára igen kedvezően változtatta meg a szovjet 

59 Lásd rész le tesen: Századok, 1974. 5. szám. 
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fél a régi XIII. pontot is, mégpedig a jóvátétel összegére és idejére 
vonatkozóan. Az új javaslatban a szovjet kormány a Szovjetunió mel
lett Jugoszláviát és Csehszlovákiát is felsorolta e cikkelyben, továbbá 
a korábbi 400 millió dollár jóvátételi javaslat helyett az összes fize
tendő kártérítés összegét 300 millióra csökkentette és az előző 5 év 
helyett 6 éves határidőt szabott. Ezzel a Magyarországnak előírandó, 
szovjet részről javasolt jóvátételi összeg — ugyanúgy, mint Finnor
szágnak és Romániának — összesen 300 millió dollár lett. Viszont 
ezek az országok a megadott összeget csak a Szovjetuniónak tartoztak 
fizetni. Ezzel szemben a szovjet javaslat szerint Magyarország a 
Szovjetuniónak 200 millió dollárt, Jugoszláviának és Csehszlovákiának 
együttesen 100 milliót fizetne. Indokként ekkor került bele a magyar 
szövegbe is a következő mondat: „ . . . t e k i n t e t b e véve, hogy Magyar
ország nemcsak megszüntette a háborút az Egyesült Nemzetek ellen, 
hanem hadat is üzent és háborút visel Németország ellen, a felek 
abban állapodtak meg, hogy Magyarország az okozott károkat nem 
teljes egészében, hanem csak részben téríti meg." Az indoklás alapja 
itt is előlegezett bizalom volt. Sajnos, e pontból is ki kellett hagyni 
később azt a részt, hogy Magyarország háborút is visel Németország 
ellen ! 

Az 5. változtatás a két nyugati szövetséges érdekeinek figyelembe
vétele alapján következett be a XIX. pontban. Ez a pont intézkedett 
eredetileg a Szövetséges Ellenőrző Bizottság létrehozásáról és a szovjet 
főparancsnokság általános irányítása alatti tevékenységéről a fegyver
szünet teljesítése fölött, egészen a megkötendő békeszerződésig. A nyu
gati hatalmak, hogy befolyásukat minél jobban megőrizzék, szerették 
volna elérni, hogy eltérően a saját olaszországi gyakorlatuktól, itt ne
kik is egyenrangú beleszólási joguk legyen a SZEB munkájába. Ezt 
kompromisszummal megoldani szándékozva, a szovjet fél elfogadta ja
vaslatában a bolgár fegyverszüneti egyezmény olyan megfogalmazását, 
hogy a kizárólagos szovjet vezetés az európai háború befejezéséig (ezt 
az időt jelölték a SZEB első szakaszának, míg ettől a békekötésig, a 
második szakasz nevet kapta) vitathatatlanul érvényesüljön a szöveg 
megfogalmazásában is. Viszont a 2. szakaszra vonatkozóan a szovjet 
javaslat semmilyen irányban nem kívánta magát elkötelezni. Erről ké
sőbb is igen éles vita folyt a megbeszéléseken. 

6. A szovjet külügyminiszter hatodikként azt jelölte meg újnak a 
beterjesztett módosított szövegben, hogy egy kiegészítő cikkelyt szán
dékoznak beiktatni, amely törli, érvényteleníti a szomszédos országok 
rovására kötött német—magyar egyezményeket, az 1938. november 2-i 
és az 1940. augusztus""30-i bécsi döntőbizottsági határozatokat.60 

A nyugati hatalmak megbízottai részben időt kértek a szovjet mó
dosítások tanulmányozására, részben kormányuk már korábban kiala
kított álláspontját ismertették. Harriman aide-memoire-ként átadta 
kormányának még 1944. november 2-i utasítását a magyar jóvátétellel 

60 Valamennyi szovjet változtatási javaslatot lásd: Foreign Relat ions. . . id. dok. 1944. III. 
köt. 940—941. o. Harriman 1944. december 27-i jelentése a külügyminisztériumnak. 

— 238 — 



kapcsolatosan. Ennek a lényege az volt, hogy 1. vagy töröljék a szö
vegből a konkrét összeget, nyitva hagyva az utat annak későbbi meg
határozásához, vagy 2. a fenti szovjet változtatásban már elfogadott 
összeget adni 6 éves törlesztéssel. De ehhez is követelte a SZEB jóvá
tételi osztályának a létrehozását, amely háromhatalmi alapon működne 
és esetleg a kis országok képviselőit is bevonnák, később meghatáro
zandó jogkörrel. A 2. pontra vonatkozóan még a jóvátételi osztály 
munkájának elveiről fejtette ki álláspontját. így a szállítandó áruk 
harmadik országba nem vihetők, értéküket világpiaci árakon megálla
pítva kell számolni, a szállítást úgy kell ütemezni, hogy a normális 
kereskedelmet ne akadályozza stb. stb. 

Ezeknek az amerikai kívánságoknak mindegyike az USA tőkés kö
reinek közvetlen érdekeit tartotta szem előtt, vagy úgy, hogy eleve ki
iktassa a konkurrenciát, vagy úgy, hogy később határoztassék meg a 
jóvátétel összege, s ezzel hosszú ideig kézben tarthassák a volt ellenfél
országot. Ezért történt az a közlés is a fentiekkel kapcsolatban, hogy 
,,Amennyiben a Szovjet Kormány nem hajlandó elfogadni a . . . javas
latok valamelyikét — szólt az USA kormányának utasítása —, Önnek 
világosan tudtára kell adnia írásban, hogy noha nem tagadjuk meg 
a magyar fegyverszünet aláírását az Egyesült Államok nevében, elha
tároljuk magunkat a XIII. cikk és annak bármilyen függeléke tekin
tetében."01 

Az angol ügyvivő a jóvátételi áruk árának meghatározására vonat
kozóan ígért részletesen kifejtendő álláspontot a pontonkénti tárgyalás 
idejére. Végül a részvevők megállapodtak, hogy december 29-én foly
tatják munkájukat a magyar feltételek megszabására.62 

Még 1944. december 27-én este elküldték Washingtonból az amerikai 
nagykövet számára kormánya újabb utasításait a magyar feltételeket 
megszabó tárgyalásokhoz. Ezeknek az utasításoknak az általános ki
indulópontja a tárgyalások folytatását sürgető állásponton túl a kö
vetkező: ,,A katonai és politikai események alakulása Magyarországon 
nem változtatta meg semmilyen alapvető formában az USA külügy
minisztériumának véleményét Magyarország megadásának feltételei
ről . . ."63 Ez, úgy tűnik, szemben a szovjet pozitív irányú változá
sokkal — melyeket az ideiglenes kormány létrehozásának szovjetunió
beli hatása váltott ki —, teljesen figyelmen kívül hagyta azt a különb
séget, amely a társadalmi-gazdasági alapokban, katonai, politikai és 
ökonómiai célkitűzésükben a Horthy-rendszer, illetve az új, demok
ratikus hatalom között a fegyverszünet teljesítésére is nagymérték
ben megvolt. Vagyis, az Egyesült Államoknak mindegy volt, hogy 
a reakciós és konzervatív volt uralkodó körök egy részével, vagy az 
ország demokratikus erőivel kötik-e meg a fegyverszünetet. Űgy tű 
nik, hogy az USA, Angliával együtt, a tőkés érdekek meghatározó 
szerepe miatt csak eddig tudott pozitív irányba eljutni a különböző 

61 Uo. 942. o. és 922—923. o. Az ügyvezető külügyminiszter sürgönye Kennan moszkvai USA 
ügyvivőnek. 1944. november 2. 

62 UO. 942. O. 
63 Uo. 938. o. Stet t inius ügyvezető kü lügyminisz te r 1944. december 27-i sü rgönye H a r r i -

m a n n a k . 
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társadalmi erők megítélésében. Vagyis, hogy az utóbbiakkal is kész 
volt fegyverszünetet kötni, semmi több! 

A washingtoni utasítások két részletkérdésben fejtettek ki lényege
sebb álláspontot. Az egyik, Anglia javaslata alapján, Magyarország 
esetleges németellenes katonai szerepének meghatározását, a másik a 
magyar jóvátételekkel kapcsolatos korábban kifejtett USA vélemény 
megerősítését érintette. Az elsővel szükséges részletesebben foglalkoz
ni. „Mivel az esetleges magyar segítség értéke a Németország elleni 
háborúban olyan kérdés, amit az oroszok képesek a legjobban meg
ítélni, az USA külügyminisztériuma ebben a helyzetben nem tehet töb
bet, minthogy ismételten hangsúlyozza, hogy a bolgár fegyverszünet 
első cikkelyét előnyben részesíti a román fegyverszünet 1. cikkelyével 
szemben, mint Magyarország részére szolgáló modellt."M így magában, 
a két szóban forgó változat ismerete nélkül, ez a megfogalmazás nem 
sokat mond. De, ha összehasonlítjuk a román és bolgár cikkelyeket, 
nyomban kiderül az angol és amerikai „ismételt hangsúlyozás" célja. 
A román fegyverszünet 1. pontja megfogalmazását szinte szó szerint 
követte — Magyarországra átültetve — a fenti, 2. változtatás alatt 
tárgyalt új szovjet javaslat.'" A bolgár egyezmény első pontja a szövet
ségesekkel szembeni ellenségeskedések abbahagyásának és Németor
szággal való kapcsolatok megszakításának, valamint a Bulgáriában levő 
német katonai erők lefegyverzése és átadása, majd a német csatlós 
országok polgárainak internálása feladatának leszögezése után a kö
vetkezőket írta: „Bulgária kormánya elvállalja, hogy fenntart és el
érhetővé tesz olyan szárazföldi, tengeri és légi erőket, amilyeneket tőle 
megkívánnak szolgálatra a szövetséges (szovjet) főparancsnokság álta
lános irányítása alatt. Ezeket az erőket nem szabad szövetséges terü
leten felhasználni az érintett szövetséges kormányok előzetes beleegye
zése nélkül". Ezután a Németország elleni háborút követő demobili-
zálás kötelező végrehajtását írta elő.6n 

Míg a román formula a hadüzenettel együtt, a hadosztályok számát 
is előírva, a fasiszta szövetség elleni aktív harcot állította Románia 
feladatainak középpontjába, addig a bolgár változat e téren passzív 
fogalmazású volt, sem a hadüzenetet, sem a németellenes harcot nem 
írta elő. Az utóbbit az idézett részben esetleges megfogalmazással ta
láljuk csak meg. Vagyis a román „modell" megfogalmazási formája és 
célja aktívan segítette a háború végét, a szovjet hadseregek gyorsabb 
előrenyomulását délkelet felől Németországba. A bolgár viszont formai
lag passzív volt ezekben az irányokban, és azt a lehetőséget is magá
ban rejtette, hogy esetleg így a baloldali erők nem juthatnak fegyver
hez! Ezek az alapvető különbségek adják meg a magyarázatát annak, 

64 Uo. Ez az á l láspont eredet i leg az angoloktól indul t ki. „Az USA külügyminisz té r iuma 
egyetér t azzal — ír ta az angol javas la t ró l Stet t in ius november 28-án —. hogy1 a bolgár fegy
verszünet i feltételek első c ikke mint modell k ívána tosabb a r o m á n fegyverszünet i feltételek 
megfelelő c ikkénél . El sze re tnénk kerü ln i minden komplikációt , miszer in t Magyarország meg
kap ja a hadviselő pa r tne r s tá tuszá t . " (Uo. 931. o.) 

65 A r o m á n fegyverszünet szövegét l ásd : Orosz—román fegyverszünet i egyezmény, id. dok 
66 A bolgár fegyverszünet szövegét l á sd : Foreign R e l a t i o n s . . . id. dok. 1944. III. k. 465— 

467. o. 
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hogy 1944—1945 fordulóján miért részesítette Anglia, majd az USA is 
előnyben a „bolgár modellt" Magyarország számára! 

Az idézett amerikai utasítások végül előírták, hogy Harriman 
Moszkvában közölje: az USA leendő magyarországi missziója készen 
áll és a fegyverszünet aláírása után nyomban Debrecenbe kíván utazni. 
Hasonló utasításokat kapott a brit ügyvivő is a leendő angol missziót 
illetően, amely már Olaszországban várta a magyarországi események 
tisztázódását.67 

A következő hármas megbeszélésre december 29-én délután került 
sor, amelyen már a pontonkénti megfogalmazást is megkezdték. A szov
jet külügyminiszter azzal nyitotta meg e tanácskozást, hogy emlékiratot 
adott át válaszul az amerikai kormány nézeteit tartalmazó, a magyar 
jóvátétellel kapcsolatos december 27-én Harriman által átnyújtott fel
jegyzésre. A szovjet válasz tömören összefoglalva a következő hét 
részre tagoltan fejtette ki mondanivalóját: 

1. Elvetette azt az amerikai indítványt, hogy a magyar fegyverszünet 
ne tartalmazzon konkrét összeget a kártérítésre, vagyis hogy eltérjen 
a Romániával és Finnországgal szemben alkalmazott ez irányú sza
bályozási módszertől. 

2. Németország volt csatlósainak jóvátételi összegei „többszörösen 
alatta vannak a tényleges veszteségeknek", amelyeket okoztak. Ezek 
az összegek az illető országoknak nem jelentenek leküzdhetetlen aka
dályt és lényegesen nem befolyásolják az európai gazdasági életet. 
„Ezért a szovjet kormány fenntartja véleményét, hogy a magyar jóvá
tétel, amit a több, mint szerénynek számító 300 millió dolláros szám
jegyben jelöltünk meg (amiből 200 milliót a Szovjetunió kap és 100 
milliót Csehszlovákia és Jugoszlávia) nem áHhat aggodalomra alapot, 
hogy esetleg (a jóvátétel) túlzott mértékben akadályozhatja az általá
nos talpraállást vagy alááshatja Európa stabilitását." 

3. A jóvátételi összegek „mértékletességét" éppen Magyarország 
esete illusztrálja legjobban — hangzott a következő szovjet érvelés. 
A 6 év alatt fizetendő kártérítés évi 50 millió dolláros terhe a háború 
előtti 5 békeév átlagos exportjának évenkénti mintegy egyharmadát 
teszi ki. Vagyis Magyarország — magyar adatok szerint — 1934— 
1938-ban átlagosan évi 143 millió dollár értékű árut exportált. Tehát 
az export mintegy kétharmada továbbra is magyar rendelkezésre fog 
állni! Nemzeti jövedelem vonatkozásában az arány a következő. 1938-
ban Fellner Henrik, akkori magyar közgazdász számításai szerint Ma
gyarország nemzeti jövedelme 1,4 milliárd dollárra rúgott. Az évi 
50 millió ennek csak 3,5%-a. „Az ilyen mértékű jóvátétel — összegezi 
az emlékirat — nem veszélyezteti sem magának Magyarországnak a 
gazdaságát, sem Európa gazdaságát," Ebből még az is következik, hogy 
teljesen fölösleges korlátozni a kártérítést kapó országot a jóvátétel
ként hozzá kerülő árucikkek felhasználásában, mert azok elhanyagol
hatók az összeurópai forgalomhoz képest. 

4. A szovjet fél elveti azt az amerikai indítványt is, hogy a kárté-

67 U o . 939—940. o. 
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rítési szállítások értékét azon az áron állapítsák meg, amelyek „jelen
leg vannak érvényben a világpiacokon." Ezek a rendkívüli háborús és 
háború utáni körülmények abnormális árai. Sőt, ezzel kapcsolatban 
bírálólag megjegyzi: „kísérleteket figyelhettünk meg és figyelhetünk 
meg jelenleg is, hogy a semmivel tegyék egyenlővé még azokat a mi
nimális jóvátételi összegeket is, amelyek már helyet kaptak a fegy
verszüneti egyezményekben, vagy ezután kapnának helyet a Magyar
országra vonatkozó fegyverszüneti egyezményekben." 

5. A fentiekhez kapcsolódva a Szovjetunió, ugyanúgy, mint Románia 
és Finnország esetében, az 1 938-as stabil árszintet veszi alapul a szál
lításoknál és az elszámolás az amerikai dollár szilárd aranyparitását 
alkalmazza, vagyis egy uncia arany értéke 35 dollár. Ezek ellen, a fenti 
országok esetében a szövetségeseknek nem volt ellenvetésük! Ugyan
akkor Magyarország számára is biztosítja a szovjet fél — amit a ro
mán és a finn kormány óhajának megfelelően nekik megadott —, 
hogy az 1938-as világpiaci árakat gyáripari termékeknél 10, nehéz
ipari berendezéseknél 15%-kal felemeli. 

A hatodik megjegyzés leszögezte, hogy a magyar jóvátétel össze
gét 400 millió dollárról már Churchill és Eden 1944 októberi moszkvai 
látogatása idején 300-ra csökkentették, amelyből a Szovjetunió csak 
200-at kap. Tehát ezt az amerikai kérést már teljesítették. 

Végül pedig a szovjet kormány szükségtelennek tartotta a finn és 
román tapasztalatok alapján, hogy a SZEB-en belül külön három
hatalmi jóvátételi osztály létesítsenek, viszont lehetségesnek ítélte, 
hogy a magyar jóvátétel behajtásában érdekelt jugoszláv és csehszlo
vák képviselőknek a SZEB ez irányú munkájába való bevonásáról ta
nácskozásokat folytasson.68 

Ezt a szovjet emlékiratot nem vitatta meg rögtön a tanácskozás, ha
nem megkezdte a szöveg pontok szerinti megfogalmazását. Az előter
jesztett szovjet bevezető — angol javaslatra — kiegészült azzal a mon
datrésszel, hogy a 3 nagyhatalom a „Magyarországgal hadban álló 
Egyesült Nemzetek nevében" cselekszik. így ez már végleges megfogal
mazású lett. Az első pont a szovjet javaslathoz képest lényegesen át
alakult az itt elfogadott végleges formájában. A nyugati felek köve
telésére a bolgár „modellhez" igazították azt, azzal az eltéréssel, hogy 
a román egyezményhez hasonlóan benne maradt a hadüzenetre, mint 
pozitív tettre való hivatkozás és a kiállítandó, s a szövetséges (szovjet) 
hadseregfőparancsnokság „rendelkezésére" bocsátandó seregtestlétszá
mot 8 hadosztályban állapította meg. Bekerült még e pontba a későbbi 
lefegyverzésre vonatkozó, a bolgár dokumentumban megtalálható ha
sonló mondat is. Ugyanakkor teljesen kimaradt Magyarország Német
ország elleni függetlenségi háborújára való hivatkozás, egyáltalán ar
ra a közvetlen kötelezettségre való utalás is, hogy az ország maga is 
vegyen részt a harcban! Az e pontban való szovjet kompromisszumos 
engedmény csak formai volt, hiszen Bulgária a számára még negatívabb 

68 Uo. 948—950. o. Harriman 1944. december 30-i sürgönye a külügyminisztériumnak, amely 
az egész szovjet „aide-memoire"-t tartalmazza. 
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megfogalmazású megfelelő cikkely ellenére is, illetve alapján, egy 
több, mint százezres hadsereggel vett részt, többek között éppen Ma
gyarország területén is, a fasizmus elleni harcokban! 

A 2. ponttól a 10.-ig terjedően — kivéve kisebb kiegészítéseket és 
pontosításokat — lényeges vitakérdés nem merült fel. Viszont a bol
gár fegyverszünet mintájára, ha lehet még annál jobban, kívánta Har-
riman, Anglia és az USA együttes álláspontjának megfelelően, csökken
teni Magyarország vonatkozásában a katonai helyzet egyenes függvé
nyeként kialakult általános szovjet irányítás hatékonyságát. Ezt a célt 
szolgálta az egész vitán végighúzódó törekvésük, hogy a fegyverszünet 
szövegében minél több helyen a „Szövetséges (Szovjet) Főparancsnok
ság" szavakat a „Szövetséges Ellenőrző Bizottság" szavakkal helyettesít
sék.69 Ez a törekvés része volt annak a célnak, hogy a SZEB-et leg
alább a fegyverszünet második szakaszában, de ha lehetséges már az 
elsőben is, olyan szervként hozzák létre Magyarországon, ahol a 3 
nagyhatalom képviselőinek teljesen egyenlő joguk van. így meg tudnák 
kötni a szovjet katonai vezetés kezét is saját érdekeiknek megfelelően. 

A román fegyverszüneti egyezmény egyik pontjában sem fordult 
még elő a SZEB neve, vagy a reá való hivatkozás, kivéve azt, amelyik 
arról intézkedett, hogy létre kell hozni a fegyverszünet teljesítésének 
ellenőrzésére. Helyette szinte minden pontban a „Szövetséges (Szov
jet) Főparancsnokság" szerepelt felelős végrehajtó szervként, mint 
ahogyan az olasz fegyverszüneti egyezményben fordítottan, az ott te
vékenykedő amerikai és angol csapatok Főparancsnoksága!70 Viszont a 
bolgár egyezményben már formai oldalon is igyekeztek a nyugati ha
talmak érvényesíteni fenti politikájukat. Ott már több helyen az ot
tani SZEB fordult elő, mint végrehajtó szerv. Ezt a formát próbálták a 
magyar egyezményben még tovább fokozni, még több pontban cserélni 
fel a szovjet katonai Főparancsnokságot a SZEB-bel. Mindezek hatására 
a 10. pontig, a kompromisszumot keresve, 3-ban egyezett_ bele Molo-
tov a SZEB szerepeltetésébe. Az e pontokban megszabott feladatok túl
mutattak a hadműveletekkel kapcsolatos teendőkön. 

A következő, a 11. pont — angol követelésre — új megfogalmazást 
kapott. Ez a cikkely írta elő, hogy a szövetséges Főparancsnokság 
(később a SZEB-re is kiterjesztve) valamennyi magyarországi ki
adását, funkcionálásához szükséges eszközöket a magyar kormány kö
teles előteremteni. Az angol megbízott minden korlátozás nélkül kí
vánta a költségek és kiadások fedezését biztosítani. Vagyis, nemcsak a 
„funkció teljesítésére" vonatkozó kiadásokét. 

A 12. pontnak, a jóvátételről szólónak a vitáját, a kormányok to
vábbi utasításait várva, elhalasztották a tárgyalt vitanapon. A 14. pont
ban szintén a SZEB került a Főparancsnokság helyébe. Viszont vissza
utasította Molotov a cserét a 16. pontban és végül beleegyezett abba 
(2-án), hogy a 17.-ben mindkét szerv neve fel legyen tüntetve. A füg-

69 Uo. 945—946. o. (A SZEB-re vonatkozó javas la t angol e rede tére l á sd : Uo. 931. o., Stet-
t inius 1944. n o v e m b e r 28-i sü rgönye Moszkvának) . 

70 Az előbbit l ásd : Orosz—román fegyverszünet i egyezmény, i. m . ; u tóbbi t Halmosy Dé
nes: Nemzetközi szerződések 1913—1945. Budapes t , 1966. 543—545. o. 
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gelékekhez tartozó néhány észrevétel után 29-én a tanácskozás véget 
ért. Ekkor már csak három pontban nem történt megállapodás és a 
hozzájuk tartozó függelékekben, valamint a SZEB-re vonatkozó alap
szabálytervezetet tartalmazó háromhatalmi külön jegyzőkönyvben.71 

A következő tárgyalásokig azonban egyrészt tisztázódtak, másrészt 
megmerevedtek az álláspontok. 

Még december 30-án elküldték Washingtonból Moszkvába az ameri
kai külügyminisztérium újabb utasításait. Ebben Stettinius hozzájáru
lását adta az első pont megfogalmazásához és az új, (a 19. ponttá levált) 
szovjet javaslathoz. Viszont erőteljes érdekvédelemre hívta fel az ame
rikai nagykövet figyelmét a jóvátételről és a SZEB-ről szóló pontok, 
valamint az alapszabályról készülő jegyzőkönyv vonatkozásában. 
„Örömmel fogadjuk a bolgár fegyverszüneti egyezmény XVIII. cikke
lyének modellként való felhasználását a magyar fegyverszüneti fel
tételek XIX. cikkelyéhez — írta Stettinius a SZEB-bel kapcsolatos 
pontról —, de szeretnők azt kiegészíteni egy mondattal, amely a fegy
verszüneti időszak második felére vonatkozik. Ahogyan a külügymi
nisztérium 2498. sz. október 21-i táviratában jeleztük, erőteljesen síkra 
kell szállnia ezen álláspont mellett, de nem szabad döntő problémát 
csinálnia belőle."72 A hivatkozott hely a már idézett álláspontot tar
talmazta, vagyis azt, hogy a második fegyverszüneti szakaszban a 3 
hatalom teljesen egyenrangúan vegyen részt a SZEB munkájában. 

Az amerikai álláspont indító okainak lényegére mutató, s ezért első
sorban figyelemre méltó nézetet fejtett ki december 31-i, a külügymi
niszternek küldött sürgönyében Harriman nagykövet is a Szovjetunió
nak a jóvátételekkel kapcsolatos álláspontjáról. „Úgy vélem, hogy a 
legjelentősebb pontja annak az emlékiratnak, amelyet Molotov a ma
gyar jóvátétel kérdéséről átadott nekem . . . annak az elutasítása, hogy 
az angolok és mi részt vehessünk a jóvátételi'izetések kezelésében, no
ha annak a készségnek ad kifejezést, hogy fontolóra veszi a konzul
tációt Csehszlovákiával és Jugoszláviával." Pedig, írja a továbbiakban 
a nagykövet, ,,aki a jóvátételi szállításokat ellenőrzi, gyakorlatilag a 
magyar gazdaságot is ellenőrizheti és jelentős gazdasági befolyást gya
korolhat más irányokban." (Kiemelés — K. M.) Ennek a lehetőségnek 
a megszerzésére lett volna szüksége az amerikai tőkéseknek a magyar 
jóvátétel ellenőrzésében való részvételre, nem pedig a magyar kár
térítés összegének nagysága izgatta a tengeren túli politikusokat. Hi
szen arról egészen reálisan írta ugyancsak e sürgönyében Harriman 
a következőket: ,,Be kell vallanom, hogy némileg rokonszenvezem 
azzal a szovjet állásponttal, hogy évi 50 millió dollár értékű árucikk 
jóvátételi fizetségként Magyarországtól 6 éven át voltaképpen nem túl
zott . . ." Mégis azt javasolta a külügyminisztériumnak, hogy a fenti 
amerikai célok elérésére fokozzák a nyomást a szovjet kormányra, 
esetleg még azzal is, hogy álláspontja merevségétől függhet a szá
mára igen fontos kölcsönbérleti szerződések ügyének végleges ren
dezése.73 

71 Foreign Relat ions . . . id. dDk. 1944. III. köt. 945—948. o. 
72 Uo. 951—952. o. 
73 Uo. 952. o. 
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A külügyminisztérium erre a javaslatra január 3-arx válaszolt és 
közölte: „nem kívánja felvetni a kölcsönbérleti szerződés kérdését ez
zel a vitával kapcsolatban. Még mindig hajlunk afelé, hogy elhatárol
juk magunkat a jóvátételi klauzulától, azonban álláspontunkat ebben 
a kérdésben bizonyos mértékig módosíthatja a SZEB alapszabályairól 
folytatott tárgyalások eredménye."74 

Közben azonban, 1945. január 2-án délután, a 3 szövetséges nagy
hatalom képviselői megtartották harmadik tanácskozásukat a magyar 
feltételek kialakításáról. Ezen a szovjet és az amerikai fél a jóváté
telt és a SZEB-ről szóló pontokat, a mellékleteket és a SZEB működési 
szabályzatát, valamint a külön jegyzőkönyvet kivéve minden pontban 
megegyezett. Az angol fél és a szovjetek között ,,egy-két kisebb kér
dés még vitás" maradt, az amerikaiak által vitatottakon túl is.75 

A tanácskozáson az amerikai nagykövet benyújtotta javaslatát a SZEB 
alapszabályára vonatkozólag, „kifejtve, hogy elégedetlenek vagyunk 
a jelenlegi helyzettel Romániában és Bulgáriában." Továbbá, sürgette 
a külön háromhatalmi jegyzőkönyvet arról, hogy mindhárom hatalom
nak rendelkezésére bocsátják a magyarországi katonai információkat.7'" 

Harriman a SZEB alapszabályaira tett javaslatát a romániai ellen
őrző bizottsággal kapcsolatos, még 1944. szeptemberben kifejtett77 igé
nyek felhasználásával készítette, kiegészítve azt az azóta ott és Bulgá
riában szerzett tapasztalatokkal. Az utóbbiakat az amerikai külügymi
nisztérium még 1944. december 29-én küldte el Moszkvába. Ezek sze
rint az USA a SZEB-ben a következők elérésére törekedett, most már 
legalább Magyarországon: meg kell világosan határozni a nyugati kép
viselőknek a SZEB-ben „betöltött pozícióját és funkcióit", „ismertetni 
kell a SZEB szervezetét és világosan le kell fektetni azokat a jog
köröket, amelyeket a résztvevő szövetséges kormányok képviselői gya
korolnak." Továbbá: „a SZEB szervezetét és funkcióit meg kell vál
toztatni a Németországgal szembeni ellenségeskedések befejezése után." 
Addig is azonban, tehát az első időszakban, elismerve ugyan, hogy a 
SZEB ekkor a szövetséges (szovjet) főparancsnokság általános irányí
tásával működik, mégis el kellene érni a „következő jogok" biztosítását 
számukra: 1. „Politikai direktívák nem adhatók a SZEB nevében a 
magyar kormánynak mindaddig, amíg nem kérték ki erről az amerikai 
és angol képviselők véleményét." És egyet nem értés esetén joguk 
legyen kormányukhoz fordulni utasításokért. Ez kimondatlanul ugyan, 
de egyet jelenthetett volna a vitathatatlan és a teljes vétójoggal, amely 
a háborús körülmények és a katonai érdekek miatt eleve irreálisnak 
tűnik, hacsak az amerikai és angol érdekeket nem helyezik a háború 
mielőbbi győzelmes befejezése érdeke fölébe? 

2. Az amerikai és brit megbízottaknak a közvetlen és rejtjelzett 
érintkezés szabadságával kell rendelkezniük kormányaikkal. 

74 Uo. 955. o. 
75 Uo. 953—954. o. H a r r i m a n 1945. j a n u á r 2-i je lentése . 
76 Uo. 954. o. 
77 Uo. 1944. IV. köt. Európa . Washington, 1966. (A „Románia fegyverszünet u tán i megszá l 

l á sának és e l lenőrzésének p r o b l é m á i " c. rész a 233. és köv. o., mindeneke lő t t a kü lügymi 
nisztér ium 1944. szeptember 23-i utasításai .) 
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3. Ezeknek a megbízottaknak mozgási szabadságot kell biztosítani 
Magyarországon, csak a nagyobb utazásokat kelljen előre közölni a 
SZEB elnökével. 

4. Minden delegáció maga dönt létszámának nagyságáról és (5.) arról 
a pénzösszegről, amelyet a magyar kormánytól ellátására igényel. 

És végül a 6. pontban biztosítani szerették volna, hogy az angol és 
amerikai képviselőknek joguk legyen szóbeli és írásbeli tájékoztatást 
kapni a SZEB szovjet funkcionáriusaitól, valamint előterjesztéseket is 
tenni a SZEB-nek a fegyverszünettel kapcsolatos kérdésekben.78 

A fenti külügyminiszteri utasítások alapján készült és a január má-
sodiki tanácskozáson a szovjet félnek átadott SZEB-re vonatkozó ame
rikai javaslatról nyomatékosan meg kell állapítanunk, hogy abban 
olyan jogokat kívántak kicsikarni a Szovjetuniótól képviselőik szá
mára, amilyenekkel — mint később érintjük — az olaszországi 
SZEB-ben a szovjet megbízottak nem rendelkeztek. Ezt a kérdést 
egyébként maga Harriman is felvetette egyik későbbi, 1945. január 4-i 
jelentésében. „Meggyőződésem — írta —, hogy Molotov majd ki
fogást emel a SZEB alapszabályának azon formája ellen, amelyet 
neki előterjesztettem. De az a benyomásom, hogy némi biztosítékot 
kaphatunk arra vonatkozólag, hogy a SZEB-beli képviselőink olyan 
tiszteletet kapnak majd, amely jobban megfelel annak, mint amilyen
ben az oroszok Olaszországban részesülnek."79 Feltételezhetően ennek 
is szerepe lehetett abban, hogy az USA külügyminisztériuma nem kí
vánta ebben a kérdésben sem felvetni — bizonyos kényszer alkalmazá
saként sem — a kölcsönbérleti szerződés jövőjét, sem pedig a magyar 
fegyverszüneti egyezmény aláírásában való amerikai részvételt. „Ez 
idő szerint — írta még a SZEB-bel kapcsolatos Harriman-jelentésre 
Stettinius január 3-án — nem állunk készen arra, hogy olyan messzire 
menjünk, hogy elutasítsuk a fegyverszüneti egyezményben való rész
vételt, hogyha a SZEB-bel kapcsolatos álláspontunkat nem fogad
ják el."80 

Tehát a jelzett kérdések kivételével a január 2-i tárgyalásokra ki
alakultak a magyar fegyverszünet feltételeinek keretei, formái. Ezek 
szerint maga a fő dokumentum a bevezető és záró részeken kívül 20 
pontból állt. Ezekhez kapcsolódott még a betűrendben jelölt hatrészes 
„Függelék" az alapdokumentum néhány pontjához, továbbá egy külön
álló 3 pontos jegyzőkönyvi rész, amely a három nagyhatalom egymás 
közötti, a magyar egyezménnyel kapcsolatos vitás problémáit foglalta 
magában. Formailag az alapdokumentumtól szintén függetlenül készült 
még a magyarországi SZEB működési alapszabályát tartalmazó ter
vezet is. Az akkori elképzelés szerint a magyar fegyverszüneti egyez
ményt a 2. Ukrán Front parancsnoka, Malinovszkij marsall írta volna 
alá mindhárom nagyhatalom megbízásából és nevében. A függeléket 
nem kívánták aláírni, csak csatolni az egyezményhez. A jegyzőkönyvet 
viszont csak a három nagyhatalom képviselőjének kellett volna kéz-

78 Uo. 1944. III. köt. 943. o. (Stett inius 1944. december 29-i utasí tása.) 
79 Uo. 955. o. 
80 Uo. 954—955. O. 
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jegyével ellátni, míg a SZEB szabályzatát a tanácskozáson történő 
együttes jóváhagyás után aláírás nélkül tervezték életbeléptetni. 
Mindezekről az elért megállapodásokról pontonként felsorolva az USA 
moszkvai nagykövete január 4-én kimerítő tájékoztatást küldött Wash
ingtonba.81 

Az 1945. január másodiki hármas tanácskozás után a magyar fegy
verszünet szövegének teljes kialakítása lelassult, mert minden egyes 
kérdésben szinte külön-külön kellett a nyugati megbízottaknak kor
mányukhoz újabb utasításért fordulniok. Ezért a következő ilyen ösz-
szejövetelre csak január 8-án került sor. Viszont addig folytatódott 
az egyes kormányok álláspontjainak kialakítása és közlése azok moszk
vai képviselőivel. Az amerikai külügyminisztérium 5-i utasítása, bár 
mint láttuk, erélyesebb nyomást ugyan nem kívánt alkalmazni, arra 
mégis felhatalmazta képviselőjét, hogy a SZEB-ről szóló 18. pont szov
jet szövegéhez, ha Moszkva nem fogadja el az amerikai javaslatokat, 
csak írásbeli fenntartással járuljon hozzá, amelyet jegyzék formájá
ban kell a szovjet és angol fél tudomására hozni, mint az Bulgária 
esetében történt. Annak magában kell foglalnia, „hogy a 18. cikknek 
voltaképpen kiegészítő intézkedést kellett volna tartalmaznia abból a 
célból, hogy a Németország elleni ellenségeskedések beszüntetése és a 
Magyarországgal megkötött béke közötti időszakban a SZEB, amelyet 
a 3 szövetséges kormány egyenlő képviselete és részvétele alapján 
szerveznek meg, szabályozza és ellenőrzi a fegyverszünet végrehaj
tását."82 

A január 6-i utasításban az amerikai külügyminisztérium hasonló 
felhatalmazást adott még két vitás kérdéshez. Az első a SZEB jóvá
tételi albizottságában való amerikai részvételre, tehát a kártérítés kí-
vülállókénti ellenőrzésére vonatkozott. „Súlyt kell helyeznünk a szö
vetséges ellenőrző bizottság jóvátételi albizottságában való résztvé
telünkre — hangzott az utasítás. Önnek tájékoztatnia kell a Szovjet 
Kormányt, hogy mindaddig, amíg nem adják beleegyezésüket ehhez a 
ponthoz, kormányunk a fegyverszüneti feltételeket csakis írásbeli 
fenntartással írja alá, azon célból, hogy az Egyesült Államok fenntart
hassa magának a jogot, hogy ismét felvethesse a szovjet és brit kor
mánnyal a jóvátételi cikk végrehajtásának kérdését, amennyiben a 
későbbi körülmények fényében úgy találjuk, hogy az amerikai gazda
sági érdekeket indokolatlanul megkárosítják." 

A másik hasonló felhatalmazás Harriman összefoglaló jelentéséből 
kimaradt, mert az egy, még fel sem vetett, korábbi külügyminiszteri 
utasításra vonatkozott, amely szintén a jóvátétel kérdéséhez kapcsoló
dott. Mégpedig, annak ellenére, hogy sem az USA, sem Anglia a 
Szovjetunióhoz, illetve Jugoszláviához és Csehszlovákiához hasonló 
általános, egy összegű jóvátételt nem kért Magyarországtól, mégis kö
vetelte annak az egyezményben való leszögezését, hogy ő, és más szö
vetséges ország is, utólagos megállapítással, kártalanítást kérhessen 

81 Uo. 956—962. o. (Har r iman 1945. j a n u á r 4-i összefoglaló je lentése az eddig elér t megá l 
lapodásokról . ) 
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saját, vagy állampolgárai vagyonában keletkezett veszteségekért, il
letve károkért. „Tájékoztathatja a Szovjet Kormányt, hogy ha nem 
sikerül megszerezni a beleegyezésüket ehhez a ponthoz — szólt az 
utasítás újra —, kormányunk a fegyverszüneti feltételeket csakis fenn
tartással írja alá, azzal a céllal, hogy az USA kormánya fenntartja 
magának a jogot, hogy kártérítést kérjen Magyarországtól az Egyesült 
Államok, vagy állampolgárainak vagyonában Magyarországon vagy Ma
gyarország által megszállt területeken okozott veszteségekért, és elis
meri a többi Egyesült Nemzetek hasonló jogát. Ezt a fenntartást levél 
útján közli a Szovjetunió és az Egyesült Királyság kormányával és a 
magyar küldöttséggel a fegyverszüneti feltételek időpontjában."83 

A fentiek tanúsága szerint az USA képviselői a magyar fegyverszü
neti feltételek megszövegezése kapcsán olyan kérdésekben élezték ki 
a vitát a szovjet féllel, amelyek elsősorban és zömmel az amerikai 
tőkés körök érdekeit szolgálták. Mindenekelőtt az első két kérdéskör 
tűnik ilyennek, de a harmadik is gyakorlatilag a tőkés állampolgárok 
magyarországi vagyonának kártérítését szolgálta! 

Az amerikai külügyminisztérium dokumentumaiból következtethető-
leg az angol külügyi kormányzat e napokban két kérdésben fejtett ki 
külön álláspontot. Az egyik arra vonatkozott, hogy a Szovjetunió 
keze meg legyen kötve legalább a „Függelékben" a jóvátételi árak 
terén, vagyis foglalják írásba az 1938-as árakon való elszámolást. Eh
hez az angolok megkapták az amerikaiak támogatását is. A másikban 
az volt a céljuk, hogy először, mint külön fenntartást, jegyzőkönyvileg 
megörökítsék az angol álláspontot, miszerint a jóvátétel összegét nerc 
kellett volna feltüntetni az egyezményben, másodszor, hogy a mégis 
feltüntetendő összeg „nem befolyásolhatja károsan a fölülvizsgálást 
amennyiben bebizonyosodik, hogy az összeg meghaladja Magyarország 
fizetési képességét." Ez az angol álláspont, úgy tűnik, Magyarország 
érdekeit is magában foglalta azáltal, hogy esetleges jövőbeli fizető
képtelenségét felvetette, ami a még nagyon hosszú ideig tartó harcok 
rombolásai következményeként nem lehetett teljesen kizárt, különösen 
az első években. Ez azonban olyan szélsőséges esettel való számolási 
jelentett, amelyet irreális volt elvárni a győztestől, csak magáért a 
lehetőségért. Talán csak későbbi politikai eszköznek tekintendő arra, 
hogy majd alkalmas időpontban felhasználhassák a Szovjetunió ellen, 
bizonyos magyar körök befolyásolására. Magát az angolok által leírt 
célt az amerikai külügyminisztérium sem látta eléggé megalapozottnak. 
Ezért, bár rïem ellenezte, nem ígért és nem is adott támogatást ahhoz.84 

Néhány napos szünet után a három nagyhatalom képviselői január 
8-án ismét összeültek. Ezen a tanácskozáson Molotov hozzájárult ah
hoz az amerikai követeléshez, hogy más országok és állampolgáraik 
esetleges kártérítési igényeit is bevegyék a jóvátételről szóló cikkelybe, 
külön bekezdésként. À többi vitás kérdésben nem történt további lé
nyegi előrehaladás. A szovjet külügyminiszter azonban, még valamivel 

83 Uo. 964—965. o. (Stettinius 1945. január 6-i sürgönye Harriman-nak.) 
84 Uo. 967. o. (Stettinius 1945. január 9-i távirata Moszkvába, amelyben az angol külügy' 
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a tanácskozás megkezdése előtt, átnyújtotta a SZEB-re vonatkozó 
szovjet ellentervet. Abban, a leglényegesebb pontokat összevetve az 
amerikai tervvel, a következők állnak. Amíg az amerikai terv a poli
tikai direktívák kiadását illetően az első időszakban is a nyugati kép
viselők előzetes „megkérdezését" írná elő, addig a szovjet csak „tájé
koztatást" ígért, amelyet a kérdés természetéről és a katonai helyzet
től függően hol előzetesen, hol csak utólag lehetne megtenni. A máso
dik időszakban az amerikai terv már nemcsak előzetes megkérdezést, 
hanem „hozzájárulást" is követel, ugyanakkor a szovjet elképzelés a 
politikai direktívák és intézkedések kiadásához csak előzetes „konzul
tációt" írt elő. A SZEB angol—amerikai részlegeinek egyéb funkciói 
és jogai tekintetében a szovjet terv zömmel a romániai példát, illetve 
az olaszországi szovjet misszió gyakorlati viszonyait tükrözte, míg né
hány esetben elfogadta az amerikai javaslatot.85 

A fenti szovjet javaslat birtokában január 9-én folytatódott a ma
gyar fegyverszüneti szöveg vitája a három megbízott között. Ez a 
megbeszélés már az ötödik volt a tanácskozások sorában. Rögtön az 
egyik legvitatottabb kérdést, a jóvátétellel kapcsolatos pontot vették 
elő. A szovjet külügyminiszter újabb tanulmányozás után ismételten 
elutasította azt az amerikai igényt, hogy háromhatalmi jóvátételi al
bizottságot alakítsanak. A feladat elvégzésére, fejtette ki, teljesen ele
gendő a SZEB gazdasági osztálya. Az amerikai nagykövet, kormánya 
utasításának megfelelően, erre kijelentette, hogy elfogadja ugyan a 
szóban forgó cikkelyt az aláíráshoz, de „kénytelenek vagyunk a szovjet 
és brit kormánynak a fegyverszünet aláírásakor írásbeli értesítést át
adni, miszerint fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezt a kérdést 
ismét felvethessük abban az esetben, hogyha ezt szükségesnek tart
juk." Molotov ezt szükségtelennek ítélte, mondván, hogy egyrészt a 
problémák bármikor felvethetők diplomáciai úton is, másrészt pedig 
egy ilyen fenntartást tartalmazó írásos előterjesztés „gyöngítené a 
fegyverszünetet." Az amerikai fél ezt követően részben védekezett, 
részben pedig továbbra is nyomást igyekezett gyakorolni szovjet part
nerére. Előbb kifejtette, hogy utasításai szerint a két szövetséges kor
mánynak adnák át csak a levelet „és nem a magyaroknak", de sietett 
hozzátenni, hogy „esetleg szükségesnek tarthatjuk nyilvánosságra hoz
ni". Molotov viszontválasza csak az volt, hogy ebben az esetben a 
szovjet kormány is „szükségesnek tarthatja, hogy hasonlóan reagál
jon".86 • 

Ezzel a szovjet és amerikai álláspontok vitája a magyar jóvátétel el
lenőrzését illetően véget ért anélkül, hogy közös nevezőre jutottak 
volna. A fegyverszünet végleges szövegébe a szovjet álláspont került, 
de az amerikai fél írásban külön fejezte ki fenntartásait. Angol ja
vaslatra ekkor húzták ki a jóvátételről szóló 12. cikkelyből — miután 
Magyarország még mindig nem kapcsolódott be ténylegesen a Német
ország elleni háborúba — azt a károk csak részbeni megfizetését po
zitívan indokló mondatrészt, hogy „és háborút visel". Ezt követően 

85 Uo. 965—966. o. H a r r i m a n 1915. j a n u á r 8-i je lentése . 
86 Uo. 968. o. H a r r i m a n 1945. j a n u á r 9-i je lentése . 
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Balfour angol ügyvivő felvetette a jóvátétel elszámolásával kapcso
latos 1938-as árak jegyzőkönyvbe vételét, amit a szovjet fél e napon 
még, arra hivatkozva, hogy nem tér el a román és finn megfogalmazás
tól, nem fogadott el. Majd hosszú és eredménytelen vita folyt újra a 
SZEB-bel kapcsolatos kérdésekről. Ennek során Molotov hivatkozott a 
negatív olaszországi szovjet tapasztalatokra is. Például „Ami a Ma-
gyarország-szerte való utazást illeti, aláhúzta (Molotov — K. M.) — 
jelentette Harriman Washingtonnak —, hogy az olaszországi Ellenőrző 
Bizottság szovjet tagjának eleinte nem engedélyezték a szabad moz
gást, bár a korlátozásokat később enyhítették."87 

Az eredménytelen viták továbblendítéséhez újabb kormány utasítások 
voltak szükségesek, amelyek ismét igénybe vettek néhány napot. Pe
dig már nemcsak a régóta váró magyar küldöttség, hanem a csehszlo
vákok, majd a jugoszlávok is jelentkeztek saját külön igényeikkel a 
magyar fegyverszünetet illetően. Mindez siettette a munka mielőbbi be
fejezését. A washingtoni külügyminisztériumból január 12-én válasz 
érkezett, amely lehetővé tette az amerikai nagykövetnek, hogy „enged-
nek-engedek" alapon kissé nagyobb mozgástere legyen. Ennek az uta
sításnak a-lényege a következő: ha nem lehet elérni a SZEB működé
séhez az amerikai álláspont elfogadását, akkor „jobban szeretnők, 
hogyha a második időszakra vonatkozó bekezdést teljesen kiiktatnák 
az alapszabályból. Ebben az esetben abban a helyzetben lennénk, hogy 
kategorikus fenntartással éljünk a XVIII. cikkel szemben . . ." Vagyis, 
hogy így később' teljesen újra kezdve tárgyalhassák a kérdést, mintha 
még semmi sem lenne! Az első szakaszra vonatkozólag olyan kompro
misszumos megoldást ajánlott, amelyben az amerikaiak engednek az 
„előzetes konzultáció"-ra, de cserében a politikai direktívákról a ma
gyar hatóságoknak történő kiadásuk „előtti tájékoztatást" és az eset
leges észrevételeik figyelembevételének kikötését kívánták. Engedmé
nyeket tett lehetővé a külügyminisztérium néhány technikai kérdés
ben, például ki- és beutazás az országba, valamint a belső közlekedés 
stb.88 Néhány kisebb kérdésben az angol megbízott is új utasítást 
kapott, amelyeket a kérdések közös vitáinál érintünk. 

1945. január 13-án, ugyancsak a délutáni órákban került sor a ha
todik hármas tanácskozásra, amelyen újra áttekintették valamennyi ad
dig felvetődött problémakört. Molotov azzal nyitotta meg a megbeszé
lést, hogy kérte, a szovjet kormány kívánságának megfelelően „a jegy
ver szünetet ne Malinovszkij, hanem Vorosilov írja alá, ak\ — mint 
mondotta —, a magyarországi SZEB-nek is az elnöke lenne." (Kieme
lés — K. M.) Majd az első 10 cikkelyt véleménykülönbség nélkül vég
legesnek tekintették, a 11.-ből pedig — angol javaslatra — törölték a 
„magyar területen" szavakat. Ezzel a SZEB-et nemcsak magyar te
rületre korlátozva kellett segíteni a munkájában. A 12. pontnál a már 
tárgyalt kérdésben az amerikai, az 1938-as árak feltüntetésének a kér
désében pedig az angol álláspont is eltért a szovjettől. Az utóbbinál 
egyelőre Molotov csak abba egyezett bele amerikai egyetértéssel és 

87 u o . 969—970. o. H a r r i m a n 1945. j a n u á r 9-i és folytatólagos 10-i je lentése . 
88 Uo. 970—971. o. Grew, ügyvezető külügyminisz te r 1945. j a n u á r 12-i sü rgönye . Moszkvába 
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támogatással, hogy az árakról „a magyarokat szóbelileg értesítjük", 
ami az angol felet még mindig nem elégítette ki. E pont „Függeléké
be" került ekkor egy olyan bekezdés, hogy Magyarország azonnal kö
teles Jugoszláviának és Csehszlovákiának a kártérítés keretében el
számolásra kerülően élelmiszert és egyéb közszükségleti cikkeket szál
lítani megsegítés, illetve kártalanítás céljából. 

A 13—17. pontoknál szintén nem volt véleménykülönbség. Viszont 
a 19. cikkelynél, a SZEB-ről szólónál, újra éles, hosszan tartó és kevés 
eredményt adó vita bontakozott ki. „A panaszokat bőségesen szellőz
tették mindkét oldalon — jelentette haza Harriman Washingtonba. — 
Például: Az olaszországi analógiát fejtegetve Molotov azt igyekezett 
mindenáron hangsúlyozni, hogy a Szovjet Kormány a sajtóból szer
zett tudomást az elnöknek (az USA elnöke — K. M.) és a miniszter
elnöknek (Churchill — K. M.) azt célzó legújabb kijelentéséről, hogy 
az »ellenőrző« szót törölni kell az olaszországi Ellenőrző Bizottság el
nevezéséből." Ezzel a szovjet külügyminiszter azt kívánta érzékeltetni, 
hogy az olasz ügyekben még ilyen nagy horderejű kérdéshez sem kér
tek szovjet beleegyezést, de nem is konzultáltak kormányával, sőt 
még csak nem is tájékoztatták előre Moszkva képviselőit. Az álláspon
tok a fő kérdésben nem közeledtek, bár mind az amerikai, mind a 
szovjet fél elfogadta, hogy a második szakaszról tervezett bekezdést 
teljesen ki kell hagyni az alapszabályból. A technikai kérdésekben már 
több szovjet engedmény történt még az olaszországi szovjet misszió 
helyzetéhez képest is. A nyugati SZEB-képviselet mozgásszabadságát 
— ígérte Molotov — „ugyanolyan liberálisan értelmezik majd Magyar
országon, mint az olaszországi szovjet képviselő esetében . . ." Az angol 
megbízottat azonban egyik szovjet válasz sem elégtette ki. Mindeze
kért e cikkely és a hozzá tartozó alapszabály kapcsán mind az amerikai, 
mind pedig az angol megbízott csak külön írásbeli fenntartása leszö-
gezése mellett volt hajlandó beleegyezését adni ahhoz, hogy az eddig 
kialakult megfogalmazás az egyezménybe kerüljön. A további két cik
kelyben szintén teljesen egyetértő álláspont alakult ki e tanácsko
záson. 

Ezt követően — miután a két amerikai külön álláspontot, a rájuk 
vonatkozó fenntartást leszögező jegyzékkel és a két angol különvéle
ményt, későbbi kormány hozzá j árulással, vagy szintén írásbeli fenn
tartással, egyfajta, vagy ideiglenes megoldásnak lehetett tekinteni — 
a három tárgyaló fél megállapodott abban, hogy az így elkészült ma
gyar fegyverszüneti egyezmény szövegét január 15-én vélemény
nyilvánításra a jugoszláv és csehszlovák kormány képviselőinek ren
delkezésére bocsátják.89 

* 

A csehszlovák és jugoszláv kormányok észrevételeinek megtárgya
lásáig azonban meg kell vizsgálnunk azokat a magyar fegyverszünettel 

89 Uo. 972—975. o. Harriman 1945. január 14-i jelentése. 
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kapcsolatos igényeket, amelyeket a csehszlovák emigráns kormány 
korábban már kifejezésre juttatott. Beneš londoni kormánya már 1944. 
november 17-én értesítette a szovjet, az amerikai és az angol kormányt 
„arról a kívánságáról, hogy kérjék ki a véleményét a Magyarország
nak előírandó megadási feltételekről." í)0 Ezt a csehszlovák kérést a 
három nagyhatalom pozitívan fogadta. így mind Csehszlovákia, mind 
pedig Jugoszlávia vonatkozásában természetesnek tartották, hogy 
ugyanúgy, mint ahogy a bolgár fegyverszüneti egyezmény munkálatai
ba bevonták a közvetlenül érdekelt jugoszláv és görög képviselőket is, 
ezt értelemszerűen Magyarországnál is megteszik. Ezt előkészítendő 
Beneš előbb az európai tanácsadó bizottsághoz nyújtotta be igényeit, 
amelyeket az amerikai külügyminisztérium állásfoglalásaival együtt 
továbbított január 15-én Harrimannak. Ezek összefoglaltan a követ
kezők voltak: 1. Magyarország és az ún. Szlovák Állam között megkö
tött valamennyi egyezmény érvénytelenítése; 2. a Magyarországhoz csa
tolt területek érvénytelenségének elismertetése; 3. a Duna nemzetközi 
rendszerére vonatkozó intézkedések felújítása, „amennyiben az magyar 
területet érint." 

Az USA külügyminisztériuma e pontok külön-külön beiktatását nem 
tartotta szükségesnek, de nem emelt kifogást, hogy az első kettőt, a 
bennük foglaltakat értelemszerűen érvénytelenítő „kiegészítés formá
jában, csatolják a XIX. cikkhez." A harmadikat elvetette, mert külön, 
országok közötti megállapodást igényel, nem fegyverszüneti előírást.91 

A Moszkvában folyó fegyverszüneti előkészítő tárgyalások idején, 
1945. január első hetében, a csehszlovák emigráns kormány, moszkvai 
nagykövete útján, a három nagyhatalom képviselőihez emlékiratot ju t 
tatott el azzal az indítvánnyal, hogy az abban foglaltakat iktassák be 
a magyar fegyverszünet szövegébe. Az emlékirat pontjait Harriman 
január 9-én közölte kormányával. E szerint: 1. a bécsi döntést Cseh
szlovákiával kapcsolatban tekintsek semmisnek: 2. a fegyverszüneti 
szerződésben állapítsák meg, hogy Magyarország és Csehszlovákia kö
zött ,,1938. október 7-től hadiállapot állt fenn"; 3. foglalják bele az 
egyezménybe, hogy „Magyarország bizonyos kötelezettséget vállal 
azokkal a magyarokkal szemben, akik csehszlovák állampolgársággal 
rendelkeztek, de akiket átköltöztetnek Magyarországra"; 4. Amennyi
ben a 3 nagyhatalmon és Franciaországon kívül más állam is részt vesz 
Magyarország megszállásában, akkor Csehszlovákia is kívánja ezt a 
jogot.92 Előzetes jugoszláv igények felmerüléséről mindeddig nincs tu
domásunk. 

Molotov, Harriman és Balfour 1945. január 15-én délután fogadta 
Zdenek Fierlingert, a csehszlovák, és Stanoje Simičet, a jugoszláv 
nagykövetet, hogy a magyar fegyverszüneti egyezménytervezettel 
kapcsolatos megjegyzéseiket közöljék. A nevezettek a tervezet szö
vegét 14-én kapták kézhez, ami azt jelentette, hogy körülbelül egy 

90 Uo. 932. o. Az USA külügyminisz te rének 1944. december 1-i sürgönye Kennan amer ika i 
ügyvivőnek Moszkvába. 

91 Uo. 976. o. Grew 1945. j a n u á r 15-i sürgönye H a r r i m a n n a k . 
92 Uo. 967—968. o. H a r r i m a n 1943. j a n u á r 9-i je lentése . 
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nap állt rendelkezésükre a tanulmányozáshoz. Fierlinger .nagykövet 
négy megjegyzést, illetve kérdést terjesztett elő, amelyekről meghall
gatásuk után azonnal döntöttek. 

Az első arra vonatkozott, hogy a második cikkelyben kötelezni kell 
Magyarországot a csehszlovák állampolgárságtól megfosztandó magya
rok befogadására és a róluk való gondoskodásra. Rövid vita után 
„megállapodtunk abban — szólt a jelentés —, hogy a javaslat túlságo
san homályos ahhoz, hogy a fegyverszüneti egyezménybe beiktas
suk . . ." Ezért nem került be az indítvány a szövegbe, bár a későbbi 
megbeszélések, illetve a békeszerződéssel kapcsolatos előkészítő mun
kák egyik fontos témája gyanánt került le napirendről. 

A második csehszlovák indítvány kérte, hogy a fegyverszünet má
sodik pontjában érvénytelenítsenek minden törvényhozási és közigaz
gatási intézkedést, amely „csehszlovák, vagy jugoszláv területnek" 
Magyarországhoz csatolásával kapcsolatos. E megjegyzést a 3 nagy
hatalom elfogadta és maradéktalanul érvényesítette is. 

A következőkben' azt kérte a csehszlovák nagykövet, hogy az egyez
mény a Csehszlovákia és Magyarország közötti hadiállapotot 1938. 
október 7-vel, vagy november 3-val, az első bécsi döntés időpontjával 
ismerje el. Ezt — elsősorban az angol megbízott, aki ilyen irányú uta
sítása hiányára hivatkozott — elvetették, de hogy később jogilag vi
tathatatlan legyen a formálisan be nem jelentett háború, illetve hadi
állapot a két ország között, az első pontban, a Szovjetunión kívül az 
Egyesült Nemzetek közül kiemelték és külön megemlítették Csehszlo
vákiát, mint aki ellen Magyarország háborút viselt. 

Végül az utolsó kérés arra vonatkozott, hogy a csehszlovák képvise
lőket vonják be a magyarországi SZEB-be, amely kérést szintén jóvá
hagyták olyan formában, hogy nem változtatnak ugyan semmit a fegy
verszünet szövegén, de Molotov a jugoszláv és csehszlovák nagykövet
nek címzett levélben biztosítja kormányaikat, hogy „képviselőik helyet 
kapnak a bizottságban olyan kérdésekben, amelyekhez kormányaiknak 
érdeke fűződik."93 

A jugoszláv nagykövet ugyan formailag az 1944 novemberében — a 
Tito marsall és Subasic emigráns jugoszláv miniszterelnök közötti meg
állapodásnak megfelelően — kialakítandó „egységkormányt" képviselte, 
de utasításait mégis Londonból kapta. így, a saját maga által is hiá
nyosnak nevezett utasítások alapján csak két megjegyzést adott elő. 
Az első az volt, hogy a fegyverszünet foglalja magába Magyarország 
azon kötelezettségét, hogy „egyszer s mindenkorra lemond azon jugo
szláv területtel kapcsolatos követeléseiről, amelyet a háború alatt fog
lalt el. Ez a javaslat — írta jelentésében Harriman — nem találkozott 
egyikünk egyetértésével sem és elvetettük." A másik jugoszláv indít
vány arra a magyar kötelezettségre vonatkozott, hogy Magyarország 
„adja ki azokat a háborús bűnösöket, akik jugoszláv területen bűntet te
ket követtek el." A 3 nagyhatalom képviselője ezt a kérést támogatta 
és az egyezmény 14. pontjába rögtön be is iktatta.94 

93 Uo. 977—978. o. H a r r i m a n nagyköve t 1945. j a n u á r 15—i je lentése a kü lügymin i sz té r ium
nak. 

94 Uo. 978. o. 
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A jugoszláv és csehszlovák nagykövetek távozása után a 3 szövetsé
ges megbízott folytatta egymás közötti vitáját a magyar dokumentum
tervezetekben még meg nem oldott, vagy kielégítően meg nem oldott 
kérdésekről. Molotov ezt a — immár nyolcadik — tanácskozást azzal 
nyitotta meg, hogy közölte: kormánya kész teljesíteni azt az angol ké
rést, amely a jóvátételi szállítások 1938-as árakon történő elszámolásá
nak a Függelékben való feltüntetésére irányult. Ezzel az egyik angol 
fenntartás oka elhárult. Ezt követően a szovjet külügyminiszter kísér
letet tett az egyik amerikai fenntartás okának a megszüntetésére is. 
Felajánlotta a már ismertetett 12-i amerikai kompromisszumos állás
pont elfogadását a SZEB tevékenységének első szakaszára vonatkozóan, 
és a 2. szakaszra minden elképzelés, megfogalmazás teljes elhagyását, 
amennyiben Harriman eláll a SZEB működési szabályzatára vonatkozó, 
írásban benyújtandó fenntartástól. A nagykövet a javaslatot elfogadta 
és visszavonta a fenntartást. Molotov közölte még, hogy az amerikai 
és angol missziók jogaira, technikai problémira vonatkozóan is elfo
gadja az amerikai javaslatot. A szovjet külügyminiszter érezhetően 
arra törekedett, hogy a SZEB működési szabályzatát, legalább az első 
szakaszra vonatkozóan, a 3 nagyhatalom fenntartások nélkül fogadja 
el. Ezt a fentiekkel el is érte, csak hátra volt még ehhez is az angol 
kormány végleges hozzájárulása, amit távirati úton az ügyvivő azonnal 
meg is kért.95 

1945. január 18-án már megtörtént ugyan az első találkozás a ma
gyar delegációval, de 19-én a 3 nagyhatalom képviselői még egyszer 
külön összejöttek — ez volt a kilencedik és egyben utolsó hármas ta
nácskozás a magyar fegyverszüneti feltételek megállapításában, abból 
a célból, hogy meghallgassák az angol kormány egyetértését a 15-i 
módosításokkal, illetve a kialakult végső megállapodásokkal kapcsolat
ban. Csak egy kérdésben támasztott feltételt az angol külügyi kormány
zat, mégpedig abban, hogy a csehszlovák és jugoszláv képviselőknek a 
magyarországi SZEB-ben nem lehet több joguk, nem élvezhetnek jobb 
helyzetet, mint a bizottság angol és amerikai tagjai. Ezt követően vég
legessé vált, hogy a szóban forgó országok képviselői a SZEB-ben 
helyet kapnak az őket érintő kérdések munkáiban. A megállapodásnak 
megfelelően erről még aznap megírta a szovjet külügyminiszter a két 
ország nagykövetének az értesítő levelet.90 Az angol kormány jóváha
gyása a SZEB működési szabályzatára vonatkozólag szintén e napok
ban érkezett meg a szovjet fővárosba.07 

A három antifasiszta nagyhatalom előkészítő munkálatai így a ma
gyar fegyverszünet szövegét illetően befejeződtek, s egyben megtörtént 
az érdekelt kisebb szövetségeseikkel való egyeztetés is. A három szö
vetséges állam képviselőinek csak a SZEB jóváhagyott működési sza
bályzata szövegének kicserélése, az ígért megerősítő levelek, írásbeli 
felhatalmazás megadása Vorosilovnak, annak aláírása az USA és Ang
lia részéről, valamint a fenntartásokat tartalmazó feljegyzések átadása 

95 Uo. 978—979. O. 
96 Uo. 982. o. H a r r i m a n 1945. j a n u á r 20-i je lentése Washingtonba . 
97 Uo. 983. o. 
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és az egy időben kiadandó közös kommüniké elkészítése maradt hátra 
a fegyverszünet aláírása idejére. Ezek azonban nem érintették a ma
gyar delegációval való kapcsolatot. így megkezdődhettek az azzal való 
tárgyalások is. 

A hosszúra nyúlt moszkvai várakozás után végre, 1945. január 18-án, 
megkezdődhetett ä magyar fegyverszüneti delegációnak az egyezmény 
megkötésére irányuló közvetlen munkája. A magyar küldöttség részvé
telével három tanácskozást tartottak. Az első január 18-án este, a 
második 19-én délután és végül a harmadik, a fegyverszüneti szerződés 
aláírása, 1920. január 20-án délután, moszkvai idő szerint 15 óra 30 
perckor kezdődött. Mindhárom tanácskozás a Szovjetunió külügymi
nisztériumának a Vorobszkája utcában levő egyik palotájában folyt 
le, és mindegyiken a házigazda, a szovjet külügyminiszter elnökölt.98 

Az elsőn, a január 18-i tanácskozáson, biztosan megállapíthatóan hi
vatalos minőségben részt vett Molotov külügyminiszter, mint elnök, 
Harriman, az USA nagykövete és Balfour angol ügyvivő az antifasiszta 
nagyhatalmak részéről, és a magyar küldöttség mindhárom tagja. A hi
vatalos kapcsolatfelvétel után a tanácskozások a magyar küldöttség ve
zetőjének, Gyöngyösi János külügyminiszternek a nyilatkozatával in
dultak meg. A rövid nyilatkozatban Gyöngyösi mindenek előtt fegy
verszünetet kért az Ideiglenes Nemzeti Kormány nevében a szövetsé
ges hatalmaktól, majd a következő néhány gondolatot vetette fel: a 
háború a magyar nép akarata ellenére folyt, annak következményeit 
mégis vállalnia kell a most megalakult új kormánynak. A feltételek 
megszabásához a szövetséges hatalmak megértését és jóindulatát kérte, 
s felhívta még a figyelmet az ország súlyos helyzetére is. Ennek alap
ján kifejezte reményét, hogy csak olyan terhet rónak Magyarországra, 
amelyet „tisztességgel viselni tudunk." Végül pedig a következő sza
vakkal zárta mondanivalóját: „Égünk a megtorlás vágyától, s ezért 
kormányunk első feladatának tartotta, hogy hadat üzenjen a néme
teknek. Kérjük a Szövetséges Hatalmakat, tegyék lehetővé, többek kö
zött a fegyverszüneti feltételekkel, hogy minél nagyobb erők bevetésé
vel részt vegyünk a hitlerizmus elleni végső csatában, s ezzel örökre 
lemossuk a gyalázatot, amelyet az előző kormányok bűnös politikája 
hozott ránk."99 

A magyar delegáció nyilatkozata, mint látjuk, nem vállalkozott 
arra, hogy akár egy rövidebb, d£ értékelő átekintést adjon Horthy-
Magyarország bűnös háborús politikájának alakulásáról. Arra sem 
vállalkozott, hogy dokumentálisan bemutassa a antifasiszta erők há
ború alatti küzdemét. Pedig akkor már a Magyar Kommunista Párt 
sok áldozatot követelő harcáról, a Magyar Front küzdelméről és a 
Bajcsy-Zsilinszky vezette Felszabadítási Bizottság kísérletéről elég sok 

98 Paál Jób és Radó Antal: A debreceni fe l támadás . Debrecen, 1947. 228—229. o. ; Fore ign 
r telat ions . . . id. dok. 1944. III. köt . 980—981. o. 

99 Magyar—szovjet kapcso la tok . . . id. dok. 34. o.; Id. NK. 1945. február 1-i ü lésének jkv . -e . 
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adat állt rendelkezésre. Még azokat a lehetőségeket sem használta ki, 
hogy az 1944. március 19-i német megszállásra rámutasson, vagy 
Horthy kiválási próbálkozása elbukásában az ismételt német fasiszta 
fegyveres beavatkozást taglalja. Kimaradt a régi rendszerrel való sza
kítás és a demokratikus kül- és belpolitikai cél is. Mindezek következ
tében a nyilatkozat tartalmában, és minden valószínűség szerint hatá
sában is, messze elmaradt például a bolgár fegyverszüneti küldöttség 
1944. októberében tett hasonló állásfoglalásától. Ezt azon is le lehet 
mérni, hogy az utóbbit, a bolgár küldöttség vezetőjének beszédét, 
valamennyi központi szovjet lap teljes terjedelmében közölte,100 míg 
külön a magyar nyilatkozatról említés sem történt sehol! 

Gyöngyösi nyilatkozatának elhangzása után Molotov átnyújtotta a 
magyar delegációnak a fegyverszüneti szerződéstervezet szövegét és 
közölte, hogy egynapos határidőt kapnak annak tanulmányozására és 
álláspontjuk kialakítására. Közölték még a küldöttséggel, hogy 19-én 
2 órakor folytatják a tanácskozásokat, amelyen a nagyhatalmak kép
viselői meghallgatják a magyar észrevételeket és azoktól függően, eset
leg még 19-én, az aláírásra is sor kerülhet.101 

A második tanácskozáson, amely az előzetes terveknek megfelelően 
január 19-én 2 órakor kezdődött, ugyancsak Molotov elnökölt, s a fen
tieken kívül részt vett még rajta szovjet részről Vorosilov102 marsall, 
Szuszajkov vezérezredes, Puskin követ és Grigorjev. A 18—20-a kö
zött lefolytatott tárgyalássorozatról kiadott hivatalos közlemény szerint 
a megbeszéléseken részt vettek még: Dekanozov külügyminiszter
helyettes és Trajnyin ellentengernagy szovjet, Kennan ügyvivő, Harri-
man helyettese, és John R. Deane dandártábornok, a leendő magyar
országi katonai misszió vezetője amerikai, és P. M. Crosthwaite, a 
moszkvai angol nagykövetség helyettes első titkára brit részről.103 

Hogy közülük ki melyik tanácskozáson vett részt, a rendelkezésünkre 
álló dokumentumokból nem lehet megállapítani. 

Az érdemi megbeszélés azzal kezdődött, hogy a magyar delegáció 
nevében Gyöngyösi János előterjesztette a küldöttség kérdéseit és 
kérését. A kérdések az egyes pontok sorrendjében következtek. Az 
1/b pontra, a német állampolgárok kötelező internálására vonatkozóra, 
a válaszból kiderült: ez nem jelenti azt, hogy a szövetséges hatalmak 
ki akarják őket vonni a magyar igazságszolgáltatás alól. Hasonló vá
laszt kaptak a 8. ponttal kapcsolatosan is, vagyis, hogy a Németor
szágban, vagy az uralma alatt álló területen levő személyek vagyoná
nak zárolása sem jelenti azok kivonását a magyar szervek hatásköré
ből. A 11. pont azért van külön, mert a harcoló hadsereg ellátása nem 
képezi és nem is képezheti a jóvátétel részét. A „főparancsnok" ki
tétel magyar vonatkozásban azért került a fegyverszünetbe, hogy a 
kifejezetten katonai ügyeket ne kelljen a kormánnyal megtárgyalni. 
A hadifoglyok teljes visszaadására csak a békeszerződés aláírása után 

100 Az akkor m a g y a r u l is megjelent . Lásd. Hírek, 1944. október 21. k iadja az Arcvonal (4. 
Ukrán Fron t — KM.) Poli t ikai Osztálya a magya r lakosság számára . 

101 Foreign R e l a t i o n s . . . id. dok. 1944. III. köt. 980. o.; Paál—Radó: i. m. 228. o 
102 Paál—Radó : i. m. 228. o. 
103 Pravda , 1944. j a n u á r 21. 1. o. 
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lehet számítani. A magyar feljegyzésekből, dokumentumokból104 meg
állapítható, hogy e kérdések mellett a delegáció vezetője egy változ
tatási kérést is előterjesztett, mégpedig a jóvátétellel kapcsolatosan. 
Kérte a kártérítési összeg csökkentését, illetve hogy Magyarország an
nak fizetését 1946. január 1-vel kezdhesse meg és hat év helyett 10 
esztendő alatt teljesíthesse. A kérésre a választ Molotov külügymi
niszter adta meg, amelyet Gyöngyösi szerint a következő szavakkal 
vezetett be: „Magyarországot nem támadta meg senki, Magyarország 
megtámadta a Szovjetuniót. Magyarországnak nem üzent hadat senki, 
Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak és a szövetségeseknek." 
Ezután részletesen beszélt arról, hogy a Szovjetunió milyen sokat 
vesztett a háborúban, emberben és anyagiakban egyaránt. Felsorolta 
azokat a károkat és pusztításokat, amelyeket a magyar csapatok okoz
tak Ukrajnában és az Orosz Tanácsköztársaság középső területén, Vo
ronyezs vidékén. Mindezek alapján teljesíthetetlennek tekintette a ma
gyar kérést. Sem az összegen nem tud a Szovjetunió változtatni, sem 
a fizetés megkezdését elhalasztani, sem pedig a jóvátétel szállításának 
az idejét széthúzni, kitolni nem tudja.105 

Ezzel tulajdonképpen a magyar fegyverszüneti küldöttség második 
tárgyalása is befejeződött Moszkvában. A tárgyalás kétségtelenül hoz
zájárult az egyezménynek és az álláspontoknak a világosabb megérté
séhez, „azonban a dokumentum szövegén nem történt változtatás", 
amellyel a három szövetséges nagyhatalom kormányainak megelőző 
jóváhagyása után így az véglegessé is vált! Abban történt még csak 
megállapodás, hogy a fegyverszüneti szerződés hivatalos aláírására 
20-án, moszkvai idő szerint 15 óra 30 perckor kerüljön sor.10G Ez az 
összejövetel azonban már csak az aláírás formai feladatait volt hi
vatva elvégezni. 

A magyar fegyverszüneti küldöttség, a kutató véleménye szerint, 
nem használta ki eléggé a lehetőségeket. Nagyon érződött, hogy tagjai 
között a diplomáciában és nemzetközi tanácskozásokban nagyobb ta
pasztalatokkal rendelkező személy nem található. A küldöttség össze
tételére is állt, amit az egész ideiglenes kormányra is értettünk, hogy 
sok kiváló képességű tagja között nem volt egy-két messze kimagasló, 
legalább európai horizontú látókörrel rendelkező államférfi. 

Az ideiglenes kormány létrejötte, szakítás a fasiszta blokkal és a 
hadüzenet ahhoz még eléggé „időben" történt, hogy minőségileg 
másként ítéljék meg Magyarországot, mint a német szövetség többi 
volt tagját. 

A magyar fegyverszüneti feltételeknek mind a tartalma, mind a 
formája, mind pedig a küldöttség fogadása és az országgal való bánás
mód, lényegét tekintve semmibe sem tért el Romániától, Finnországtól 
és Bulgáriától. Ezért nem járhatunk messze az igazságtól amikor azt 

104 Id. MK. 1945. február 1-i jkv . és az ehhez csatolt feljegyzés a magya r delegáció fegy
verszünet i t evékenységérő l ; Paál—Radó: i. m. 228—229. o. 

105 Uo. : Paál—Radó: i. m. 228—229. o. 
106 Fore ign Rela t ions . . . id. dok. 1944. III . köt . 930. o. H a r r i m a n 1945. j a n u á r 19-i je lentése 

a kü lügyminisz te rnek . 

— 257 — 



állítjuk, hogy a magyar küldöttségnek is módjában lett volna legalább 
több problémát felvetni közvetlen figyelemráirányítás céljából, vagy a 
későbbi tárgyalásokon, elsősorban a béketárgyaláson való döntések 
megalapozásaként, illetve az utóbb történő esetleges változások re
ményében. 

A magyar küldöttség például felvethette volna Magyarország köz
vetlen Németország elleni harcának az egyezményben történő doku-
mentális elismerését, amint az az eredeti szovjet javaslatban volt, és 
ezzel akkor, vagy később, mint Olaszország, illetve Románia esetében, 
érinthető lett volna az „együtt harcoló" státus elérése. Szükséges lett 
volna legalább megemlíteni az óriási német adósságokat is az ország 
nehéz gazdasági helyzetének bemutatásakor. 

A magyar delegáció — passzivitása miatt — nem igen tudott még 
kisebb részeredményeket és pozitívumokat sem elérni 1945. januári 
moszkvai tárgyalásai során. A leglényegesebbet persze, a fegyverszü
neti egyezmény megkötését elérte. 

Nézzük meg ezek után a már elfogadott szerződés tartalmát, az 
egyes pontok szerint röviden ismertetve és a román, valamint a bolgár 
egyezménnyel összevetve, a fontosabb eltéréseket kiemelve. Az utób
bira vonatkozóan azonban szeretnénk előzőleg is hangsúlyozni, hogy a 
három szerződés alapvető tartalmában, céljában és a belőlük kicsengő 
politikai vonalában azonos. A kisebb eltérések az egyes országok át
állásának a körülményeiből, idejéből és néhány pontnál a szövetsége
sek közötti eltérő alapállásból következnek. 

A bevezetőben a háború elvesztésének elismerését követően annak a 
leszögezése áll, hogy Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya a 
három nagyhatalom kormányainak fegyverszüneti feltételeit elfogadja, 
amelyeket mind a maguk, mind pedig a Magyarországgal háborús vi
szonyban levő Egyesült Nemzetek nevében kötöttek. Majd felsorolja 
mindkét fél nevében az aláíró személyeket. 

Az első pont, a bolgárhoz hasonlóan, a), b), c) és d) részből áll. Az 
,,a)" rész tényként megállapítja, hogy Magyarország megszüntette a 
háborút a szövetségesekkel, megszakította minden kapcsolatát Német
országgal és hadat is üzent annak. A ,,b)" rész a német fegyveres erő 
lefegyverzési kötelezettségét és hadifogolykénti átadását, illetve a né
met állampolgárok internálását írja elő. A ,,c)" legalább 8 hadosztály 
kiállítására és annak „szolgálatra" a Szövetséges (Szovjet) Főparancs
nokság rendelkezésére bocsátására kötelezte az országot. A ,,d)" pont 
a fegyveres erőnek a háború utáni lefegyverzéséről intézkedett. 

Ez a pont tehát közvetlenül és külön, mint Románia fegyverszünete, 
Magyarország számára nem írta elő a Németország elleni harcot, ha
nem a bolgárhoz hasonlóan, a nyugati hatalmak befolyására, bonyolult 
megfogalmazással, csak hadosztályok kiállítására és azok rendelkezésre 
bocsátására kötelezte. Szovjet és a magyar demokratikus baloldali erők 
értelmezésében ez azonban — ugyanúgy, mint Bulgária esetében is 
— nemcsak lehetőséget adott a Németország elleni harcra, hanem an
nak a kötelezettségét is jelentette. 

A második pont az 1937-es határokra való teljes visszavonulást és 
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az ezt az állapotot megváltoztatott összes korábbi intézkedés érvény
telenítését írta elő. Ilyen pont értelemszerűen mind a bolgár, mind 
pedig.a román egyezményben is van. A harmadik, szintén mindhárom
ban azonosan, a szövetséges haderő magyarországi szabad mozgását 
biztosítja, és ennek saját költségen való mindennemű támogatását teszi 
feladattá. A negyedik a szövetségesek hadifoglyainak és polgárainak 
szabadon bocsátására és segítésére kötelezte a magyar kormányt. Az 
ötödik a fasizmus által üldözött valamennyi személy szabadon engedé
sét és a velük kapcsolatos törvények, intézkedések hatálytalanítását és 
segítését írta elő. A hatodik a szövetségesek területéről elszállított 
minden vagyontárgy visszaadásáról, a hetedik a Magyarországon ta
lálható német hadianyag hadizsákmánykénti átadásáról, a nyolcadik 
minden német tulajdon zárolásáról, a kilencedik, a szövetségesek tu
lajdonát képező hajók —, eddigi állapotukért felelősséget vállalva — 
átadásáról, a tizedik az összes magyar hajó hadműveleti célra való ren
delkezésre bocsátásáról intézkedett. A tizenegyedik pont a szövetséges 
csapatok és a SZEB tevékenységének ellátásához szükséges minden
nemű igény kielégítését írta elő. Az itt felsoroltak jelentősebb eltérések 
nélkül mindhárom ország fegyverszüneti szerződésében megtalálhatók 
valamilyen formában! 

A 12. pont a jóvátételről rendelkezett. Az elvi indoklás és a módo
zatok lényegében itt is azonosak. Az egyes országokat érintő összegek 
természetesen eltérőek. Mégis, ha ezeket is összehasonlítjuk, meg kell 
állapítanunk, hogy a Magyarország számára megállapított jóvátétel 
méltányosnak tűnik. Az egyes európai volt német szövetséges orszá
goknak a következő összegű és megoszlású kártérítést szabták ki a 
hadiállapot felszámolása után.107 

1. Olaszország összes jóvátéU 

Jugoszlávia kapott 
Görögország kapott 
Szovjetunió kapott 
Etiópia kapott 
Albánia kapott 

2. Románia összesen 300 millió dollár 

Szovjetuniónak 300 millió 

3. Finnország összesen 300 millió dollár 

Szovjetuniónak 300 millió 

107 A párizsi magyar békeszerződés és magyarázata. Budapest, 1947. 30. o. 
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íle: 360 millió dollár, ebből 

125 millió dollárt, 
105 millió dollárt, 
100 millió dollárt, 
25 millió dollárt, 

5 millió dollárt. 



4. Bulgária összesen 70 millió dollár, ebből 

Görögországnak 45 millió dollár 

Jugoszláviának 25 millió dollár 

5. Magyarország összesen 300 millió dollár, ebből 

Szovjetuniónak 200 millió dollár 
Jugoszláviának 70 millió dollár 
Csehszlovákiának 30 millió dollár 

A fenti meghatározott összegen kívül Magyarországot kötelezte a 
szóban forgó pont arra is, hogy később megállapítandó kártérítést fi
zessen más egyesült nemzet vagy állampolgára tulajdonában keletke
zett kárért is. Hasonló kötelezettség hárult Romániára és Bulgáriára is! 

A 13. pont előírja, hogy Magyarország köteles az összes egyesült 
nemzet és polgárai háború előtti érdekeltségeit, jogait és vagyonát 
visszaszolgáltatni. A következő három pont, mint minden országban, 
nálunk is a közvetlen antifasiszta teendőket sorolja fel, valamint a 
magyar propaganda-, művelődési és kiadói tevékenységnek a szövet
séges főparancsnoksággal egyetértésben történő folytatásáról intéz
kedett. 

A 27. pont a magyar szuverenitás fokozatos helyreállításának egyik 
területéről intézkedett. Kimondta, hogy az arcvonal mögött 50—100 
kilométer távolságban a magyar polgári közigazgatás visszaállítását 
meg lehet kezdeni. Ennek alapján már 1945 február elején, ún. „záró
vonal" kijelölésével, meghatározták azt a területet, ahol ez érvénybe 
lépett, mégpedig Gönc, Miskolc, Füzesabony, Szolnok—nyugat, Kis
kunfélegyháza, Kisszállás—kelet, majd Madaras, Katymár, Gara, 
Hercegszántó—nyugat, továbbra pedig a Duna vonalában.108 

A 18. pont a fegyverszünet feltételeinek ellenőrzésére SZEB léte
sítését közli, majd a 19. a két bécsi döntést, az 1938. november 2-it 
és az 1940. augusztus 30-it mondja ki érvénytelennek és végül a 20. 
pont kimondja, hogy ,,a jelen feltételek aláírásuk pillanatában hatály
ba lépnek". Az egyezmény záró része arról tudósít, hogy orosz, angol 
és magyar nyelven készült, amelyek közül az első kettő tekinthető 
autentikusnak. A szerződéshez egy hat részből álló, néhány ponthoz 
értelmezést és magyarázatot fűző „Függelék" is tartozik, amelynek 
előírásai szintén kötelező erejűek voltak.109 

A fegyverszünet szövegében található néhány speciálisnak tűnő ki
fejezés vagy név, mint például „Magyarország Hadsereg-Főparancs
noksága" vagy csak „Főparancsnoksága". Ez magyar vonatkozásban 
semmi újat, vagy szövetséges igényt nem kívánt kifejezni, mint aho
gyan Vörös János ezt tévesen magyarázta. Vörös ugyanis az egyik 

108 UMKL XIII/ l-z. FM. Ein. 1945/4881. sz. Miklós Béla 1945. február 15-i. tá jékoztató jelen
tése. 

109 A magya r fegyverszünet i egyezmény legutolsó és egyben a magya r és szovjet kül
ügyminisz tér ium közös k i adásában megjelent teljes szöveget l ásd : Magyar—szovjet kapcso
la tok . . . id. dok. 35—42. o. 
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minisztertanácson szót emelt amellett, hogy ez a megfogalmazás azt 
jelenti: „a szovjet vezetőség emelte ki a főparancsnoki tisztség szük
ségességét".110 Vörös természetesen maga számára kívánta megszerezni 
ezt a funkciót. Az igazság ezzel szemben az, hogy ez a megfogalmazás 
a Szovjetunió által javasolt fegyverszünetekben általános volt, tekin
tet nélkül arra, hogy az egyes országok katonai vezetését hogyan ne
vezték. A román szerződésben is Főparancsnokság olvasható, pedig ott 
sem ennek, sem vezérkari főnöknek vagy főnökségnek, hanem Nagy
vezérkarnak titulálták a katonai vezetést. 

A pontonként ismertetett magyar fegyverszüneti egyezmény aláírá
sára, mint ahogyan már jeleztük, 1945. január 20-án került sor. A fél 
négykor kezdődő aláírási ceremónián a hivatalos kommüniké szerint 
a korábban felsorolt valamennyi személy részt vett. Az orosz, angol 
és magyar nyelven elkészített szerződést előbb Vorosilov marsall írta 
alá a három nagyhatalom meghatalmazottjaként, majd az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány megbízásából Gyöngyösi János, Vörös János és 
Balogh István.111 Ezzel a magyar antifasiszta, demokratikus és hazafias 
erők hosszú hónapok és évek óta folytatott küzdelmét Magyarország
nak a hitlerista háborúból való kivonásáért, a demokratikus világkoa
líció oldalára történő átállításáért végül is siker koronázta. Az aláírással 
a fegyverszüneti egyezmény jogilag azonnal életbe lépett. Annak ki
terjedt és teljes funkcionálása megkezdéséhez azonban több fontos 
előkészítő feladatot kellett még megoldani mind a szövetséges hatal
maknak, elsősorban a Szovjetuniónak, mind pedig az Ideiglenes Nem
zeti Kormánynak. 

Még az aláírás napján, a szovjet kormány nevében, Molotov külügy
miniszter megerősítő levél kíséretében átnyújtotta tárgyalópartnerei
nek a magyarországi SZEB jóváhagyott és véglegesített működési sza
bályzatát,112 továbbá azt a tárgyalás közben kompromisszummal meg
született levelet, amelyben ígéretet tett az amerikai misszió magyaror
szági munkájának a sokoldalú támogatására és jogainak biztosításá
ra.113 Még ugyancsak 20-án Harriman nagykövet is eljuttatta Molotov-
hoz és az angol ügyvivőhöz azon levélbeni megerősítő közlését, hogy 
kormánya jóváhagyta a magyar egyezmény szövegét és a SZEB alap
szabályzatát, de ezzel együtt a magyar fegyverszüneti feltételek egyes 
pontjaihoz kapcsolódó írásbeli fenntartásait is.114 Ugyancsak ekkor az 
angol ügyvivő is hasonló, a 18. ponthoz kapcsolódó fenntartást tar
talmazó dokumentumot küldött el másik két tárgyalópartnerének.115 

Ezekkel, egyrészt a munka befejezését valóban elősegítő, másrészt 
a fenntartások miatt tulajdonképpen a későbbi viták alapját képező 
levelekkel zárult csak le a fegyverszüneti tárgyalások sorozata a szö
vetséges nagyhatalmak között. A szovjet kormány a magyarországi 

110 Id. NK. 1945. február 1-i ülése jkv . -e . 
111 Uo. A jegyzőkönyvhöz csatolt feljegyzés a küldöt tség munká j á ró l . Foreign Relat ions . . . 

id. dok. 1944. III. köt . 980—981. o.; Padi—Radó: i. m. 231. o 
112 Fore ign Rela t ions . . . id. dok. 1944. IV. köt . 801—802. o. 
113 UO. 1944. III. köt . 981. o. 
114 Uo. 1944. IV. köt. 800. o. H a r r i m a n levele Molotovnak. 
115 Uo. Az ügyvivő levele H a r r i m a n n a k . 
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SZEB létrehozására is meghozta gyors intézkedéseit. Vorosilov marsall 
február elején már megérkezett Magyarországra és a megalakított bi
zottságról tájékoztatást adott a magyar kormánynak. E szerint állandó 
helyettese Sztahurszkij altábornagy lett116 és a korábban a magyar kor
mány mellett működő Szusza j kov vezérezredes Bukarestbe került át, 
ahol az ottani SZEB elnökeként működő Malinovszkij marsall állandó 
helyetteseként tevékenykedett.117 

A magyar fegyverszüneti küldöttség Moszkvából az egyezmény alá
írása után nem indult rögtön haza, még 5 napig ott tartózkodott, hogy 
információkat szerezzen a sikeres kormánypolitika elősegítésére. Gyön
gyösi többször találkozott Quaroni olasz nagykövettel, Simic jugoszláv 
követtel és híreket szerzett a finnországi helyzetről is. Ezek közül leg
érdekesebb az olasz diplomatától származó tapasztalati információ. „Az 
olasz nagykövet véleménye szerint — számolt be minisztertanácsi ülé
sen a magyar külügyminiszter —, ha Magyarország, részint a politikai 
tisztogatás erélyes és gyors keresztülvitelével, másrészt a földreform 
megfelelően demokratikus és sürgős végrehajtásával megnyeri a Szov
jet bizalmát és politikai rokonszenvét. . ." behozhatja a későbbi átál
lásból következő hátrányát. Továbbá, „az olasz nagykövet szerint a 
Szovjetunió két tényező politikai hatásával szemben bizalmatlan. Az 
egyik a nagybirtok, a másik a nagytőke. Ezért látja mindenütt az erő
teljes földreformban és a nagytőke politikai hatalmának, illetőleg be
folyásának megszüntetésében, illetőleg korlátozásában a demokrácia 
biztosítékát, egyébként az államok államformája és a politikai rend
szere közelebbről nem érdekli." Egyébként mind az olasz, mind a jugo
szláv és finn információkból megtudhatta, hogy ezek az országok a 
nyugati hatalmaktól még semmilyen segítséget nem kaptak. Finnor
szágnak gyógyszersegélyt egyedül a Szovjetunió küldött.118 

A volt magyar fegyverszüneti delegáció január 25-én indult haza 
Moszkvából. A kijevi pályaudvaron a küldöttséget Dekanozov külügy
miniszterhelyettes, Kutuzov vezérőrnagy és Fomin helyettes protokoll-
osztályvezető búcsúztatta.110 Velük utazott vissza Puskin követ és 
Grigorjev titkár is, valamint Nagy Imre és Gábor József miniszterek 
családja, és a magyar kommunista emigráció egy nagyobb csoportja, 
köztük Rákosi Mátyás is. Az utóbbiak — óvatosságból — szovjet szak
értőként, felvett neveken utaztak és róluk még január 30-án, Debre
cenbe történt megérkezésükkor sem adtak ki név szerinti közle
ményt.120 

A delegáció hazaérkezése után, február 1-én a minisztertanács ki
merítően megtárgyalta az egyezmény szövegét és a küldöttség végzett 
munkáját, majd a SZEB elnökével történt kapcsolatfelvétel után, feb
ruár 9-én, minisztertanácsi határozattal döntöttek annak kormányren
deletként való kihirdetéséről.121 Ezzel minden területen megindulhatott 

116 Id. NK. 1945. f eb ruá r 9-i ü lésének jkv . -e . 
117 Vnyesnya ja pol i ty ika . . . id. dok. 3. köt. Moszkva, 1947. 65—66. és 136. o. 
118 Id. NK. 1945. f eb ruá r 1-i ü lésének jkv-éhez csatol t id. feljegyzés. 
119 Vnyesnya ja pol i ty ika . . . id. dok. 3. köt. 95. o. 
120 Néplap, 1945. j a n u á r 31.; Andics Erzsébet szóbeli közlése. 
121 Id. NK. 1945. február 1-i és 9-i ü lésének jkv . -e . A fegyverszünet i szerződés szövege 

m a g y a r u l először h iva ta losan a Magyar Közlöny 9. számában , 1945. márc ius 17-én jelent m e g 
Debrecenben . 
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a fegyverszüneti szerződésben vállalt feladatok végrehajtása. Ez azon
ban már a felszabaduló és újjászülető Magyarország történelme újabb 
szakaszának eseményei közé tartozik! 
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М И Х А Й К О Р О М 

Р А З Р Ы В С Ф А Ш И С Т С К И М С О Ю З Н И К О М . З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
С О Г Л А Ш Е Н И Я О П Е Р Е М И Р И И 20 Я Н В А Р Я 1945 Г О Д А 

Резюме 

В своей статье автор дает подробную разработку и широкое сопоставление в меж
дународном масштабе хаких происшедших 30 лет тому назад первостепенно важных 
событий венгерской истории, анализ и оценка которых до сего времени не были 
сделаны в нашей историографии. Эти события — разрыв с фашистской Германие, 
объявление войны Гитлеру и разработка текста соглашения о перемирии и под
писание его Венгрией и антифашистскими державами — явились обоснованием 
правильной внешней политики новой демократической власти Венгерского госу
дарства и одновременно предоставили возможность для начала возрождения Вен
грии. В статье на основании большого количества нового архивного материала и 
опубликованных оригинальных документов впервые освещаются в нашей специальной 
литературе эти рассматриваемые вопросы. 

В вводной части статьи характеризуются шаги, предпринятые после формиро
вания Временного Национального Собрания и Правительства Венгрии в целях 
перехода Венгрии на сторону союзников. В сопоставлении с другими союзными 
с Германией странами анализируются ^ те причины и события, которые привели 
к тому, что разрыв с нацистской Германией и объявление войны ей произошли 
примерно одной неделей позднее после создания нового правительства. В ходе 
этого анализа автор приходит к заключению о том, что широкая национальная 
сплоченность — даже и с бывшими хортистскими консервативными силами — 
в целях спасения страны уже на другой день создания нового правительства наряду 
с положительными результатами оказывала и свое негативное воздействие. Оно 
в числе прочего проявлялось здесь в том, что часть этих сил стремилась воспрепят
ствовать проходившему по собственной инициативе решительному и единозначному 
разрыву с Германией и вооруженной борьбе с гитлеровцами. Это обстоятельство 
явилось в первую очередь причиной того, что Венгрия только 28 декабря 1944 года 
после вежливого и действенного предупреждения союзных держав разорвала 
с Гитлером и объявила войну Германии 

В статье описывается состав и отъезд венгерской делегации в Москву, на под
писание соглашения о перемирии, подробно рассматриваются позиции союзных анти
фашистских держав, отдельно разработанные каждой по соглашению о перемирии 
с Венгрии. Описываются те семь совещания, которые были проведены в Москве 
представителями правительства СССР, С Ш А и Англии по вопросу о разработке 
текста соглашения о перемирии с Венгрией и связанные с этим дебаты трех союз
ных правительств, так, например, по вопросам вооруженного участия Венгрии 
в борьбе с Германией, выплаты репараций, работы Союзнической Контрольной 
Комиссии в Венгрии и т. д. Автор показывает также и позиции двух малых 
заинтересованных антифашистских союзных правительств — югославского и чехо
словацкого — по вопросу о соглашении о перемирии с Венгрией, показываются 
также арбитражные совещания, проводимые правительствами великих держав с 
этими правительствами по этому вопросу. 

Затем автор статьи дает обзор двух совещаний, которые были проведены пред
ставителями вышеуказанных антифашистских держав с делегацией Венгрии о за
ключении перемирия. В сопоставлении с другими аналогичными делегациями автор 
дает подробный анализ работы венгерской делегации в Москве, её деятельности 



в ходе переговоров. Указывает на стремление венгров как можно скорее, хотя бы 
контингентом в одну дивизию принять участие в борьбе против фашизма. При 
исследовании этого стремления и деятельности делегация автор устанавливает, что 
заинтересованность великих держав в создании новых вооруженных сил Венгрии 
к этому времени уже значительно уменьшилась. И это явилось главной причиной, 
из-за которой затрянулось дело создания новой венгерской армии. 

В заключение в статье описывается подписание соглашения о перемирии с Вен
грией 20 января 1945 года, дается его сопоставительный анализ. Характеризуется 
его значение для дальнейшей судьбы Венгрии — залечивания послевоенных ран 
и социалистического развития страны. 

MIHÁLY KOROM 

BRUCH MIT DEM FASCHISTISCHEN BÜNDNIS. 
ABSCHLUSS DES WAFFENSTILLSTANDSVERTRAGES AM 20. JANUAR 

1945 

Resümee 

Der Verfasser befasst sich mit solch erstrangig wichtigen Ereignissen der 
ungarischen Geschichte der Zeit vor dreiasig Jahren, deren detaillierte Er
schliessung, Analyse und Bewertung in der ungarischen Geschichtsliteratur 
bisher nach nicht gesehenen ist, wobei er eingehend internationalen Vergleich 
vornimmt. Die Ausgestaltung dieser Fragen — Bruöh mit dem faschistischen 
Deutschland, Kriegserklärung an Hitler-Deutschland, Festlegung des Waffen
stillstandsvertrages unter den antifaschistischen Grossmächten und dessen Unter
zeichnung durch Ungarn — haben die richtige Aussenpolitik des neuen demok
ratischen Ungarn ermöglicht. Die Studie beleuchtet in der ungarischen Fach
literatur zum erstenmal die behandelten Fragen auf Grund umfangreichen 
Archivmaterials und publizierter Originaldokumente. 

Einleitend behandelt die Arbeit die nach der Konstituierung der Provisori
schen Nationalversammlung und Regierung unverzüglich vorgenommenen 
Schritte zum Überwechseln Ungarns an die Seite der Alliierten. Im Vergleich 
mit den übrigen Verbündeten Deutschlands analysiert der Verfasser jene Gründe 
und Umstände, die es verursachten, daß der Bruch mit dem nazistischen 
Deutschland und die Kriegserklärung auch in bezug auf die Konstituierung der 
neuen Regierung um fast eine Woche verspätet erfolgte. Dabei folgert er, daß 
die Zusammenfassung der Kräfte auf breiter nationaler Grundlage — auch mit 
den gewesenen Horthy-stischen konservativen Kräften — zur Rettung des 
Landes bereits am ersten Tag nach der Konstituierung der neuen Regierung 
positiven Ergebnissen auch negative Wirkungen hatte. Dies zeigte sich unter 
anderem darin, daß ein Teil dieser Kräfte bestrebt war, den aus eigener 
Initiative erfolgten entschiedenen und eindeutigen Bruch mit Deutschland und 
den Kampf gegen Hitler-Deutschland zu verzögern. Dieser Umstand war in 
erster Linie der Grund, daß Ungarn erst am 28. Dezember 1944 nach wohl
meinender und hilfreicher Warnung der verbündeten Großmächte mit Hitler 
gebrochen und Deutschland den Krieg erklärt hat. 

Nach Darstellung der Zusammensetzung der ungarischen Waffenstillstands
kommission und ihrer Reise naCh Moskau wird detailliert der Standpunkt der 
einzelnen antifaschistischen Großmächte in der Frage des ungarischen Waffen
stillstands aufgezeigt. Besprochen werden jene sieben Verhandlungen, die die 
Vertreter der Regierungen der Sowjetunion, der Vereinigten Staaten und Groß
britanniens bezüglich der Ausgestaltung des Waffen Stillstandsvertrages mit 
Ungarn in Moskai abgehalten haben, sowie die damit zusammenhängenden Ver
handlungen zwischen den Regierungen der drei Verbündeten. So z. B. in der 
Frage der Teilnahme Ungarns am Kampf gegen Deuschland, der Wiedergut-
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machung, der Tätigkeit der Kontrollkommission in Ungarn usw. Behandelt 
werden auch der Standpunkt zweier kleinerer antifaschistischer Verbündeter — 
Jugoslawiens und der Tschechoslowakei — in Fragen des ungarischen Waffen
stillstandsvertrages und die Beratungen der Großmächte, um in diesen Fragen 
ausgleichend zu wirken. 

Nach all dem behandelt der Verfasser jene beiden Beratungen, die die anti
faschistischen Großmächte mit der ungarischen Waffenstillstandsdelegation ge
führt haben. Dann werden — im Vergleich mit anderen ähnlichen Delegationen 
— die Arbeit und die Tätigkeit der ungarischen Waffenstillstandsdelegation 
während der Verhandlungen eingehend erörtert. Inzwischen wird auch das 
ungarische Bestreben besprochen, je eher zumindest mit einer Division am 
Kampfe gegen den Faschismus teilzunehmen. Aus der Behandlung der diesem 
Zweck dienenden Bestrebungen und Tätigkeit zieht der Verfasser die Folgerung, 
daß das Interesse der Großmächte an der Schaffung einer neuen ungarischen 
Armée, um diese Zeit breits stark nachgelassen hatte. Dies war der Hauptgrund 
dafür, daß sich die Schaffung einer neuen Armee verzögert hat. 

Schließlich wird die Unterfertigung des ungarischen Waffenstillstandsvertrages 
am 20. Januar 1945 dargestellt, derselbe vergleichend analysiert und dessen 
Bedeutung für das fernere Schicksal, die fernere Tätigkeit und Entwicklung 
Ungarns behandelt. 


